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Az "Agymenők" című, sok éve futó, rendkívül népszerű vígjátékban az egyik főszereplő, Sheldon,
egy Asperger-szindrómás hajlamokkal rendelkező tudományos zseni. De sok autista felnőttől
eltérően Sheldon a barátaival él, jegyben jár, és rövidesen megnősül. A szokása, hogy háromszor
kopogtat szomszédja, Penny ajtaján, igazán aranyos és szerethető, de a való életben sok autista
felnőtt sztereotípiái önsértőek és sokszor egyenesen veszélyesek

A �lmek szereplői és a valóság közötti mély szakadék komoly problémát tükröz: az "autizmus"
szót olyan tágan alkalmazzák, hogy az gyakorlatilag elveszítette a jelentését. A "Mentális zavarok
diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének" előző, DSM-IV jelű változata az "autisztikus zavart" a
kritériumok meghatározott csoportjaként de�niálta, beleértve a szociális interakció és a
kommunikáció rendellenességeit, valamint a korlátozott tevékenységi és érdeklődési kört. A
DSM IV kézikönyv külön diagnózist tartalmazott az Asperger-szindrómára és az un. másként nem
meghatározott pervazív fejlődési rendellenességre, amelyeket jellemzően a spektrum enyhébb
végén lévő személyek kaptak.

Igaz, hogy a "Több, mint normális" című sorozatban a főszereplő Sam autizmusa megnehezíti
számára, hogy barátnőt találjon, vagy beilleszkedjen a népszerű tizenévesek közé: ám ezek
amúgy is a tinédzserek tipikus küzdelmei. Sam azonban láthatóan nem jár speciális oktatású
osztályba, még kevésbé speciális iskolába.

A "Dr. Murphy" című �lmben Shaun, a címszereplő orvos, a zseniális sebészi munka okozta
stresszel küzd. Ő valóban lenyűgöző karakter, de nagyon messze jár a legtöbb nonverbális,
értelmi fogyatékos autista felnőttől, akiknek az is nehézséget okoz, hogy bármilyen munkát
találjanak.

Ha rajongója vagy a "Több, mint normális" c. TV sorozatnak (Net�ix) vagy a valamivel régebbi
"Doktor Murphy"-nek, akkor felhívnám a �gyelmedet valamire: Ezek a �lmek az autizmust
túlságosan pozitívan ábrázolják, és nem a spektrumon élők teljes valóságát tükrözik. Ott tartunk,
hogy a tévénéző közönség számára csak az autizmus spektrum verbális, magasabb képességű,
sőt zseni végét mutatják be, mert akik a spektrumnak ezen a végén élnek, érdekes karakterek.
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Összegyúrva

A diagnosztikai kézikönyv jelenlegi, DSM-5 jelű változatában ezek a diagnózisok eltűntek. 2013
óta, amikor a jelenlegi változat debütált, az autizmus jellemzőinek széles skálájával rendelkező
személyek valamennyien az "autizmus spektrum zavar" diagnózist kapjákű

Manapság egy autista rendelkezhet akár egy zseni intelligenciahányadosával, vagy lehet értelmi
fogyatékos jóval az átlag alatti IQ intelligencia-hányadossal. Ide tartozhatnak azok is, akiknek
egyáltalán nincs vagy csak minimális beszédkészsége van, vagy teljesen ép nyelvi képességgel
rendelkeznek. A diagnózis vonatkozhat olyasvalakire, akinek viselkedése agresszív vagy
önkárosító, vagy olyasvalakire, akinek fő gondja, hogy hogyan illeszkedjen be társai közé az
iskolai büfében. Leírhat egy olyan személyt, aki a Harvard Egyetem jogi karán végzett, vagy egy
olyan személyt, akinek a középiskolai bizonyítványában csak az szerepel, hogy járt iskolába.

