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Ebédidőben vagyunk egy januári vasárnapon. A manhattani belvárosi csemegeboltban egy

hosszú asztalnál egy csoport fiatal ül, előttük szendvicsek és saláták. Legtöbbjük a telefonját

bámulja. Az egyik fiú fejhallgatót visel a nyakában. Kevesebb a beszélgetés, mint ami egy

tipikus baráti társaságtól elvárható lenne. Az egyik fiú mintha magában beszélne, egy lány

pedig nyugtalannak tűnik, és időnként repkedő mozdulatokat produkál a kezével.

Ezek a fiatalok mind a spektrumon vannak. Az Actionplay nevű nonprofit egyesület által

szervezett programon keresztül ismerkedtek meg, amelyben autista vagy más

fogyatékossággal élő fiatalok együtt dolgoznak egy musical megírásán és színpadra állításán.

A tagok minden vasárnap a karakterek finomításán és a forgatókönyvön dolgoznak,

jeleneteket állítanak össze, és dalokat komponálnak. Majd néhányan közülük átjönnek ide, a

csemegeüzletbe, hogy együtt ebédeljenek. "Olyan emberekkel találkozol itt, amilyen te magad

is vagy." - mondja a 15 éves Lexi Spindel.

A legtöbb autista ember akar és tud barátkozni, bár kapcsolataik gyakran sajátos jelleget

mutatnak.

Néhány hónappal ezelőtt a csoportból hat lány együtt ment el megnézni a Frozen II. című

filmet. Lexi Spindel és az Actionplay régi tagja, a 21 éves Adelaide DeSole pedig egy hosszú

délutánt töltöttek együtt Spindelék lakásán az ünnepek alatt. A két fiatal lány videojátékkal

játszott, és nézték a tévében a Spongyabob-ot meg a Kung Fu Pandát. "Ez volt az első

alkalom, hogy a lányom egy barátot látott vendégül." - mondta Lexi édesapja, Jay Spindel. "Az

Actionplay előtt ilyen soha nem történt."

A tudósok már az autizmus legelső leírt eseteiben megállapították, hogy a szociális interakciók

hiánya az állapot központi eleme. Leo Kanner 1943-as tanulmányában említ egy autista

kislányt, aki úgy mozgott a többi gyerek között, "mint egy idegen lény, ahogyan az ember a

bútordarabok között mozog". Úgy értelmezte az autista gyermekek viselkedését, hogy azt "az

egyedüllét és az egyformaság iránti erőteljes vágy" irányítja. A tudósok és a klinikusok ezt

követően évtizedeken át azt feltételezték, hogy az autizmussal élőknek nincsenek barátaik, és

nem is érdekli őket, hogy barátságot kössenek. "Egészen a közelmúltig az volt a feltételezés,

hogy, ha megszámolnánk, azt találnánk, hogy a barátok száma nulla." - mondja Matthew

Lerner, a New York-i Stony Brook Egyetem pszichológusa.

https://www.asdkviz.com/


Hogyan kötnek barátságot az autizmussal élők? 

3

www.asdkviz.com

Egy új kutatási irányvonal azonban kikényszeríti, hogy újragondoljuk ezeket a régóta fennálló

hiedelmeket. Az autisták túlnyomórészt arról számolnak be, hogy igenis barátokra vágynak.

És megmutatták, hogy képesek barátságot kötni neurotipikus és autista társaikkal, még akkor

is, ha az interakcióik néha eltérnek a neurotipikus emberek közötti interakcióktól. A

barátságnak ez az újragondolt szemlélete az autista emberek társas életének elismerését és

jobb megértését kívánja elősegíteni. Elismeri azokat a kihívásokat, amelyekkel az autistáknak

a szoros kapcsolatok kialakítása során szembe kell nézniük, beleértve a szociális információk

feldolgozásának és a konfliktusok kezelésének nehézségeit. "Semmi sem lehetetlen a

barátságok tekintetében az autizmussal élők számára" - mondja Lerner - "de talán más

útvonalon haladnak."

A társas kapcsolat a hosszú távú fizikai és mentális egészség erőteljes előrejelzője. Az

értelmes barátságok megléte - vagy hiánya - hatással van a szív- és érrendszerünkre,

immunrendszerünkre, a stresszre adott válaszreakciókra, az alvásra és a kognitív

egészségre. Egy több mint 300 000 embert vizsgáló metaanalízis szerint az erős társadalmi

kapcsolatokkal rendelkező emberek átlagosan tovább élnek, mint a gyenge kapcsolatokkal

rendelkezők. Az elemzés szerint a magány, amelyet a társadalmi kapcsolatok kívánt és

tényleges szintje közötti eltérésként határoznak meg, ugyanolyan nagy kockázati tényező a

halálozás szempontjából, mint a dohányzás. Az autistákat talán azért nem gondolják

magányosnak, mert gyakran maguktól is elkülönülnek másoktól, de ettől még magányosnak

érezhetik magukat.

