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MAKAi PéTeR KRiSTóF

Ahányautista,annyiélet
Azautistaléthangjaiazönéletírásban
ésaneurotipikusszerzőkregényeiben

StephenShore,anevesaktivistaszájábaszoktákadniamondást,hogy„akiegy
autistával találkozott,azcsakegyautistaembert ismer”.Annakellenére,hogy
mindenkinekélafejébenvalamilyenképarról,miféleemberaz,akiautizmussal
élegyütt,valójábanolyansokféleemberalkotjaeztanagyközösséget,hogynem
egyszerű kategorikus kijelentéseket tennünk azokról, akiket autistáknak neve-
zünk.1 Bársokáignyilvánvalónaktűnhetett,hogyazazautista,akireapszicholó-
gusvagy a gyógypedagógus ezt kimondja,manapsággyakorta előfordul az is,
hogyvalakiéleténekfurcsatapasztalataibólkiindulvamagatalálráerreadiagnó-
zisra,amelyéletétkeretbefoglalja,éskulcsotadavilágmegismeréséhez.Adiag-
nózispedigelőbb-utóbbidentitássáválik.
Írásomban kísérletet teszek arra, hogy nagy vonalakban összefoglaljam,

milyenmódokonjelenikmegazautistaidentitásnarratívakülönfélenyomtatott
szövegekben,illetvehogyazautizmussalélőszemélytmilyenviszonyfűziaszer-
zőséghez,milyenakadályokatkellleküzdenieahhoz,hogyélettörténetétautenti-
kusnakismerjékel.ehhezhárom,egymástvalamelyestátfedőműfajtfogokala-
posabban is tanulmányozni: az önállóan írt életrajzokat, az úgynevezett

1 Azautizmussalélőszemélyek,szülőicsoportok,aktivistákéskutatóiközösségekközös
erőfeszítéseimiattújabbannagyonkörültekintőenválogatjákmegaszavaikat,hogymeg-
nevezzékaztazembert,akiautizmusbanérintett.Tudatábanvagyokannak,hogyidenti-
táspolitikaivonzatailehetnekanyelvhasználatomnak,deazegyszerűségkedvéértfelvált-
va, egyenértékűként fogom használni az „autista”, „autista ember”, „autizmussal élő
személy”,illetveaz„autizmusbanérintettszemély”kifejezéseket.Arövidebbkifejezése-
ketazautistaaktivizmusberkeinbelülmegbélyegzőnektartják,minthaaszemélyteljes
egészétkitöltenéazautizmusa,ésszeretnék,haezakárosstigmalekerülneazautizmus-
salélőkről.Ahosszabb,pontosabbkifejezésekmotivációjaaz,hogymindenkörülmények
közöttismerjükelazautistákemberségét,hogynecsakadiagnózistlássuk.elismerem,
hogybármennyireáthatóisazautizmus,nemmindenhelyzetbenhatározzamegazember
életét,ésazautistaugyanannyirateljesjogútagjaatársadalomnak,mintbárkimás.Azálta-
lamtárgyalt,publikáltszerzőkishasználjákmagukraarövidebbkifejezéseket,ezérteze-
ketsemfogomkerülni.
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„támogatottkommunikációval”(Facilitated Communication) szerzettműveket,illet-
veanemautistaíróksajátkútfőbőlmerítettirodalmialkotásait.ezekenkívülmég
számosmásformábanmegjelennekazautizmussalélőktapasztalatai:azinterne-
tes webnaplók, videocsatornák és digitális kiadványok lehetőséget adtak arra,
hogyazautizmussalélőkközvetlenülfejezhessékkivéleményüket,tapasztalatai-
katakíváncsihallgatóságszámára.Ígyakorábbi,nyomtatásbanmegjelenőszö-
vegekhezképestnincsszükségarraagesztusra,amelyikkontextualizálja,hitele-
sítiaszerzőközléseit,hiszenkorábbanelképzelhetetlen interakcióbaléphetaz
alkotóközönségével.ebbenacikkbenazonbanszükségszerűenkorlátoznomkell
magam, így a digitális világ termékeire nem fogok figyelmet fordítani, csak a
nyomtatott, többnyire magyar nyelven is megtalálható forrásművekre szorít-
kozom.
Fontosnaktartom,hogyefentebbemlítettháromműfajközöttkülönbséget

tegyünk,mivel a javarészt nem autista olvasóközönség egyértelműen azzal a
szándékkal fordul az autizmussal foglalkozókötetek felé, hogy abból jobban
megismerhesse,milyenis„valójában”egyautista,elmeműködésemibenkülön-
bözik egyneurotipikus személyétől.Akár azönéletíróval „kötött” egyezmény
(LeJeune 2003),akárazíróhitelességretörekvőábrázolásakeltifel,amimetikus
ábrázolás igényetettenérhetőmindháromműfajparatextuálisbeágyazottságá-
ban, legyenszóa fülszövegről,az interjúkrólvagyesetlegéppenakritikákról.
ugyanakkormegkellemlíteni,hogyakárcsakaneurotipikusszerzők,azautiz-
mussalélőírókisélnekazönkifejezésadtalehetőséggel:azírássalértelmezikaz
őketkörülvevőtársasközeget,éskönyveikkelbekapcsolódnakegynagyobbpár-
beszédbeazemberilétsokszínűségéről.2
ianHackinggelegyetérve,alapfeltevésem,hogyatémátfeldolgozóregények

és önéletrajzi írások az autizmus diskurzusát kísérlikmegteremteni,mely egy
hosszútanulásiszakaszelejétképezi(HACKing 2010).enneksoránneurotipikus
(nT, azaz tipikusan fejlődő, „normális”) és autizmussal élő szerzők egyaránt
keresikazokataképeket,metaforákatéskifejezésimódokat,amelyeksegítségé-
velmásokszámáraisátélhetővé,kézzelfoghatóvátehetikazautizmusbangyö-
kerező élettapasztalatokat. nem segíti helyzetüket, hogy sokáig az autizmust
olyanállapotkénttartottákszámon,amelyetépphogyabelsőszimbolikustapasz-
talatokhiányajellemez,affélediffúz,reflektálatlaningeráradatként,melybenem
szólhatbeleazingereketén-narratívávávarázslótudat.Sokáigelképzelhetetlen-
nek,azautizmusdefiníciójávalellentétesnekszámítottvolna,haegyautistaön-
életrajzot ír,ma azonban aműfaj igen népszerű.Ahhoz, hogymegérthessük,
mikéntváltozottmegatudományoséskulturálisgondolkodásmód,amelymára

Ahányautista,annyiélet 169

2 egyiknévtelenbírálómnakkülönköszönöm,hogyfelhívtaafigyelmemetnéhányremek
autistaszerzőre,akiketeddignemismertem.Amatudottanautistaírókközüliskiemel-
kedikJesseHajicek,aThe God Eaters (2006)szerzője,illetveCorinneDuyvis,azOtherbound
(2014)ésazOn the Edge of  Gone (2016)írója.
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elfogadtaazautista identitásnarratívák lehetőségét,először isfelkell térképez-
nünk,mitértünkmaautizmuson.
Azautizmusazemberiidegfejlődésegyikválfaja,annakisegykülönösensok-

színűváltozata(BeTAnCuR–COLeMAn 2013).nagyáltalánosságbanelmondható
azautistaemberről,hogyéletesoránegysoktekintetbeneltérőfejlődésipályát
járbe,sezkihatmindenélményére,gondolatára,világlátására.Maspektrumza-
varkénttekintráaklinikaipszichológia,amiaztjelenti,hogytársasképességeiés
alkalmazkodóképessége alapján megkülönböztetünk „alacsonyabban”, illetve
„magasabban”funkcionálószemélyeketazautizmussalélőkközt(FRiTH 2008,
119).Akülönbségtételazonbanmeglehetősenönkényes.Avalóságbanaközép-
súlyos értelmi fogyatékostól a saját szakterületén lángelméig szinte bármilyen
értelmi képességekkel rendelkezhet autista személy. A társadalom java része
mégisfogyatékosságnaktartjaeztazéletetvégigkísérő,gyógyításranem,defej-
lesztésregyakranszorulóállapotot.
Akármennyireisegyönállófajtakénttartjaszámonapszichológiaazautiz-

must,aspektrumonelhelyezkedőszemélyeksokféleképpenkülönbözhetnekaz
átlagembertől,ésazéletszámosterületénszembetűnhetnekezekakülönbségek.
először is,sokukviselkedésébenfelfedezhetővalamilyenzavar.ezek lehetnek
olyan sztereotip viselkedések, ismétlődő mozdulatsorok vagy szokások, ame-
lyekhezazérintettszemélyfelettébbragaszkodik(LeeKAM etal. 2011).Azéletük
rugalmasmegszervezésébenismutatkozhatnakhiányosságok,ezértnemkizárt,
hogyegyemberszigorú,hajlíthatatlannapirendhezragaszkodik,mertszeretia
megszokottságot,aszabadidővelpedignemtudmitkezdeni.előfordulhat,hogy
atársasviselkedésekterénszembesülnehézségekkel,mondjukcsakasaját,szűk
érdeklődésikörénbelültársalog,monotonmódonmondjaamagáét–vagyakár
egyáltalánnemkezdeményezsemmilyenkapcsolatotmásokkal(RAO etal. 2008).
Sokszormegfigyelhető,hogyfiatalabbkorbanamásikembertnemvesziember-
számba,hanemtárgykéntközelíthozzá,eszközkénthasználvaanyjatestrészeit,
minthacsakegylélegzőszerszámvolna.
Ahogycseperedikagyerek,észrelehetvennirajta,hogynehezéreesikmeg-

