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0. A DISSZERTÁCIÓ INDÍTTATÁSA, CÉLJA 
 

Tudományos igényű autizmus kutatásról alig több mint negyven éve 
beszélhetünk, mégis hatalmas mennyiségű publikáció születetett ebben a témában. 
Nem kétséges azonban, hogy az elmúlt évtizedekben elvégzett és jelenleg is folyó 
kutatómunka korántsem járt volna sikerrel, ha figyelmen kívül hagyja a klinikai 
gyakorlatban dolgozó szakemberek tapasztalatait, s az is tagadhatatlan, hogy az 
autizmus diagnosztikájának és terápiájának egyre finomabb és célzottabb eszköztára 
nagyban épít a teoretikus indíttatású vizsgálatok eredményeire. A kutatás és a 
klinikum közötti kölcsönhatás tehát összetett és korántsem egyirányú.  
 Saját, tizennégy éves klinikai munkám során egyértelművé vált, hogy nem 
lehetséges egyénre szabottan, kreatívan és hatékonyan támogatni az autizmussal élő 
embereket és családtagjaikat anélkül, hogy tevékenységünket szilárd, empirikus 
tényekre alapoznánk. Természetesen nem nélkülözhetőek a tapasztalatokon alapuló 
intuíciók sem, de még ilyen esetekben is helyénvaló, hogy megérzéseinket 
hipotézisekként kezelve, szisztematikusan teszteljük.  

 
A klinikai indíttatású értekezés célja, hogy demonstrálja, a megfelelő 

diagnosztika és beavatkozás kialakítása, a prognózis kérdéseinek tisztázása csak a 
tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával válhat teljessé. Még akkor is 
így van, ha ez az evidencia alapú megközelítés fáradságos és aprólékos munkát kíván. 
Mind szakirodalmi áttekintésünket, mind a kimenetelt előrejelző tényezőkre 
összpontosító empirikus vizsgálatainkat úgy terveztük meg, hogy kirajzolódjanak a 
klinikai fókuszú és a teoretikusan orientált autizmussal kapcsolatos kérdéskörök 
találkozási pontjai, illetve, hogy láthatóvá váljon a tudományos kutatás és a gyakorlati 
munka gyümölcsöző összjátéka. 

 
A következőkben röviden összefoglaljuk az egyes fejezetek megállapításait, 

áttekintjük empirikus munkánkat, illetve vizsgálataink fontosabb eredményeit. 
 
 
1. AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK MODERN SZEMLÉLETE – ÁTTEKINTÉS 
 

A disszertáció első fejezetében rövid áttekintést adunk az autizmussal, illetve 
az autizmus spektrum zavarokkal kapcsolatos alapvető ismereteinkről. Érintjük a 
téma történeti vonatkozásait, tárgyaljuk a jelenlegi, konszenzuális autizmus-felfogást, 
az epidemiológiai adatokat, az etiológiai kutatások fontosabb eredményeit és kitérünk 
a hatékony beavatkozás alapelveire is – mintegy keretet adva a dolgozat további, az 
empirikus részhez kapcsolódó szakirodalmi áttekintéséhez, illetve a vizsgálatok 
értelmezéséhez. 
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Annak ellenére, hogy önálló gyermekpszichiátriai kórképként csak a 
huszadik század közepén azonosították, az autizmus feltehetően egyidős az 
emberiséggel (Happé, 1994). A szindróma egyszerre egységes és rendkívül heterogén. 
Homogenitását az „autisztikus triász” adja, azaz azok a viselkedéses területek 
(reciprok kommunikáció, reciprok szociális interakciók, rugalmas 
viselkedésszervezés), amelyeknek sérülése már három éves kor előtt megmutatkozik 
(Rutter, 1970). A heterogenitás azonban már a konkrét tünetek szintjén is feltűnő, 
hiszen számos tényező befolyásolja, hogy milyen viselkedésekben mutatkozik meg a 
minőségi zavar. Éppen ezért, napjainkra elfogadottá vált az a felfogás, amely 
autizmust spektrum zavarként kezeli. A spektrum egyik végén az autizmusban és 
értelmi sérülésben egyaránt markánsan érintett, nembeszélő esetek, míg másik végén 
az enyhe, jó verbalitású, jó intellektusú személyek helyezkednek el (Wing, 1996). 