Egy 2000-ben megjelent tanulmány szerint az autista gyerekek általában magányosabbak,

mint neurotipikus társaik. Ez a magány pedig jelentősen hozzájárulhat a depresszió és a

szorongás magas előfordulási gyakoriságához az autista felnőttek körében. A több és jobb

barátság enyhítheti a magányt, de másként: az autizmussal élők barátságai eltérhetnek a

neurotipikus emberek barátságaitól.

"Az előnyök valószínűleg akkor érvényesülnek, ha az autizmussal élők megtalálják, vagy

támogatást kapnak abban, hogy képesek legyenek megtalálni a számukra megfelelő

kapcsolatokat." - mondja Felicity Sedgewick pszichológus, az Egyesült Királyságbeli Bristoli

Egyetem munkatársa. "Nem hiszem, hogy ha a neurotipikus barátság normáira az autista

emberekre vonatkozóan is normaként tekintünk, ez bármi pozitívumot is eredményezne, sőt,

valószínűleg nagyon is negatív lenne."

https://www.asdkviz.com/
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A játszótértől a közösségi térig

A kutatások kimutatták, hogy az autistákról alkotott elképzelés, miszerint nincsenek barátaik,

valójában mítosz. Lerner és munkatársai például egy 2016-os metaanalízis során, amelyben

18 tanulmányt, ezekben 1768 fő 8 és 12 év közötti autista gyermeket vizsgáltak, kimutatták,

hogy a gyermekek többsége arról számolt be, hogy van barátja. "A legtöbb autista gyerek

gondol egy barátra, vagy vannak közeli ismerőseik. Nem hiszem, hogy barát nélkül élnének." -

mondja Connie Kasari, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem pszichológusa, aki évek óta

tanulmányozza a többségi iskolákban tanuló autista gyerekeket. Gyakran azonban az autista

gyerekek baráti kapcsolatainak minősége gyenge a szocializáció és egymás támogatása

szempontjából. A kutatások szerint gyakran szociális hálójuk is szűk.

E barátságok egyik jelentős akadálya a neurotipikusok azon meggyőződése, hogy az autisták

nem érdekeltek abban, hogy kapcsolatot teremtsenek velük. Az érdektelenség látszata

azonban nem mindig azonos az érdektelenséggel. Egy autista gyermek, akit látszólag nem

érdekelnek a játszótéren zajló játékok, lehet, hogy valójában a zaj és a káosz miatt van

túlterhelve. Az autista felnőtt pedig, aki kerüli a szemkontaktust, lehet, hogy egyszerűen csak

próbálja elkerülni a túlzott ingereket, vagy így jobban tud koncentrálni a beszélgetésre. A

ritmikus, ismétlődő mozdulatok (a kéz repkedő mozdulatai, testringatás stb.) pedig egyes

autisták számára a szorongás és a bizonytalanság kezelésének egyik módja, nem pedig a

szociális érdeklődésük alacsony szintjének jele.

"Ezt a szociális motivációval kapcsolatos előítéletet különösen károsnak tartom, mert ha

valakinek az a feltételezése, hogy egy másik személyt nem érdekel a vele való interakció, az

szerintem kihat arra, hogy a két személy hogyan lép kapcsolatba egymással." - mondja

Vikram Jaswal, a charlottesville-i Virginia Egyetem pszichológusa. "Ez a feltételezés

önbeteljesítő jóslattá válhat."

https://www.asdkviz.com/
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A játszótéren az autista gyerekek például hajlamosak elkülönülten tevékenykedni. És ez sok

szülő számára lehangoló élmény. "Pedig nem visszautasították őket, hanem csak nem

figyelnek rájuk." - mondja Kasari. Az autista gyerekeknél az is előfordulhat, hogy a sok gyerek

között nem találják meg azokat, akiket ismernek. Egy randomizált, kontrollált kísérletben

Kasari és kollégái három neurotipikus gyereket képeztek ki arra, hogy autista és neurotipikus

gyerekek között elősegítsék a pozitív szociális készségek kialakulását. "Ez a három

kisgyerek kiment a játszótérre.” - mondja Kasari. "Az volt a dolguk, hogy a szünetben egyfajta

„nagykövetek” legyenek, akik segítenek a magányos gyerekeknek kapcsolódni a többiekhez.