érteni,iskolatársaimiértviselkednekúgy,ahogy,mihajtjaőket,ésnemtudmit
kezdeniagondolataikkal,inkábbamagajólbeláthatóvilágánbelülmarad,ahola
többiekkiszámíthatatlantetteivelnemkellszámolnia.Azislehet,hogyteljesen
szótlan,ésaz is,hogy felnőtteketmeghazudtolószókinccsel rendelkezik, igaz,
a szavakatnemmindighasználjahelyesen(neWMAn etal.2007).egyesesetek-
benkülönlegesképességekmutatkoznakmeg,amelyekbenjóvalmeghaladjakor-
társait,bárazilyenszigetszerűtehetségekjóvalritkábbakavalóságban,mintazt
amédiasejtetniengedi(HOWLin etal.2009).Könnyenlehet,hogytúlérzékeny
bizonyos ingerekre, például szagokra, hangokra, valaminek a tapintására,míg
másokrajóformánteljesenérzéketlen.Azittfelsoroltpéldákközülperszenem
kellmindegyiknekjelentkeznie,éssokmásjellegzetességiselőfordulhatmég,de
amennyibensokterületentalálnakatipikusviselkedéseket,felmerülhetagyanú,
hogyazazemberautizmusbanérintett.
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Háromeltérőirányból igyekeztekmegmagyarázni,milehetazokaezeknek
a különbségeknek,miindokoljaeztasajátságosviselkedésirepertoárt.előszöris,
egyeskutatókszerintazautistaemberérzékleteimások,másszűrőnkeresztül
szemléliavilágot,ígymegismerésistratégiájaismás.Szakkifejezésselélve:részlet-
központú feldolgozási módszerrel (melyet korábban gyenge centrális koherencia
névenemlegettek,lásdHAPPé 2005)értelmeziakörnyezetét,szembenalegtöbb
emberrel,akikkisgyerekkoruktólkezdveholisztikusalakzatokbarendezikavilá-
got.Másrésztaviselkedésükszigorúrendje,aproblémamegoldóképességükben
fellépőhiányokarravezethetőkvissza,hogyvalamilyenkárosodásérteapszi-
chológiábanvégrehajtó funkcióknaknevezettmechanizmusokat,amelyekakülön-
félefeladatokmegtervezéséértéskivitelezéséértfelelősek(RuSSeLL 1997).Har-
madrészt a társas képességeikben tapasztalt eltérések és abeilleszkedés körüli
zavarok(példáulazautistaszemélyekamásikérzéseitfigyelmenkívülhagyják,
a nonverbáliskommunikációtnehezebbenértik,vagynemtudjákfeldolgozniaz
ironikusmegjegyzéseket)mind arra utalnak, hogy az érintett személyek tudat -
elmélete (angolulTheory of  Mind)nemműködikmegfelelően,nohaezfejleszthető
nyelvialapúkompenzációsstratégiákkal(gyŐRi 2009).Bárigyekeztekmeghatá-
rozni,hogymelyikdeficitjátszhatjaalegnagyobbszerepetazautizmuskialakulá-
sában,idáigegyikrőlsemderültki,hogyazvolnaazelsődlegesmagyarázat.ezért
azutóbbiidőbenakutatókfelishagytakazzal,hogyegyetlenmeghatározóhiá-
nyosságot(core deficit) keressenek,ésinkábbahárommagyarázatinterakcióitvizs-
gálják.ezekapszichológiaimagyarázatokazonbannemsokatmondanakazok-
nakaszülőknekéslaikusoknak,akiketazagyimélyrétegekhelyettazautizmus
mindennapjaiérdeklik,az,hogymijárszeretteik,ismerőseikfejében.
eztakíváncsiságotelégítikkiazokazönéletrajzokésírások,amelyekszemé-

lyes,fenomenológiaiszintenmutatjákbeazolvasónakeztazéletformát,sok-sok
reflexióval.ezekközüliskiemelkedikTemplegrandin,akialeghíresebbazön-
életíróautistákközül.AzőnevéhezfűződnekaMargaretScarianóvalközösen
papírra vetett, magyarul inkább a szülők aggodalmát tükröző címet kapott
Segítség! Autizmus! (2004[Emergence: Labelled Autistic, 1986),illetveaKépekben gon-
dolkodom (2014[Thinking in Pictures, 1995])vallomásai.TörténetétOliverSacksis
ismertetteazAntropológus a Marson (1999[An Anthropologist on Mars,1995])című
könyvében.Amikorgrandinelsőkönyvemegjelent,mégaztismegdöbbentőnek
tartották,hogyegyautistaszemélyvalahakönyvetírhatsajátélményeiről,vagy
hogykomplex lelkivilágavan.Abban,hogyvégülmégiselfogadtákautentikus
autista íróként, aki saját szemszögéből, kendőzetlen őszinteséggelmutatja be,
milyenfurcsáka„normálisok”,fontosszerepetjátszottaszerzőhitelesítése.
Ahitelesítésgesztusahosszúidejeközpontikérdésazönéletrajzokszerzőisé-

gének, a szerzői funkció működésének vizsgálatában (DeRRiDA 1987 [1978],
SMiTH 1995,HuDDART 2008). Az autizmusregények és -önéletrajzok kapcsán
hitelesítésnekaztafolyamatotnevezem,ahogybizonyosparatextuáliserők(fül-
szöveg-éselőszóírók,kritikusok,olvasóivisszajelzések)felruháznakegyolyan
személytautentikusszerzőihatalommal,akitőlkorábbanakulturálisközegmeg-
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tagadtaahiteleselbeszéléslehetőségét(példáulmertelmebetegneknézték,vagy
mertnemvoltkapcsolataavalósággal).ittahitelesítésttöbbekközöttvégezheti
atudományosközösség,amelynekmegváltozikavéleményeazautizmussalélők
képességeiről,ésakönyvkiadókis,amelyekbíznakazolvasóközönségben,hogy
érdeklődésükreszámotfogtartaniegyautistaemberönéletírásavagyegyerről
szólóregény.ehheznyújthatsegítségetazállamis,amelyelősegítiafogyatéko-
sok önállóvá válását és gondozását, illetve hozzájárulhat minden hétköznapi
interakció,amelyneksoránazemberiségmegtanuljaelfogadniazautistáklétét,és
elkezdodafigyelniaszavaikra.AScarianóvalközösenírtkönyvmégazértnem
lehetettönálló,egyszerzőskiadvány,mertaszerkesztőimunkántúlagyermek-
irodalommalfoglalkozótársszerzőjevélhetőenkomolyváltoztatásokatvégzetta
szövegen,hogyazakiadóésazolvasókszámáraisbefogadhatólegyen,ésmégis
érezhetően grandin hangnemén szólaljon meg. Scariano így hitelesítette
grandintszerzőként.
ugyanakkorabeszélnialigtudóHigashidanaokikönyve,aHát ezért ugrálok

(2014[The Reason I Jump, 2013])pontosszerzőjemegkérdőjelezhető,nohajófor-
mánmindenkiHigashidánaktulajdonítjaakönyvet.Megírásáhozaszerzőnekaz
anyjasegítségérevoltszüksége,akiegyjapánírásjelekkeltelerajzolttábláttartott
a kezében, amire Higashida mutogatott, majd anyja lejegyezte (Fein–KAMiO
2014).eztkövetőenyoshidaKeikoelkészítettbelőleegynyersfordítást,majd
férje,DavidMitchellszépirodalmieszközökkeldíszítettefelazangolszöveget
(a magyarváltozatotKomáromyRudolf fordította).Mintaztegygyógypedagó-
gus-pszichológus szakértőpármegjegyzi, „komoly okunk van kétségbe vonni,
hogynaokimagaírtamegkönyvét”(Fein–KAMiO 2014,539).
Higashida anyja egy olyan módszert használt, amely rendkívül hasonlít a