Azzal is tisztában kell lennünk, hogy az állapot sokkal gyakoribb, mint azt 
korábban gondoltuk, a felismert esetek száma évről-évre egyenletesen, 3-4 
százalékkal növekszik, s ma úgy tűnik, hogy az autizmus spektrum zavar előfordulási 
gyakorisága meghaladja a 0.5 százalékot (Fombonne, 2003). 
 A diagnózisra – legalábbis egyelőre – kizárólag a viselkedésből 
következtethetünk, de információinknak több forrásból, életkorból, illetve helyzetből 
kell származniuk. A kifinomult, standardizált diagnosztikus eljárások és 
szűrőeszközök (pl. Le Couteur, et al., 2003) alkalmazásával a diagnosztikus folyamat 
hatékonyabb és megbízhatóbb eredményekhez vezethet, illetve – például kutatási 
célok megvalósításakor – segítségükkel az adatok összehasonlíthatóvá válhatnak. 
 A kóroki hátteret tekintve, egyértelműen kizárhatjuk a pszichogén okok 
szerepét az autizmus kialakulásában. Az epidemiológiai, kvantitatív és molekuláris 
genetikai vizsgálatok alapján egyértelműnek látszik, hogy legnagyobb részt 
genetikailag determinált zavarról van szó, de nem zárható ki az exogén, a pre- vagy 
perinatális időszakban jelentkező biológiai vagy fizikai behatások szerepe sem. 
Valószínűnek látszik, hogy a szindróma etiológiai szinten is heterogén, genetikai és 
neurobiológiai bázisa igen összetett. Feltehetően tehát nem egyetlen rendszer 
„fokális” fejlődési zavara révén magyarázhatjuk a tüneteket. Az egyik legfontosabb, 
még válaszra váró kérdés az idegrendszeri fejlődési anomáliák pontos oksági 
mintázatának feltárása, illetve annak meghatározása, mely idegrendszeri eltérések, 
milyen tünetek kialakításában vesznek részt, s miképpen (áttekintésért lásd Volkmar, 
et al., 2004;). 
 A beavatkozás szempontjából, a szindróma pontos etiológiai hátterének 
tisztázásáig, csak csekély szerepe lehet a biológiai szintű kezelési módoknak. Jelenleg 
a terápia leghatékonyabb formájának a korai, komplex, viselkedéselvű, strukturált 
oktatási-fejlesztési megközelítések tűnnek (Howlin, 2002). 
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2. AZ AUTIZMUS KOGNITÍV PSZICHOLÓGIAI MAGYARÁZATAI 
 

A második fejezetben a fejlődési zavar kognitív pszichológiai hátterét 
ismertetjük, részletesebben tárgyalva a saját vizsgálatunk megtervezésében 
meghatározó szerepet játszó naiv tudatelméleti deficit hipotézist, illetve a 
mentalizáció prekurzorainak, korai viselkedéses megnyilvánulásainak kérdését. 
Ugyanakkor ebben a fejezetben is időről-időre kitérünk az autizmus kurrens, kognitív 
pszichológiai magyarázatai és a klinikai munka közötti összefüggésekre. A jelen 
összefoglalásban azonban elsősorban az empirikus munkánkat befolyásoló 
aspektusokra összpontosítunk, s nem tárgyaljuk részletesen a végrehajtó működési és 
gyenge centrális koherencia hipotézist. 
 