"Ez az egyszerű lépés jobb szociális hálót eredményezett az autista gyerekek számára. Az is

segített, hogy a játszótéri segítőket arra ösztönözték, hogy tevékenységeket javasoljanak, és

így segítsék elő az interakciókat. Kasari azt tervezi, hogy megvizsgálja, a megközelítések

milyen kombinációja működik a legjobban az egyes gyermekek esetében: Ilyen lehet például a

társaik és a felnőttek gyengéd noszogatása, valamint a szociális készségek fejlesztése.

A játszótér jó kiindulópont. "Itt elkezdődhet egy barátság. Az autizmussal élő gyerek számára

elfoglaltságot kell találni a többi gyerekek között, hogy egyáltalán barátságot tudjon kialakítani."

- mondja Kasari. A tartós barátság kialakításához azonban szükség van egy további

összetevőre is: az érzelmi élmények megosztására. A barátság régóta ismert modellje szerint

a tipikus gyerekek úgy kötnek barátságot, hogy először közös tevékenységekben vesznek

részt, például labdáznak vagy együtt mászókáznak. A barátság elmélyítéséhez azonban az is

szükséges, hogy megosszák egymással az érzelmeiket, akár úgy, hogy beszélnek ezekről,

akár úgy, hogy megosztanak egy pozitív érzelmi élményt.

Lerner és kollégái szerint az autizmusnak vannak olyan aspektusai, többek között a szociális

információk hatékony feldolgozásának nehézségei, amelyek a barátság e mélyebb

szakaszának útjában állnak. Ennek eredményeképpen az autista gyermek a közös

tevékenységeket kevésbé találhatja élvezetesnek, mint egy neurotipikus gyermek. Ez a

tapasztalat azután a mélyebb kapcsolat kialakulását akadályozza. "Az egymásra figyelésnek

ezek a finom pillanatai teszik lehetővé az élmények hatékony megosztását, és ha nincs meg a

szinkron, az sokak számára megakasztja a barátság kifejlődését." - mondja.

https://www.asdkviz.com/
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Barátok és barátnők

A szinkronba kerülés, vagy legalábbis egymás megértésének lehetősége könnyebben

megtörténhet két autista ember között, mint egy autista és egy neurotipikus személy között.

Az autisták közötti barátságokról szóló egyik első tanulmány éppen tavaly jelent meg. Brett

Heasman végzős hallgatóként egy autista felnőttek számára fenntartott közösségi központban

dolgozott, és megdöbbentette, hogy a videojátékokkal játszó felnőttek között milyen

nagymértékű volt a társas interakció. Heasman és a brit London School of Economics doktori

iskolájának témavezetője együtt készítettek videofelvételt egymással játszó autista baráti

párokról, és kódolták a beszélgetési fordulataikat.

Azt találták, hogy a beszélgetésekben sokkal több volt a kapcsolatfelvétel, annak

megszakítása, majd újrafelvétele (ezt a jelenséget Heasman csúcsoknak és

hullámvölgyeknek nevezi), mint két átlagos ember közötti beszélgetésben. A kapcsolat

megszakadásának időszakai közé tartoztak olyan hosszú szakaszok, amikor az egyik

személy uralta a beszélgetést, vagy olyan töredékes kommentárok, amelyek egyáltalán nem

kapcsolódtak az éppen elhangzottakhoz. Szoros társalgási fordulatkövetés és udvariasság

akkor jelentkezett, amikor a játékban bekövetkezett változás együttműködést igényelt, vagy

amikor új személy lépett be a szobába. A közös élmények, például egy szórakoztató

YouTube-videó megtekintése, elmélyült beszélgetéshez és nevetéshez vezethetett. "Sok az

összevisszaság és a hiány a beszélgetésekben" - mondja Heasman, aki most a University

College London kutató munkatársa. "De amikor kapcsolódnak egymáshoz, akkor az valóban

erőteljes."

Még ha az autisták el is érik a barátság mélyebb szintjeit, további nehézségek várhatnak rájuk.