„támogatott kommunikációra” (Facilitated Communication, a továbbiakban FC).
ezekamódszerekarraépülnek,hogyegy„támogató”megfogjaazautistasze-
mélykezét,és„segíti”agépelésben.Állítólagasegítőképesérzékelniazokata
mikromozgásokat, amelyek a segített személy szándékát jelzik, és ebből tudja
kitalálni,hogymit„akar”írniamásik.Azelsőígéretesvizsgálatokutánazonban
kutatásoksorabizonyította,hogyasegítőbefolyásoljaaleírtszöveget,mertapró
gesztusokkalátvisziasajátakaratátagépelőszemélykezére,ígyakézakkorfog
mutatni vagy billentyűt leütni, amikor azt a segítő jelzi neki (JACOBSOn et al.
1995).3

172 MakaiPéterKristóf

3 ittszeretnémmegjegyezni(ésezértkülönköszönömanonimbírálómfelhívását),hogya
„támogatottkommunikáció”(FC)módszerenemegyezikmegagyógypedagógiaiszak-
irodalomban augmentatív és alternatív kommunikációnak (AAK) nevezett technikákkal
(eRDéLyi 2008).AtudományosanvalidésgyógypedagógiailaghatékonyAAK-technikák
különféleüzenethordozóeszközök(piktogramoskártyák,tárgyak),elektronikuseszkö-
zök, illetve a test segédeszközként való használatával érik el, hogy az autista személy
kommunikatívkapcsolatotteremtsenakülvilággal.AzFC-velszembenazAAK-technikák
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Kiisírjailyenkorakönyvet?Amódszertpártolókaztfeltételezik,hogyanon-
verbálisautistáknakisvannakrejtettkommunikációskészségeik,ésgyakranazzal
érvelnek,hogyasegítettidőszakutánönállóangépelőírókkáválnak(BiKLen–
CARDinAL 1997). ezzel szemben a kutatások eredménye szerint semmilyen
empirikusbizonyítékunknincsarra,hogyazautistaemberezeknekamondatok-
nakaszerzője (MOSTeRT 2001;MOSTeRT 2010).Asegítő indítjabeagépelési
viselkedést,sokszorkorrigálvaahibánakvéltleütéseket,ésakáragépelttőleltérő
szóbelimegnyilvánulásokatkiiszárhatjaakommunikációból:haazautistasze-
mély„nem”-etmond,de„igen”-tgépel,akkoragépeltválasztveszikcsakfigye-
lembe(BuRgeSS etal. 1998;STOCK 2011).BárnyilvánosszereplésekenHigashida
kezétnemkellfogniúgy,mintaklasszikustámogatottkommunikációban,ezmég
nemjelentiazt,hogyasegítőszemélynincstestikontaktusbanazíráspillanatá-
ban.AhogyaztFeinésKamioírják:„semmilyenjelétnemlátják”,hogynyilvá-
nosszerepléseisoránHigashidaeredetigondolatokatfogalmaznameg,hanem
ehelyett „egy előre betanult karaktersort gépel le, amelyet aztán felolvas”
(Fein–KAMiO 2014,541).Akönyvébenfoglaltgondolatoknemegytizenhárom
éves,akárautista,akártipikusanfejlődőkamaszgyerekgondolataittükrözik,a
szövegnyelvikomplexitásapedigmesszemeghaladjanemcsakkorát,deértelmi
képességeitis.ennekfényébennehézvolnaakorlátozottnyelviképességekkel
rendelkezőHigashidáttekinteniaszerzőnek.
Afogyatékosságtudománybanjártastudósokegykisebb,dejelentősrészének

szemébenazFC-tellenzőkéstámogatókvitáivalójábanválságtünetek.Közéjük
tartoziknirmalaerevelles,akiszerintezekavitákaliberálishumanistaember-
képnekaválságáttükrözik,amelybenmindenkiracionális,önállóésképesössze-
függőenbeszélnimagáról.érveiazonbanmegbicsaklanak,amikorkiállamellett,
hogyazFC-thasználókszövegeitcsupánazértdiszkvalifikálják,mert„ellenáll-
nak”akapitalizmusbankialakultépségideálnak(eReVeLLeS 2005,61),nempedig
azért,mertasegítőkhasbeszélőbábunakhasználjákügyfeleiket.erevellesegy
könnyedmozdulattalfélresöpriazFChatástalanságamellettitudományosérve-
ket,fenntartvaahitét,hogyakutatásieredményeknemtöbbekaffélefoucault-i
hatalomratörekvő,igazságköntösébentetszelgőállításoknál.
HasonlóvéleményenvanBarbaraStock,akinekazírásátolvasvakitűnik,hogy

ideológiai alapon egyensúlyoz a tudományosság és a fogyatékosok hangjáért
vívottharcközött.Stocktényszerűenközli,hogylehetnekfenntartásainkazFC-
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soráncsakéskizárólagazautizmusbanérintett,kommunikációsszándékotkifejezősze-
mélyvégziakommunikációsviselkedését,nincsfacilitátor,akiatestbeszédévelvagytesti
kontaktussal befolyásolhatná az üzenetet.Mind az FC-ben,mind a Rapid Prompting
Method(RPM)esetében,amelyetTitoMukhopadhyayishasznál,aszövegképzésorosz-
lánrészétafacilitátorvégzi,ésakártudatalattisbefolyásolhatjaazüzenetet(TOSTAnOSKi
etal.2013).ezértvalójábansemazFC-vel,semazRPM-melírtszövegeknemtekinthe-
tőekautistaszerzőkműveinek.
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velkapcsolatban,mivel„akísérletekjavarésztnemigazoltákazFChatásosságát”
(STOCK 2011),mégistámogatjaahasználatát,mertállítólagamódszermegtanu-
lásátkövetőenönállógépelőkkéválnakatanulók.eddigsemeztnemsikerült
kontrolláltkörülményekközöttbizonyítani,semazt,hogyafejlődésazFC-tiga-
zolná(gReen–SHAne 1994).Akésőbbitanulmányokésmetaanalízisekegyértel-
műennyilatkoznak:semmilyenFC-svagyFC-rehasonlítótechnikávalnemtud-
takhiteleskommunikatívkapcsolatotlétrehozninonverbálisautistaszeméllyel,
s ehelyettinkábbmás,kiegészítőésalternatívkommunikációscsatornáklétesí-
tésétszorgalmazzák(MOSTeRT 2001;gAnz etal. 2012).Atámogatottkommu-
nikációtérintőtudományosvitajólmutatja,hogyaHigashidanaokihozhasonló
autistákesetében,akiknemtudnakönállóankapcsolatotteremteni,aszerzőiség
elfogadtatásaazonmúlik,hogyegyértelmezőiközösségmittekinthitelesközlés-
nek.Higashidakönyvétúgy állítjákbe,mint amelyvallanibír az autizmusáról,
miközbenkorántsembiztos,hogyaszerzőszavaitolvassuk.
Hasonló szkepticizmus fogadta a pszichológiai szakirodalomban grandin

első könyvét, ezeket a kételyeket azonbangrandin jóval hamarabb eloszlatta,
mint amainapigkérdésesHigashida-kötet.FrancescaHappéHárom Asperger-
szindrómával élő felnőtt önéletrajza. Az értelmezés problémái és elméleti hozadékai (HAPPé
1991)címűírásapszichológiaicikkegykutatótollából,címemégisjólmegférne
egyirodalomtudományiszaklapban.Happéfontoskérdésselvágnekiazértel-
mezésnek:„Mitalálhatóazírásaikban,amialapjánmegérdemlik,hogyaz»autis-
ta«névvelkülönböztessükmegőket?”(HAPPé 1991,207).
Miután Happé megállapítja, hogy grandin életrajza „nagyon is normális”