Az autizmus jelenlegi, vezető, kognitív magyarázatai 
 
 A kilencvenes évek elejére három, az autizmus sajátos tüneti képét a 
kogníció magasabb szintjein magyarázó, vezető hipotézis körvonalazódott, amelyeket 
empirikus adatokkal is alátámasztottak: a naiv tudatelméleti deficit hipotézis (Baron-
Cohen, Leslie, Frith, 1985), a végrehajtó működések zavarának hipotézise (Ozonoff, et al., 
1991), valamint a gyenge centrális koherencia hipotézis (Frith, 1989). A kilencvenes évek 
közepéig ezekről, mint egymással versengő elméletekről gondolkodtunk, mivel 
továbbra is egyetlen, meghatározó „magdeficitet” kerestünk. Az elmúlt húsz évben 
azonban jelentősen finomodott e három magyarázattal kapcsolatos tudásunk. 
Felismerhettük, hogy az autizmus kognitív pszichológiai háttere lényegesen 
bonyolultabb, mint azt korábban hittük, illetve, hogy szükségessé vált az irányadó 
kauzális modell újragondolása is. 
 
A naiv tudatelméleti hipotézis 
 

Társas kompetenciánk esszenciális feltétele az a – vélhetően veleszületett 
alapokon nyugvó – mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy másoknak mentális 
állapotokat (vélekedéseket, vágyakat, szándékokat) tulajdonítsunk, a viselkedést pedig 
ezekből eredeztetve bejósoljuk és értelmezzük. Premack és Woodruff (1978) nyomán 
ezt a képességet „tudatelméletnek” („theory of mind”) nevezzük. Leslie (1987) 
modelljét követve azt is feltételezhetjük, hogy ennek első viselkedéses manifesztációja 
a mintha játék. Az autizmust definiáló, jellegzetes viselkedéses képben a társas és 
kommunikációs kompetencia zavara dominál és szinte minden esetben megfigyelhető 
tünet a változatos és spontán mintha játék hiánya. Mindezek alapján ma talán már 
kézenfekvőnek tűnhet az az 1985-ben mindenképpen originálisnak számító gondolat, 
hogy empirikusan teszteljük, vajon nem a naiv tudatelmélet zavara az a tényező, 
amely képes magyarázni az autizmusban tapasztalható jellegzetes fejlődési és 
viselkedéses mintázatot. 
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Az elméletet számtalan, különféle kísérleti paradigmákat alkalmazó kutatási 
adat támasztja alá (áttekintésért lásd Győri, 2004). Amellett, hogy ezek az 
eredmények nagy hatást gyakoroltak mind a diagnosztikára, mind a beavatkozásra, 
újabb kérdéseket is felvetnek. 
 
(1) Magyarázza-e a tudatelméleti sérülés a teljes, autizmusra jellemző viselkedéses mintázatot?  

A naiv tudatelméleti deficit hipotézis igen jó magyarázatnak tűnik a reciprok 
kommunikáció és a társas interakciók területén tapasztalható tüneti kép kapcsán. 
Maga a naiv tudatelmélet fogalma éppen azért vált olyan központivá a tipikusan 
fejlődő funkciók magyarázatában, mert rámutat, mi az alapvető mechanizmusa az 
emberi társas viselkedéseket annyira jellemző reciprocitásnak. Az elmélet megalkotói 
(Baron-Cohen et al., 1985) eredetileg úgy vélték, hogy a tudatelméleti sérülés – 
közvetve – a viselkedésben megnyilvánuló merevségre, repetitív, sztereotip 
tendenciákra is magyarázatot ad: az autizmussal élő gyermek/felnőtt a számára 
kiszámíthatatlan, érthetetlen társas világ helyett, a nagyobb biztonságot nyújtó, 
ismétlődő cselekvések, illetve a sztereotip, beszűkült és a szociális megértést nem 
igénylő érdeklődési területek felé fordul. A triász harmadik területe és a naiv 
tudatelméleti sérülés összefüggéseivel foglalkozó vizsgálatok (amelyekből csak igen 
kevés született idáig) eredményei azonban elbizonytalanítóak, ugyanis nem mutattak 
ki erős együttjárást a naiv tudatelméleti zavar súlyossága és a sztereotip, repetitív 
viselkedések mennyisége között (Turner, 1997; Frith és Happé, 1994).  
 