Noah Britton pszichológus és tanár, a négytagú Mi vagyunk az Aspergeresek nevű komikus

társulat egyik tagja. Sok más autista emberhez hasonlóan Britton is kényelmetlenül érzi

magát, amikor magáról beszél mások előtt. "Az egész életedet azzal töltöd, hogy megmutatod

az embereknek önmagad különböző oldalait, ők pedig csalódnak vagy összezavarodnak,

vagy kigúnyolnak." - mondja. "Ez nagyon nehéz tud lenni."

https://www.asdkviz.com/
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Britton legtöbb barátja szintén autista. "Magamnál és sok más Asperger-szindrómával

diagnosztizált srácnál, akiket ismerek, azt tapasztaltam, hogy csak más Asperger-szindrómás

emberekkel barátkoznak." - mondja Britton. "Ez az a csoport, ahová a leginkább kötődünk,

mivel hasonlítunk egymáshoz, és így összetartozónak érezzük magunkat."

A társulat másik három tagja Britton legközelebbi barátai. Amikor a csoport együtt dolgozik és

turnézik, könnyed bajtársiasság alakul ki közöttük. Ami egyesek számára megszállott vagy

ismétlődő viselkedésnek tűnhet - például órákon át ugyanazt a dalt hallgatni -, az számukra a

nagyszerű együvé tartozás pillanatait nyújtja, ráadásul nem érzik úgy, hogy elítélik vagy

megszégyenítik őket különleges érdeklődésük miatt. "Most egy új műsort írtunk, és írás

közben végig ugyanazt a dalt akartam hallgatni újra és újra" - meséli Britton. "Órákon át csak a

'Garden of Your Mind' című számot hallgattuk Mr. Rogerstől. És ez mindnyájunkat egyformán

feldobott."Még így is vannak olyan zaklatott időszakok, amikor a tagok az üzleti dolgok

kivételével hónapokig nem beszélnek egymással. "Nagyon felzaklatnak minket olyan dolgok,

amiket más ember nem ért meg." - mondja. "Néha el akarjuk taszítani magunktól az

embereket".

A konfliktusok különösen az autista lányok és nők számára jelentenek nehézséget, mert ők

nem mindig tudják könnyen kezelni vagy kiheverni ezeket. Mint a legtöbb kamasz, a 15 éves

Massina Commesso is sokat aggódik a barátság és a beilleszkedés miatt. Gyermekkora nagy

részében Massinának volt egy neurotipikus legjobb barátnője, akivel együtt játszott vagy

festette a körmét. De ahogy gimnáziumba kerültek, a barátnője eltávolodott tőle, nyilvánvalóan

a Massina viselkedése miatt érzett zavar következtében. "Azt mondta nekem, hogy nem akar

meghívni a születésnapi partijára." - mondja Massina. (A másik lány anyja állítólag azt mondta

Massina édesanyjának, hogy a lányának "gondolnia kell a hírnevére".) Massina, aki

depresszióban is szenved, teljesen összetört, és nehezen tette túl magát az elutasításon.

"Minek élek én?" - kérdezte akkoriban az édesanyjától. "Senki sem akar a barátom lenni."

Egy 2019-es tanulmány szerint, ha barátságról van szó, az autista fiúktól eltérően az autista

lányok gyakran viselkednek inkább úgy, mint a neurotipikus lányok, de némi különbséggel.

Például a neurotipikus lányokhoz hasonlóan ők is csak egy-két közeli barátot neveznek meg,

de a neurotipikusokkal ellentétben nekik általában tényleg nincs szélesebb alkalmi baráti

körük.

https://www.asdkviz.com/
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Találd meg, ahová tartozol!

Az autista lányok nemcsak több konfliktust élnek át, mint neurotipikus társaik, de a konfliktust

nehezebben is kezelik. "Az autista lányok hajlamosak nagyon fekete-fehéren kezelni a

konfliktusokat." - mondja Sedgewick. "Ha valami rosszul sikerül, azt nagyon súlyosnak érzik,

gyakran katasztrofálisnak." Sedgewick ezt a saját bőrén tapasztalta, amikor egy autista

tinédzserrel dolgozott, aki összeveszett a legjobb barátnőjével. "Meggyőződése lett, hogy ez a

személy végtelenül gyűlöli őt, és örökké gyűlölni is fogja." - mondja Sedgewick. „Kimaradt az

óráról, amelyre azzal a gyerekkel közösen járt, mert annyira biztos volt abban, hogy szörnyű

lenne ugyanarra az órára járni." Sedgewick szerint a barátságot talán meg lehetett volna

menteni, de az autista lány viselkedésének végletessége ezt lehetetlenné tette. Az ilyen

érzések létezésének és intenzitásának felismerése szükséges lépés ahhoz, hogy az érintett

lányok megbirkózzanak a problémával, mondja Sedgewick.