(HAPPé 1991,208),későbbmégissajnálatátfejeziki,hogyatársaskapcsolatairól
nemszámolbeazautistaszerző.Aztánkifejeziabbéliaggodalmát,hogyaszö-
vegnemtűnikhitelesnek,hiszenScariano„átírtaakönyvtöbbrészét,visszaem-
lékezéskénttálaltaésazolvashatóságkedvéértalapjaibanátszerkesztetteaköny-
vet.eznyilvánvalóanproblémátjelentnekünk[aklinikaiszakembereknek],mert
éppen azoknak a [spontán játékokról és csínytevésekről szóló] epizódoknak a
hitelességétkérdőjelezikmeg,amelyekalegérdekesebbekésaleginkábbszembe-
mennekazautizmusrólkialakítottképünkkel”– írja (HAPPé 1991,208).Mégis
tiszteletreméltó,hogyapszichológuskomolyfegyverténykéntkezeliazönéletírá-
sokat,igaziteljesítménynektartjaőket,ámóvatosannyilatkozikeredetiségükről.
MígHigashidaírásaesetébenindokoltazóvatosság,hiszenaszerzőségvitat-

ható,addiggrandinésmás,önállóanmegírtkönyvektekintetébenazóvatosság
csakrontahelyzeten.éppenfordítottaszituáció,mintazFC-veldiktáltkönyvek
esetében, amelyeknél nonverbális autisták szájába adnakmentális korukat túl-
szárnyalószókincsetésviláglátást.Happévonakodiklegitimálnigrandinklinikai
tapasztalatokat meghazudtoló éleslátását és túl normálisnak tűnő életírását.
ennek eredményeképp bármikor elhallgattathatja a szerző önreflexív, kritikus
hangját, amikor az ellentétbe kerül az autizmusról kialakult sztereotip képpel,
amelynekkötöttelemeatársasnaivitás.Happészövegemégisfigyelemreméltó,
kétokbólis.egyrésztazirodalmárokszemléletmódjávalnyúlforrásszövegeihez,
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azautistákleveleihezésvallomásaihoz,másrésztsajátbevallásaszerint„alegszi-
gorúbbmércével elemezte írásaikat – nem a fogyatékosokhoz, hanem az ép
emberekhez”mérteteljesítményüket,ésúgyvélte,hogyaszerzőkegyenrangú
felekkéntmegálljákahelyüket(HAPPé 1991,239).Akáregygyanakvókritikus,
Happészakmaikonzervativizmusbólkételkedik.VégsősoronazonbanHappé
aggodalmai megalapozatlannak bizonyultak: grandin újabb könyvek írásával
bizonyította,hogyhitelesenképviselhetiazautistaszemélyeket.
grandinsikeremegnyitottaazutatmásautistaönéletírókelőttis,akikélteka

lehetőséggel,éselmondtákasajáttörténetüket.igaziszerzőkhözméltóankere-
sikhangjukat,írásaikbankísérleteznekanyelvvel,mélyrehatóönreflexióvalval-
lanak megpróbáltatásaikról és örömeikről. A legfigyelemreméltóbbak Dawn
Prince-Hughes(2004),illetveDonnaWilliamsírásai(1999,1996[2001b],1998
[2001a]),akikmeghökkentőőszinteséggelésíróikészséggelgondolkodtatjákel
azolvasótbefogadóielőítéleteikről,azemberinormalitásgúzsbakötőparancs-
szaváról.
Sokat elárul azonban, hogy a kilencvenes évek derekán, amikor Donna

Williamselsőkönyvemegjelent,egypszichiáter,AnthonyClareírthozzárövid
előszót,amelyetamagyarkiadásisreprodukált.Clareügyesenegyensúlyozika
megbélyegző nyelvhasználat és a tapintatos, professzionális kifejezések közt.
egyfelőlazautistákatolyanemberekneknevezi,akik„pszichológiaiszempont-
bólsúlyosanhátrányoshelyzetbenvannak”,másfelőlaztírja,„DonnaWilliamst
nevezték már gügyének, őrültnek, naivnak, személyiségzavarosnak, vagy csak
egyszerűensértőenszekánsnak”(WiLLiAMS 1999b,7).innenisérződik,hogyaz
autizmusmegnevezéseéskörülírásakényespontazideologikusnyelvhasználat-
raérzékenyangolszásznyelvterületen,mégis„agyifejlődésizavarként”beszélaz
autizmusról,amelynek„elszenvedője”van(uo.).Ahitelességkérdésérőlexplicit
módonnyilatkozik:Williams„beszámolójábólahitelességvonzó,utánozhatatlan
erejesugárzik”(uo.).Clareszerepeminthaazvolna,hogyátruházzasajáttekin-
télyétaszerzőre,mégpedigúgy,hogyabelső,szubjektívtapasztalatotazobjekti-
vitásegymagasabb,szakértőbbleírásánaktekinti:„Aszakemberakülsőszemlélő
pozíciójábólírjale[azautizmust],azobjektívmegfigyelésnekvannakinformatív
előnyei,deezeketvalamelyestérvénytelenítiavizsgálatmesterkéltségeésasze-
mélyestapasztalathiánya.DonnaWilliamsbetekintéseisszakemberi, de[…]képes
az elméletet a gyakorlatban ismegvizsgálni, mégpedig a saját gyakorlatában”
(uo.,kiemeléstőlem–M. P. K.).ezaretorikaigesztusgyönyörűenábrázoljaazt
adinamikát,ahogyazelőszótudósszerzőkéntkonstruáljamegazautizmussalélő
szerzőt,ésmintegykollegiálisviszonytalakítkibenneapszichiáterésazíró.
Azelőszóutánibevezetéssemaszerzősajáthangjánszólalmeg,hanemdiag-

nosztája,LawrenceBartakműve.Apszichológusírásakétfontosfeladatotlátel.
egyfelőlszaktekintélyéveligazolja,hogyvalóbanautistaszerzőírásátolvassuk:
„AmikorDonna, segítségemet kérve, előszörmegkeresett, és elmondta, hogy
autista, készségesen találkoztamvele, noha igen valószínűnek tartottam, hogy
nemaz[…],éstévesenhiszimagátautistának.Máraazonbanmárteljesenvilá-
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gos,hogyvalóbanautizmusbanszenved”(WiLLiAMS 1999b,8–9).ehhezafunk-
cióhozkapcsolódikazautizmuspszichológiaileírása,afőbbjellemzőkismerte-
téseis.MásrésztviszontClare-hezhasonlóanaszaktekintélymenedzselésétvégzi
el,ésazelsődlegesolvasóközönségetegyértelműenapszichológiaikutatókban,
klinikusokbanlátja:„ezakönyvsokújatközölaszakemberolvasóval,legyenbár-
mennyirebeavatottisagyermekkorifejlődészavarainakkezeléseterületén.Végül
akönyvegyedülálló,kivételesforrásmunkaazautistákkalfoglalkozószakembe-
rek számára”, illetve: „A könyvből sugárzó józan gondolkodás hasznosmeg-
figyeléseksokaságátnyitjamegazoknakaszakembereknek,akikmegpróbálnak
segíteniazautistáknak”(8).ilyenparatextuáliskeretekmellettérezhető,hogya
kiadóelsősorbanaszakembereketcéloztamegakönyvvel,ésbáralaikusolvasót
futólagmegemlítik,szemlátomástnemszámítottakrá,hogyakárautizmussalélő
olvasóiislehetnekakönyvnek.
DonnaWilliamshangjasokkalmetaforikusabb,azolvasótmegszólítóelőhang-

ja alig bekezdésnyi. Háborús metaforával írja le küzdelmét, hogy elfogadtassa
magátavilággalolyannak,amilyen,majdaztírja:„Személyesháborúmfolyamán
voltam: ő, te, Donna, magam és végül én. Mindannyian – valamennyi énem –
el fogjukmesélni,hogymilyenvoltam,ésmilyenvagyokmost.Ímehátazén
világom”(13).Amiaszerzőtörténetébenérdekes,ésmárakezdetkezdeténfel-
hívjaráafigyelmet,hogyírásábannemegyetlenautentikusénközpontjábólírja
megtörténetét,hanem„én”-ekvalóságostömkelegelakoziklelkében,ezpedig
vállaltanpolifonikushangnemetkölcsönözéleténekésírásának.Azautizmussal
ésegyébszületésirendellenességekkelvilágrajövőDonnaugyaniserőszakoscsa-
ládbancseperedettfel,ésagyakoriverésekhatásáradisszociatívönazonosság-
zavaralakultkinála–többféleszemélyiségetalakítottkimagában,hogyeltudja
viselniamindennaposabúzust.
ezasokszemélyiségbőlállókomplexumkülönlegesíztkölcsönözWilliams

elbeszélésének.Azidőelőrehaladtávalmásésmásnevekenszólalmeg,máshabi-
tustmutatbeazolvasónak,líraibetétekkelmegtűzdelveazolykorigenmegrázó
események narrációját.nehéz is eldönteni, hogy vajon az autizmussal vagy a
többszörösszemélyiséggelegyüttélésdominálWilliamselsővisszaemlékezésé-
ben,egyértelműenösszefonódikakettő.ennekérzékeltetéséreérdemeshosz-
szabbanidézniaműből:

[Harmadévesegyetemistakoromban]különfélealakjaimelkezdtekközelíteni
valósénemhez,bármégmindigfényévnyitávolságból.Olyanvolt,mintegy
hosszú folytonosság, a saját énem közepén, védve, kifejezéstelenül. Külső
alakjaim,akikkéváltam,végletesformájukbanmegtagadtákeztabelsőént:
nemtudtam,kivagyok.Máskorőkvoltakénemszemélytelenített,kapcsolat-
teremtő,világiváltozatai.[…]Haránéztemönmagamra,olyanmélységeket
fedeztemfel,amitőlmindenmásüres,mesterkéltéskétdimenzióslett.Aza
világ,amelyetönmagamkétkapcsolatteremtőalakjaeltudottviselni,legmé-
lyebbönmagam számára sokféle zavaró és tolakodó káros hatást jelentett.
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Hakiakaroktörni,mindent,amitalakjaimteremtettek–Carolbarátságait,
Williedogmásvéleményeit–,szétkelltépni,félrekelllökni.