Az évek óta tartó kutatásoknak köszönhetően tudjuk, hogy az autizmus olyan alapvető
jellemzőket foglal magában, amelyek minden egyes diagnosztizált személynél jelen vannak.
Minden autizmussal élő személynek károsodott szociális kommunikációs készségekkel és
korlátozott vagy ismétlődő viselkedéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megkaphassa a
diagnózist. Ezen túlmenően azonban ezeknek az egyéneknek a képességei nagymértékben
különböznek egymástól. Az, hogy valakinek autizmusa van, szinte semmilyen információt nem ad
arról, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége; ez a személyre szabott terápiának éppen az
ellentéte.

Az autista közösségnek új kifejezéseket kell találnia az állapot altípusaira, hogy a diagnózis
értelmes legyen, és a megfelelő kezelések meghatározott csoportjához vezessen. Az
autizmussal kapcsolatos speci�kusabb nyelvezet kialakítása lehetővé tenné a klinikusok és mások
számára, hogy személyre szabottan közelítsék meg az ellátást, és a spektrumon élő összes
ember számára előnyöket biztosítsanak.
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A cserbenhagyottak

A DSM-5-nek ezt kellett volna tennie: nagyobb speci�citást kellett volna biztosítania, hogy az
autizmus diagnózisa a lehetséges szolgáltatások felé mutasson. De alig néhány klinikus
alkalmazza a kritériumokat a szándékolt módon. A klinikusoknak például egy táblázatot kellene
használniuk a súlyossági szint megjelölésére. De szinte senki sem teszi ezt. Ehelyett mindenkit
egy kalap alá vesznek, a 299.0 DSM kóddal: autizmus spektrumzavar.

Az egységes „autizmus spektrum zavar” kifejezés használata rossz szolgálatot tesz a spektrum
mindkét végén lévőknek, és azoknak is, akik középen helyezkednek el. Lehet, hogy akaratlanul
is sok embert megfoszt a szükséges �gyelemtől és támogatástól, mert a tévében az autizmus
nem tűnik olyan rossznak. A spektrum másik végén élő érdekérvényesítők, akikkel erről a
kérdésről beszélgettünk, elmesélték, hogy milyen nehéz volt számukrahozzájutni a
szolgáltatásokhoz, mert nem illettek bele a súlyos autizmus „skatulyába”, és "nem tűntek
fogyatékosnak".

A kutatások feltárták, hogy az autizmus milyen hihetetlenül heterogén. Egyetlen kifejezéssel
leírni mindent, amit ez az állapot jelent, ellentmond meglévő tudásunknak, és hátrányt jelent
azoknak az embereknek, akiket szeretünk.

Itt az ideje, hogy olyan szereplőket is lássunk a tévében és a �lmekben, akik az autizmussal élők
élettapasztalatainak széles skáláját tükrözik. Tehát nem csak a zseniális sebészt, hanem azt a
gyereket is, aki olyan erősen és olyan gyakran veri a fejét a padlóba, hogy leválik a retinája. És
nem csak azt a középiskolást, aki nehezen randizik, hanem azt is, akit annyira lenyűgöz a sárga
szín, hogy egész nap egyedül ül otthon, és a Spongyabob Kockanadrágot nézi. Ha nem változik a
helyzet, fennáll a veszélye annak, hogy a súlyosan érintett, és nap, mint nap nagy kihívásokkal
küzdő emberek láthatatlanná válnak.
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Hollywood vakfoltja (vagy talán inkább vaksága) azt jelzi, hogy társadalmunk nem hajlandó
szembenézni az autizmus valóságával. De végül is nem Hollywood hibája, hogy az autizmust
irreálisan mutatják be, hiszen a súlyos autizmus valósága nyugtalanító lehet. Amit a televízióban
és a �lmekben látunk, az a saját vonakodásunkat tükrözi, hogy szembenézzünk azzal a hatalmas
teherrel, amelyet a súlyos autizmus az egyénekre és családjaikra ró. Ha a hollywoodi
re�ektorfény továbbra is a Sam-ekre, Shaun-okra és Sheldon-okra irányul, a legsebezhetőbb
egyének árnyékban maradnak.
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