Ha vannak barátok, akik szintén a spektrumon vannak, akkor a konfliktusok egy része

elkerülhető. A 61 éves, szociális munkásként dolgozó Dena Gassnernél 38 évesen

diagnosztizálták az autizmust. Vannak autista és nem autista barátai, és Brittonhoz hasonlóan

ő is könnyebbnek találja a kapcsolatot a spektrumon lévőkkel. "Nem kell senkinek semmit

sem megmagyarázni." - mondja. Amikor Gassner elmegy vacsorázni autista baráti

társaságával, a csoportban mindenki tudja, mire számíthat. "Azoknak, akik erősebb hangokat

is elviselnek, vagy füldugót hoznak magukkal, nem okoz gondot elviselni a tömeget. Akik nem

ilyenek, azok a fal mellé húzódnak." - mondja Gassner. "Ezek a kapcsolatok számomra

kincset érnek." Azt mondja, ezekben a barátokban szinte organikus adok-kapok kapcsolatot

érez: "Mintha az egyik ember belégzésére a másik kilégzése válaszolna." – mondja.

https://www.asdkviz.com/
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Ahhoz azonban, hogy ezt az értékes szinkronitást megtalálják, az autistáknak először

egymásra kell találniuk. A 12 éves Ian Aquino szenvedélyesen szereti a vonatokat, ami az

autista fiúk körében gyakori különleges érdeklődési kör. Édesanyja, Susana Montes ezért már

jó ideje elviszi őt a New York-i Brooklynban található Transit Museumba. Amikor Ian 8 éves

volt, a múzeum bevezette a Metróügynökök nevű szociális készségfejlesztő programot a

spektrumon lévő gyerekek számára. Ian egyetlen szombatot sem hagyott ki. "Ebben a

környezetben nem igazán látszik a mássága." - mondja Montes. "Ez segített neki kapcsolatot

teremteni a többi fiúval." A gyerekek bújócskáztak és részletes beszélgetéseket folytattak

arról, hogy ki hogyan érkezett a múzeumba: " Te az A jelű vagy a 4-es vonattal jöttél?"

Néhány autista számára a barátságok a támogatásukra tervezett kísérleti programok révén

alakulnak ki. E programok némelyikének az a célja, hogy a résztvevők ne csak szociálisnak

tűnő viselkedést tanúsítsanak, hanem tényleg megtanuljanak olyan módon viselkedni, hogy

képesek legyenek kapcsolatokat kiépíteni. Lerner szerint több ilyen programban is szerepet

kap a színház, mert lelassítja a párbeszédek gyors váltakozását. "A színház a társas

interakciók egyfajta megtanulása és részekre bontása, majd másokra való reagálás és

kapcsolódás olyan módon, hogy mindenki egyszerre a csoport tagjának érzi magát." - mondja.

Egy előadás felnőtt mentorok segítségével történő közös színpadra állítása, Lerner szerint

olyan siker, amit a résztvevők a barátság megtapasztalása közben élnek át.

Egy másik programban, amelyet Lerner dolgozott ki, a résztvevők egy halandzsa nevű játékot

játszanak, amelyben a tinédzsereknek valódi nyelv használata nélkül kell értelmezniük

egymás szándékait. Lerner szerint nem is az a lényeg, hogy jól megértsék egymást, hanem

az, hogy figyeljenek arra, amit a másik tesz, ezzel lehetőséget teremtve a kapcsolatépítésre.

A játék sok vicces helyzetet eredményez a tevékenységek furcsasága miatt.

A Lerner által indított egyéb szabadidős társas csoportok teret adnak az autisták kedvelt

érdeklődési köreinek. Ahelyett, hogy a videojátékokat külső jutalomként kínálná fel a

beszélgetésért cserébe, Lerner inkább beépíti azokat a tananyagba. "Azt mondjuk, hogy ha ez

az, amit szeretsz, akkor ez egy lehetőség arra, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással." -

mondja.
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Ezen ötletek közül sokakat egy 16 évvel ezelőtti pillanat ihletett, miután Lerner létrehozta az

autista gyerekek számára a Spotlight nevű kislétszámú tábort, amely végül hasonló

programokat inspirált szerte az Egyesült Államokban. A második vagy harmadik napon egy 11

éves fiú odaszaladt és megrántotta Lerner ingujját. "Matt, Matt, hol találtad ezeket a

gyerekeket?" "Mindenhol." - válaszolta Lerner. "Mindenki el akart jönni ebbe a táborba,

akárcsak te."

A fiú Lernerhez fordult, és azt mondta: "Ez az első normális gyerekcsoport, akikkel valaha

találkoztam."
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