életabúraalatt.élőhalálelviselhetőn.
Félelemazegyetlenmegérintéstől,
amelyörökreösszetörhetnéazüveget,
ésatáncosbukfencezvezuhannaleaköteléről,
azismeretlenmegismerésébe.
Maúgytűnt,avilágegyjelenet
atitkokkönyvéből,amelybőlkitéphetünkegylapot.
egyérintésszétzúztaazüvegetakétvilágközött,
ésabizonytalanságfagyosszeleátfütyült
lelkenéstesten,előszörindakéntráfonódva,
vadonsszabadon.(127.)

ezapasszusegyfontosfordulópontonvilágítjamegaszerzőéletét:amikorelin-
dulazonazúton,hogyszemélyiségeitösszerendezze.Azautizmusbúrájáraszer-
vesenráépülnekakülönféleszemélyiséghéjak,amelyekmegvédika legbelsőbb
„én”-t, azelérhetetlent a tolakodó,károshatásoktól, amelyekből jócskánkiju-
tottWilliamsnek.Csakhogyekkormegérzi,hogyavédekezéskéntkialakítottréte-
gek alatt van valami belső magva, amihez hozzá kell férnie. Jellemző, ahogy
Williamsaszáraz,leírópasszusokatkövetőenversbetömörítiaztalelkimunkát,
amelyetelvégzett,hogyközelebbkerüljönegyintegráltszemélyiséghez.ezegy-
benmetafikciósmozzanatis:ahogyDonnapolifonikusszemélyiségétmegkell
komponálniaéletében,ugyanúgyönéletírásávalisrákelltalálniaegykoherensírói
hangra,azemlékeketösszekellfűznieegyfonálra,viszonyítaniakellszemélyisé-
geit.Mintaztmásholírja:„Ahhoz,hogyanyelvnekértelmelegyen,azembernek
tudniakellviszonyulniahozzá.előttemlegördülafüggöny,haaviszonyulástúl
közvetlennéválik”(188).ebbennyújtanaksegítségetaversesbetétek,hogyidőn-
kénteltávolodhassonazegyébkéntgyakrandirekt,magyarázóstílustól.Williams
ebbélisikerétmisemmutatjajobban,minthogykésőbbiköteteibenmáregyedül
őköszöntiazelőszóbanazolvasót.
Aharmadiktípusúszöveg,amellyelfoglalkozom,aneurotipikusírókregényei.

Meglátásom szerint az FC-vel és hasonló metódusokkal szerzett könyvek
(MuKHOPADHyAy 2000;BLACKMAn 2001)ésaneurotipikusírókautistaregényei
között jelentős párhuzamokat fedezhetünk fel. Mindkét diskurzusban az író
szándékaazautistákelmeműködésénekhitelesbemutatása.Aszerzőkmediáto-
rokkéntközvetítenekaznTésautistacsoportokközt:mindkétesetbenaztaz
illúziótteremtikmeg,hogyegyautizmussalélőszemélybeszélhozzánk,ésbete-
kintéstengedazelméjébe.Dearegényírókfiktívemberekrőlírnak,nemvalós
személyekről,ígytöbbetengedhetnekmegmaguknak;egyfiktívszereplőképte-
lenmástgondolni,mintamitaszerzőleírtróla,mégisemberkénttekintünkrájuk,
akikneksajátlelkivilágukvan(PALMeR 2004).AzFC-bensegítőkneknincsenek
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ilyenkiskapuik:őkáthárítjákaszerzőifunkciótarraazemberre,akinekakarját
vagybetűtáblájáttartják,ésakitírásrakondicionálnak.AzFC-velszerzettírások-
ban az etikus reprezentáció jóval többet követelnemeg,mielőtt „hitelesnek”
minősítenénk,mintaregényhősökesetén.
ezenkülönbségekellenéreaszerzőiségillúziójamégisjelentősszerephezjut

azautizmusregényekesztétikaihatásánakvizsgálatakor,minthogyazolvasókban
isvanegykialakultképarról,mittartanaketikusreprezentációnak,ésezkihataz
olvasási stratégiáikra. ezért elengedhetetlen etikailag, hogy visszahozzuk, és
méltóhelyéretegyükazerevellesáltal„lesajnált”,fiktívnektartottliberálishuma-
nistaemberképet,amelyaszerzőiségnekegyfajtakövetelménye,hiszenabizo-
nyítékokonalapuló,önállóanszerzettbeszámolóknakelőnytkellélvezniük,ami-
kor az autizmus élménykincsét szeretnénkmegismerni.grandin két fentebbi
könyvében,illetveazazótanövekvőönéletírásiirodalomban(SHORe 2003;PAge
2009; ROBiSOn 2012) jellegzetesen tárgyilagos szerzői hanggal találkozunk,
amelynekváltozataiárnyaljákazautizmusrólkialakultképünket.Azönéletrajzok
legnagyobb hozadéka, hogy bebizonyítják, az autisták önmagukra reflektálni
képes,hasznostagjaiatársadalomnak.
Azautistákönéletírásaaregényírókatésakutatókategyarántmegihleti,ezért

rendkívülfontosakazirodalmiművekvizsgálatakoris.Azíróksokatmerítenek
nyomtatottforrásokbóléssajáttapasztalataikból,amitinterjúkban,előszavakban
istanúsítanak(HADDOn 2009;KeAn 2008;MOOn 2003,i;PiCOuLT 2010,vii).Az
írókszámáraugyanakkorőszinténcsengMarkHaddon,A kutya különös esete az
éjszakában szerzőjénekmegjegyzése,hogy„aképzeletfelülírjaakutatómunkát”
(HADDOn 2009),vagyisegyírónakfontosabbazautistaszereplőtematikusillesz-
kedésearegényfőkonfliktusába,mintegydokumentaristafogyatékosságábrázo-
lás.Azautizmussal foglalkozóregényekkitartónépszerűségemégisaztsejteti,
hogyazönéletrajzokjelentikazegyikelsődlegeskiindulásipontotafiktívsze-
replőkmegteremtéséhez.Haddonkönyvénekfőszereplője,Christopherpéldául
ígyjellemzisajátmemóriáját:

Azénmemóriámolyan,mintegyfilm.ezértemlékszemnagyonjóladol-
gokra,példáulapárbeszédekre,amiketleírtamebbenakönyvben,éshogymit
viseltek az emberek, ésmilyen szaguk volt,mert amemóriámnak van egy
szagsávja,amiolyan,mintahangsáv.
Ha arra kérnek, hogy emlékezzek valamire, egyszerűen lenyomom, hogy

Vissza vagyGyorsan előre vagy Szünet, mint egy videón, vagy sokkal
inkábbegyDVD-n,mertnemkellvisszatekernemazösszesköztesanyagon
át,hogymegtaláljakegynagyonrégiemléket.ésgomboksincsenek,merta
fejembentörténik.(HADDOn 2010,121,kiemelésazeredetiben.)

Azoknak,akikjáratosakazautizmusvilágában,feltűnhet,hogyChristopheraz
elmeműködésétnagyonhasonlóanírjaleahhoz,ahogyTemplegrandin vallész-
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járásáról a Képekben gondolkodomban: „Szavakkal kommunikálni nekem olyan,
minthaidegennyelvetbeszélnék.Aleírtéskimondottszavakatlekellfordítanom
magambanszínes,szélesvásznúfilmekké,amelyeknekhangsávjaisvan,ésezeket
úgyjátszomleafejemben,mintegyvideoszalagot.Havalakimegszólít,szavai
egybőlképekkéválnakbennem”(gRAnDin 1995,3,sajátfordításom–M.P.K.).
AvizuálisemlékezetmediatizáltságaugyanúgymegjelenikChristopherelbeszé-
lésében,mintgrandinmagyarázatában,ésgyakorlatilagmindkettenugyanazokat
a tulajdonságait hangsúlyozzák.Christopher e képességét azért osztjameg az
olvasóval,hogyhitelesítsesajátelbeszélőistratégiáját,ateljeskörűmimetikussá-
got,amelykiterjedarrais,hogyegyeshelyszíneketazadotttérfelülnézetitérké-
pévelábrázoljaszavakhelyett.Mintafentipéldábóliskitűnik,azautizmusregé-
nyekfelhasználjákésszimuláljákazönéletrajzokat,deaszerzőkegybenrengeteg
olyanproblémátéskonfliktustdolgoznakfelvele,amelyektúlmutatnakazautis-
taéletviszontagságain,ésinkábbművészikérdésekettematizálnak.
Haddon autista művészregénye végig reflektál saját „írtságára”, részben

Christophermediálisutalásaival,részbenpediga„társszerzőként”beemeltgyógy-
pedagógus,Siobhanemlegetésével,akihasznostanácsokkallátjaelazifjúszerzőt,
hogyneurotipikusolvasókszámáraisélvezhetőkönyvetírhasson.Aracionálisan
gondolkodóChristopherugyanisnagyrajongójaaSherlockHolmes-történetek-
nek, ésHolmes a példaképe: „azt gondolom, hogy ha igazi nyomozó lennék,
akkorolyanlennék,mintő.SherlockHolmesnagyonintelligens,megoldjaarej-
télyt,ésaztmondja:»Avilágtelevannyilvánvalódolgokkal,amelyeketsenkisem
figyelmeg.«Deőészrevesziőket,úgy,mintén.”(HADDOn 2003,81–82.)ezta
fajtahidegészszerűségetésélesszemetChristopherazautizmusánakköszönheti,
a részletközpontú feldolgozás és a tudatelméleti hiányosságok kombinációja
ugyaniséppenamegfigyelőkészségetéshiperlogikus,következtetőgondolkodást
erősíti.
Christophertudatosanésexplicitenrámutatadetektívregényeksablonosvol-

tára,amitnagyelőnyénektart,ésélvezettelsoroljaakrimiktoposzait,mintpél-
dául amikor a detektívet valaki „kettős blöffel” (101) próbáljamegtéveszteni,
a nyomozópedig„támpontokat”keres(80),ésfigyelaz„elterelőmanőverekre”
(80).Adetektívregényekbőltanuljamegatudatelméletalapjait,ígyaztis,hogyaz
emberektitkolóznak,színlelnek,elrejtikvalósgondolataikatamásikelől,hogyne
derüljönfényavalóságra.ezzelatudássalfelvértezvefaggatjakiagyanúsított-
jait,ésegybencsiszoljatársasképességeit:

Denemválaszoltakérdésemre.
Úgyhogymegintföltettemnekiugyanaztakérdést,mertmikoregydetek-

tívregénybenvalakinemválaszolkérdésekre,azértteszi,mertmegakarőriz-
niegytitkot,vagymegakarjaakadályozni,hogyvalakibajbakerüljön,tehátaz
ezekreakérdésekreadandóválaszokalegfontosabbválaszok,ezértkellanyo-
mozónaknyomástgyakorolniaakérdezettre.(68.)
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Christopherösztönösentudjaazt,amitRobertgalbraith(J.K.Rowling)műfor-
dítója,nagygergelyegyinterjúbanúgyfogalmazottmeg,hogy„akrimiolvasni
tanít”(ÚJSzÁSzi 2015),ésnemcsakazolvasóttanítjamegazirodalmiműbefo-
gadására,hanemebbenazesetbenazautistaszereplőtazérzelmek,gondolatok
olvasásárais.
ebben,ésaműmegalkotásábanegyarántsegítiSiobhan,akiazirodalminor-

mákatmár-márszerkesztőiminőségébenközvetítiChristopherfelé:

Siobhan aztmondta, hogy egy könyvben a dolgokról is kellenek leírások.
Mondtam,hogyhozhatokfényképeket,ésbeletehetemőketakönyvbe,deazt
mondta,akönyvlényegeéppenaz,hogyszavakkalírjukleadolgokat,hogy
az emberek elolvassák, és aztán a fejükben alkossanak képet róluk.és azt
mondta,hogylegjobbazokatadolgokatleírni,amikérdekesekvagykülönle-
gesek.Azt ismondta,hogy lekellene írnoma történetbenszereplőembe-
reket,úgy,hogymegemlítemegy-kétrészletüket,hogyfejbenképetlehessen
alkotniróluk.(HADDOn 2003,76.)

Haddonrájátszikarra,hogyChristophertalehetőlegnaivabb,legkevesebbiro-
dalmi ismerettel rendelkező személynek ábrázolja, akinek semmilyen fogalma
nincsenegyelbeszélés„regényszerűségéről”,mertezáltalaprólékosanmutathat-
jabe,hogymennyikulturáliselvárásfűződikaregényműfajához.ebbőlkifolyó-
lagazakkurátus,mindenbenteljesmimetikusságratörekvőChristophernekmeg
kelltanulnia,hogyazírástgyakranakihagyásokteszikfikcióvá:„Tehátelindul-
tam,deSiobhanaztmondta,hogynemkellleírnommindent,amitörténik,csak
azt,amiérdekes”(192).Siobhannakszámottevőhatásavanarraaműre,amely
végülChristopherkezébőlkikerül,hiszennemcsakahhozadtanácsot,hogymit
hagyjonki,hanemahhozis,hogymitírjonbeleaszerzőaművébe.egyedülazért
nemválikazFC-hezhasonlóhasbeszélőmutatvánnyáaregény,mertSiobhan
javaslataitvilágosanpapírravetiChristopher.Őszinteségébennemakarjaeltün-
tetniaszerkesztőnyomait–azautisztikushangpontosanrámutat,holavatkozott
beleamásikkézamunkájába.
Amikorazautizmusaregényekfőtémája,azelbeszéléskülsőfokalizációja

vagyafüggőbeszédmásképpláttatjaazautizmussalélőszemélyt,mintegyön-
életrajzban,amimindigkonzisztensenbelsőnézőpontbólismertetiazéletutat.Jó
példaerreClaireMorrall The Language of  Others címűműve(MORRALL 2008),ahol
atöbbiautizmusregényhezképestidősebbregényszereplő,Jessicagyermekkorát
nemazemlékezőénbelülrőlfokalizált,visszatekintőelbeszélőjemeséliel:aszer-
ző ígyérzékelteti Jessicareflektálatlangyermekéveités furcsaságátmásoksze-
mében.Akislánykorábanjátszódójeleneteketaszerzőegykülső,mindentudó
narrátorszemüvegénkeresztülláttatja–nemúgy,mintegyetemiéveitészakla-
tottházasságát,aholMorrallazelbeszélőmindennaposküzdelmeitéséntudatát
atapasztalóénbelsőszemszögébőlhitelesíti.
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Deafikciósdiskurzusnaktöbbíróieszközevanarrais,hogyegyüttérzéstkelt-
senolvasójában,éskülsőperspektívábólábrázoljaazautistákat,amitegyönélet-
rajzaműfajábólfakadóannemengedmeg.ezzelazírókkiélezhetnekolyankonf-
liktusokat, amelyek előremozdítják a cselekményt. Jodi Picoult nagy sikerrel
alkalmazza ezt a polifonikus történetszövést Házirend (PiCOuLT 2011) című
könyvében.Ígymutatjabe,miképpváltozikmega„normális”szereplőkvéle-
ményeJacobról,afőhősről,amintegyrejobbankiismerikgondolkodásmódjátés
szándékait.Afokalizációsváltásokszimpátiátébresztenekazolvasóban,amely
képesahozzánkhasonlókirántiempatikusrészrehajlásunkatfelülírni,ésígyúj
utakat nyit az eltérő elmeműködésű emberek megértése és elfogadása felé
(HARRiSOn 2011).
A Házirendben az elbeszélés pontos fokalizációjának nagy tétje van.

Christopherhez hasonlóan Jacobnak is a bűnüldözés a sztereotip érdeklődési
köre,ezértrögeszmésengyűjtiakülönfélerendőrségibeszámolókat,éslelkeskri-
mirajongó.Azonbanegyalkalommalgyilkossággalvádoljákmeg,ésatárgyalóte-
rembenmegkellgyőzniazesküdtszéket,hogyazautisztikusviselkedést,azava-
ró testbeszédet, a lesütött szempárt nem szabad a bűntudat vagy a rossz
lelkiismeretjelénektekinteni,mintegyneurotipikusvádlottesetében.Azegyik
bíróságijelenetbenOliver,Jacobvédőügyvédjeszemévelnézzükazeseményeket.
Oliver különleges feltételekre irányuló kérelmét látva abírómegkérdezi: „Mit
szeretnénekpontosan?”,mireOlivergondolataibaszabadfüggőbeszédbennye-
rünk bepillantást: „Őszintén?némimegértést egy olyan vádlott számára, aki
képtelenmegértenimásokat.[…]Jacoblegutóbbirohamaután[…]rákellettjön-
nöm,hogyasikereméppenJacobszemélyesjelenléténmúlik.Haafogyatékos-
ságalegfőbbütőkártyánk,muszájmegmutatniazesküdteknek,milyenisegyszí-
nes, szélesvásznú autista roham” (PiCOuLT 2011, 401). Míg az autizmussal
élőknekalapvetőenbekelltagozódniukatársadalomba,éselkellsajátítaniuka
többségitársadalomviselkedésinormáitautistaegyéniségükkárára,ebbenaszi-
tuációbanelemiérdekük,hogyelismerjékJacobmásságát.
Későbbemmaszemszögébőlazt is látjuk,hogyakülönbségekfelismerése

feléregykisebbgyőzelemmel:„Figyeltemamaitárgyaláson.[…]Azesküdtek
arcán[…]megjelentazunásigismert,berzenkedő,»valaminincsrendjénezzela
gyerekkel«-kifejezés.Csakmertmásképpkommunikál,mintők.Csakmertmás-
képpgyászol,mintők.Csakmertmásképpbeszélésmozog,mintők”(492).ezt
pedignemlehetnemegmutatni Jacobszemszögéből,hiszenőnemtudja ilyen
mélységben értelmezni az emberi arckifejezéseket, ezért nem is lenne képes
beszámolniróla.emmánakmindenbizonnyalfáj,hogyelőítéletteltekinteneka
fiára,deazesküdtszéknekmegkellértenie,hogyJacobnakmásokabelsőfolya-
matai,különbennemtudnakigazságosdöntésthozni.Picoultesetébenapers-
pektíváksokaságaishitelesítiamásságot,mivelazírónőaneurotipikusokelme-
olvasásiképességeirévénzsigeriszintenisábrázolnitudjaaztakognitívnormát,
amelyazautistákáltalmegtapasztaltelőítéleteketfenntartja.
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Aszövegrészekfokalizációjaegymásikfontoskérdéstisfelvet:kiírtaaköny-
vet, honnan erednek ezek a tapasztalatok? Picoult regényében minden fejezet
elejénszerepelegyvalósbűntényleírása,amelybenatörvényszékiésbűnügyiszak-
értők(forensic scientistek)kulcsfontosságúszerepetjátszottakatetteskézrekerítésé-
ben.Az első ilyen leírás aDorotheaPuente-esetetösszegzi, deStellanickell,
a zöldfolyóigyilkosságokésmáshíresamerikaisorozatgyilkosoktörténete is
szóbakerül.APuente-esetkapcsánazösszegzőhangagyilkosszakácskönyvét
emlegetvemegjegyzi:„Akárkiakármitmond,amagamrészérőlmégbottal se
nyúlnékazokhozazétkekhez”(5).ezaszemélyeshangvételteljesenkivészezek-
bőladokumentarista,ismeretterjesztőszövegekből,egészenakönyvetzárófeje-
zetig,amelyJacobHornerügyétbeszéliel,hasonlóstílusban,majdígyfejezibe:
„Mások szerint viszont Jacobot csupánbűnügyimegszállottsága vezette.Meg
akartatapasztalni,mifélediadaltéreznekarendőriintézkedésreváróprofigyil-
kosok.gondoljonmindenki,amitakar.Alényegcsupánannyi,hogymostsem
csinálnámmásként”(596).Aszempontkarakterekneveivelelválasztott,jóllátha-
tóanmegjelölt,belsőlegfokalizáltrészfejezetekhelyettegészenaregényvégéig
kérdésesmarad,hogyki áll ehangmögött, és csakazutolsóoldalon fedi fel
magátJacobabetétekírójaként.ezekatárgyilagoshangvételűbeszámolóktehát
mintegy Jacob szerzői hitelességét kívánják alátámasztani; az elbeszélő rajtuk
keresztülmutatjabe szakértelmét.Arraugyannincsmegnyugtatómagyarázat,
hogyJacobegyesszámelsőszemélyűnarrációjántúlatöbbiszereplőtapasztala-
taimilyenútonkerülnekbeleakönyvbe,dekézenfekvőafeltételezés,hogyJacob
ígykívántabemutatnifejlődőempátiáskészségét,bizonyítandó,hogyazautiz-
mussalélőkisképesekérzelmikapcsolatotteremteniatársaskörnyezetükkel,és
belelátássalbírnakmásemberekelmeműködésébe.ezegyspekulatívkonklúzió,
deméghanemisalátámaszthatóaszövegből,Jacobbűnügyiismertetőiéssaját
vallomásaimindenkétségetkizáróanalkotóimunkásságátigazoljákaregényfik-
ciósközegében.
Azautizmusregényekkompozíciósstratégiáibizonyosmértékigamegírásuk-

bansegédkezőrokondiskurzusokhozidomulnak.egyfelőlszerzőiségükműkö-
désében az FC-vel támogatott nonverbális autisták pszeudo-önéletrajzaihoz
hasonlít,másfelőlbőséggelmerítenekavalódiönéletrajzokból,amelyekamai
napig a leghitelesebb forrásainkként vallanak az autizmus sokszínűségéről.
Mindkétműfajkihatottanövekvőregényirodalomra,eltérőiránybatereltékszer-
kezetétésábrázolástechnikáját,ámazautizmustmégissaját felfogásukszerint
simítjákbeleatörténetszövésükbe.ezekaművekmindigújabbhatárokatfesze-
getnek,újetikaimegvilágításbahelyezikafogyatékosságokreprezentációját,vala-
mintazautistáknehézségeitésfigyelemreméltóeredményeitegyarántazolva-
sók elé tárják egy pezsgő társas közegben, sok más szereplő szemszögének
bevonásával. Így az írók amagukmódjánnagy lépéseket tesznek előre azért,
hogyteljesjogútagkéntfogadhassukbeazemberielmemindenfajtájátatársa-
dalomba.

182 MakaiPéterKristóf

Filo_2016_3_Filo_4masolat.qxd  2016.10.28.  12:57  Page 182



Bibliográfia

BeTAnCuR, Catalina–COLeMAn, Mary (2013),Etiological Heterogeneity in Autism
Spectrum Disorders: Role of  Rare Variants, inJosephD.BuxBAuM–PatrickR.HOF
(eds.), The Neuroscience of  Autism Spectrum Disorders, Amszterdam, elsevier,
113–144.

BiKLen,Douglas–CARDinAL,Donaldn.(1997),Contested Words, Contested Science.
Unravelling the Facilitated Communication Controversy,newyork,TeachersCollege
Press.

BLACKMAn,Lucy(2001),Lucy’s Story. Autism and Other Adventures, London,Jessica
KingsleyPress.

BuRgeSS,CherylA.–KiRSCH,irving–SHAne,Howard–nieDeRAueR,KristenL.
–gRAHAM,StevenM.–BACOn,Alyson(1998),FacilitatedCommunicationas
anideomotorResponse,Psychological Science, (9)1998/1,71–74.

CeLiBeRTi, David (2010),FacilitateThis.Part iof aTwo-Part interviewwith
JamesTodd,Science in Autism Treatment, (7)2010/2,1–8.

DeRRiDA, Jacques(1987[1978]),The Truth in Painting [La Vérité en Peinture], transl.
geoff  BenningTOn, ianMACLeOD, Chicago–London, Theuniversity of
ChicagoPress.

DuyViS,Corinne(2014),Otherbound, newyork,AmuletBooks.
DuyViS,Corinne(2016), On the Edge of  Gone, newyork,AmuletBooks.
eRDéLyi Andrea (2008), Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK)
mint a kommunikációtudományok egyik legifjabb részdiszciplínája,Gyógy -
pedagógiai Szemle, 2008/1. http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=
102&jid=3&jaid=5.Letöltésideje:2016.szeptember25.

eReVeLLeS,nirmala(2005),Signs of  Reason. Rivière, Facilitated Communication, and
the Crisis of  the Subject, in Shelley Lynn TReMAin (ed.), Foucault and the
Government of  Disability, AnnArbor,Mi,universityof MichiganPress,45–64.

Fein,Deborah–KAMiO, yoko(2014),CommentaryonThe Reason I Jump, Journal
of  Developmental and Behavioural Pediatrics, (35)2014/8,539–542.

FRiTH,uta(2008),Autism. A Very Short Introduction, Oxford–newyork,Oxford
universityPress.

gAnz, Jennifer B.–eARLeS-VOLLRATH, Theresa L.–HeATH, AmyK.–PARKeR,
Richardi.–RiSPOLi,MandyJ.–DuRAn, JamieB. (2012),Ameta-analysisof
singlecaseresearchstudiesonaidedaugmentativeandalternativecommuni-
cation systems with individuals with autism spectrum disorders, Journal of
Autism and Developmental Disorders, 2012/42,60–74.

gRAnDin, Temple–SCARiAnO, Margaret (2004 [1986]), Segítség! Autizmus!
[Emergence: Labelled Autistic], ford.SzAFFneR éva,Budapest,Kapocs.

gRAnDin, Temple (2014 [1995]), Képekben gondolkodom. Életem az autizmussal
[Thinking in Pictures: And Other Reports from My Life with Autism], ford.OROSz

ildikó,Budapest,Park.

Ahányautista,annyiélet 183

Filo_2016_3_Filo_4masolat.qxd  2016.10.28.  12:57  Page 183



gReen, gina–SHAne, Howard C. (1994), Science, Reason and Facilitated
Communication, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, (19)
1994/3,151–172.

gyŐRi Miklós (2009), A tudatelméleti képesség változatossága autizmusban
–ésimplikációiazatipikusmegismerésreéstanulásranézve,Gyógypedagógiai
Szemle, 2009/2–3.http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid
=24&jaid=312.Letöltésideje:2016.szeptember25.

HACKing,ian(2010),How We Have Been Learning to Talk About Autism. A Role for
Stories, inevaFederKiTTAy–LiciaCARLSOn (eds.),Cognitive Disability and Its
Challenge to Moral Philosophy, Chichester,uK,Wiley-Blackwell,2010,261–278.

HADDOn,Mark(2003),A kutya különös esete az éjszakában, ford.SóVÁgó Katalin,
Budapest,európa.

HADDOn,Mark(2009),asperger’s & autism. http://www.markhaddon.com/asper-
gers-and-autism.Letöltésideje:2016.szeptember25.

HAPPé,Francescag.e.(1991),The autobiographical writings of  three Asperger syndro-
me adults: problems of  interpretation and implications for theory, inutaFRiTH (ed.),
Autism and Asperger Syndrome, Cambridge,uK,CambridgeuniversityPress.

HAPPé,Francescag.e.(2005),The Weak Central Coherence Account of  Autism, in
F.R.VOLKMAR–RheaPAuL–AmiKLin–DonaldCOHen (eds.),Handbook of
Autism and Pervasive Developmental Disorders, Volume 1, harmadik kiadás,
Hoboken,nJ,JohnWiley&Sons,DOi:10.1002/9780470939345.ch24.

HARRiSOn, Mary-Catherine (2011), How narrative Relationships Overcome
empathicBias:elizabethgaskell’sempathyacrossSocialDifference,Poetics
Today, (32)2011/2,255–288.

HigASHiDA,naoki(2014)[ed.,transl.K.A.yOSHiDA, DavidMiTCHeLL],Hát ezért
ugrálok, ford.KOMÁROMy Rudolf,Budapest,Park.

HOWLin, Patricia–gOODe, Susan–HuTTOn, Jane–RuTTeR Michael (2009),
Savant skills in autism: psychometric approaches and parental reports,
Philosophical Transactions of  the Royal Society B, 364/1522,DOi:10.1098/rstb.
2008.0328.

HuDDART,David(2008),Postcolonial Theory and Autobiography, London–newyork,
Routledge.

JACOBSOn,JohnW.–MuLiCK,JamesA.–SCHWARTz, AllenA.(1995),Ahistoryof
facilitatedcommunication:Science,pseudoscience,andantiscience,American
Psychologist, (50)1995/9,750–765.

KeAn,Danuta(2008),ClaireMorrall:TheauthorexploresAsperger’ssyndrome
in her latest novel. The Independent. http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/books/features/claire-morrall-the-author-explores-asper-
gers-syndrome-in-her-latest-novel-792452.html. Letöltés ideje: 2016. szep-
tember25.

LeeKAM,SusanR.–PRiOR,MargotR.–uLJAReViC,Mirko(2011),Restrictedand
repetitivebehaviorsinautismspectrumdisorders:Areviewof researchinthe
lastdecade,Psychological Bulletin, (137)2011/4(July),562–593.

184 MakaiPéterKristóf

Filo_2016_3_Filo_4masolat.qxd  2016.10.28.  12:57  Page 184



LeJeune,Philippe(2003),Az önéletírói paktum, ford.VARgA Róbert,inz. VARgA
zoltán (szerk.), Önéletírás, életrajz, napló. Válogatás Philippe Lejeune írásaiból,
Budapest,L’Harmattan,17–47.

MOOn,elizabeth(2003),Speed of  Dark, London,uK,OrbitBooks.
MORRALL,Claire(2008),The Language of  Others, London,Sceptre,2008.
MOSTeRT,MarkP.(2001),FacilitatedCommunicationSince1995:AReviewof
PublishedStudies,Journal of  Autism and Developmental Disorders, (31)1995/3,
287–313.

MOSTeRT, Mark P. (2010), Facilitated communication and its legitimacy –
Twenty-firstcenturydevelopments,Exceptionality, 2010/18,1–11.

MuKHOPADHyAy, Tito Rajarshi (2000),Beyond the Silence. My life, the world and
autism, London,nationalAutisticSociety.

neWMAn, Tina M.–MACOMBeR, Donna–nAPLeS, Adam J.–BABiTz, Tammy–
VOLKMAR,Fred–gRigORenKO,elenaL.(2007),HyperlexiainChildrenwith
Autism Spectrum Disorders, Journal of  Autism and Developmental Disorders,
2007/37,760–774.

PAge,Tim(2009),Parallel Play. Growing Up with Undiagnosed Asperger’s, London,
Doubleday.

PALMeR,Alan(2004),Fictional Minds, Lincoln,neandLondon,uK,university
of nebraskaPress.

PiCOuLT,Jodi(2011),Házirend, ford.MALLÁSz Rita,Budapest,Athenaeum.
PRinCe-HugHeS,Dawn (2004),Songs of  the Gorilla Nation: My Journey Through

Autism, newyork,HarmonyBooks.
RAO, PatriciaA.–BeiDeL, DeborahC.–MuRRAy, MichaelJ. (2008),SocialSkills
interventionsforChildrenwithAsperger’sSyndromeorHigh-Functioning
Autism:AReviewandRecommendations,Journal of  Autism and Developmental
Disorders, 2008/38,353–361.

ROBiSOn,Johnelder(2012),Nézz a szemembe. Életem Asperger-szindrómával, ford.
ÖRDÖgH Bálint,Budapest,Kossuth.

RuSSeLL, James (1997), Autism as an Executive Disorder, Oxford–new york,
OxforduniversityPress.

SACKS,Oliver(1999),Antropológus a Marson, ford.RACSMÁny Mihály, Budapest,
Osiris.

SHORe, Stephen M. (2003), Beyond the Wall. Personal Experiences with Autism and
Asperger Syndrome, Shawnee Mission, KS, Autism Asperger Publishing
Company.

SMiTH, Roger (1995),Derrida and Autobiography, Cambridge, uK, Cambridge
universityPress.

STOCK, Barbara (2011), Mixed Messages: Validity and ethics of  Facilitated
Communication,Disability Studies Quarterly, 31/4. http://dsq-sds.org/artic-
le/view/1725/1773.Letöltésideje:2016.szeptember25.

TOSTAnOSKi,Amy–LAng,Russell–RAuLSTOn,Tracy–CARneTT,Amarie–DAViS,
Tonya(2013),Voicesfromthepast:Comparingtherapidpromptingmethod

Ahányautista,annyiélet 185

Filo_2016_3_Filo_4masolat.qxd  2016.10.28.  12:57  Page 185



andfacilitatedcommunication,Developmental Neurorehabilitation, (17)2014/4,
219–223.

ÚJSzÁSzi ilona (2015), A krimi olvasni tanít, Kisalföld, 2015. február 21.
http://www.kisalfold.hu/tudomany/a_krimi_olvasni_tanit/2417719/.
Letöltésideje:2016.szeptember25.

WiLLiAMS, Donna (1996), Autism. An Inside-Out Approach, London, Jessica
KingsleyPublishers.

WiLLiAMS, Donna (1998), Somebody Somewhere. Breaking Free from the World of
Autism, átdolgozottkiadás,London,JessicaKingsleyPublishers.

WiLLiAMS, Donna(1999a),Nobody Nowhere. The Extraordinary Autobiography of  an
Autistic Girl, átdolgozottkiadás.London,JessicaKingsleyPress.

WiLLiAMS, Donna(1999b),Léttelenül. Egy autista nő naplója, ford.iTTzéS Szilvia,
Budapest,Animula.

WiLLiAMS, Donna (2001a),Eszmélés. Kitörés az autizmusból, ford. iTTzéS Szilvia,
Budapest,Animula.

WiLLiAMS, Donna (2001b),Autizmus. Egyes szám első személyben, ford. ÁRMOS
Magdolna,Budapest,Pannonica.

186 MakaiPéterKristóf

Filo_2016_3_Filo_4masolat.qxd  2016.10.28.  12:57  Page 186