(2) Univerzális-e a naiv tudatelméleti sérülés az autizmussal élő populációban? 
Nyitott kérdés, hogy a naiv tudatelméleti deficit univerzálisan jellemző-e az autizmus 
spektrum zavarok minden esetére. Lehetséges, hogy fejlődési késéssel (Baron-Cohen, 
1989) és/vagy kompenzációs stratégiák megjelenésével (Happé, 1994; Győri, 2004) 
magyarázható az a tény, hogy vannak olyan autizmussal élő személyek, akik képesek 
még igen bonyolult mentalizációs feladatok megoldására is (lásd pl. Győri, 2004). 
Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a hipotézis nem érvényes a teljes populációra és 
más kognitív deficit(ek) feltételezése (is) szükséges a zavar magyarázatához.  
 
(3) Csak az autizmussal élő populációnál mutatható ki naiv tudatelméleti sérülés? 
A válasz erre a kérdésre egyértelmű nem. Tudatelméleti sérülés jól dokumentálhatóan 
jelen van például skizofréniában (pl. Corcoran et al., 1995), Williams szindrómában 
(Tager-Flusberg és Sullivan, 2000) és az általános értelmi sérüléssel élő populációban 
is (pl. Yirmiya et al., 1998). Annak ellenére azonban, hogy más fejlődési zavarokban 
is kimutatható naiv tudatelméleti sérülés, az autizmussal élő vizsgálati csoportoknak 
szignifikánsan nagyobb hányadánál találunk gyengébb mentalizációs teljesítményt. Ez 
egyfajta „relatív specifikusságot” jelez, bár kétségtelen, hogy az eredmények az 
sugallják, hogy a naiv tudatelméleti sérülés önmagában nem elegendő ahhoz, hogy 
más állapotoktól elkülönítse és specifikusan magyarázza a viselkedés szintjén 
egyértelműen differenciálható autizmust. 
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(4) A naiv tudatelméleti sérülés az elsődleges deficit az autizmusban? 
Áttekintve a naiv tudatelméleti deficit elsődlegességét megkérdőjelező, 

elemibb és korai készségekre koncentráló hipotéziseket, illetve a versengő 
„jelölteket” megállapíthatjuk, hogy a legtöbb esetben nincs elegendő empirikus 
bizonyíték a mentalizációs zavar, mint magdeficit elvetéséhez. A közös figyelemmel, 
imitációval és mintha játékkal kapcsolatos eredmények alapján, úgy tűnik, hogy a 
tudatelmélettel egyedül a közös figyelmi viselkedések mutatnak erősebb, empirikusan 
is alátámasztott, közvetlen összefüggést (pl. Charman et al., 2000). E kapcsolat 
mibenléte azonban még nem tisztázott, így lehetséges, hogy a közös figyelem sérülése 
az elsődleges, a naiv tudatelmélet kialakulását befolyásoló deficit az autizmusban, 
amint az is, hogy ez a készség a mentalizáció prekurzora. A mintha játékot – bár 
elméletileg határozottan összefüggésbe hozható a naiv tudatelmélettel (Leslie, 1987) – 
leginkább csak közvetett bizonyítékok alapján tekinthetjük a mentalizáció korai 
formájának, s valójában nem esélyes a naiv tudatelméletnél elemibb társas deficit 
„szerepére”. Az imitáció esetében pedig a nyelvfejlődéssel mutatható ki összefüggés, 
míg közvetlenül a naiv tudatelmélettel nem. Noha néhány szerző (pl. Charman et al., 
2000) a mentalizációval való kapcsolat közvetett bizonyítékaként kezeli, ha az adott 
viselkedés (pl. az imitáció) prediktálja a későbbi nyelvi fejlődést, határozott 
következtetést csak direkt összefüggésekből vonhatnánk le. Még akkor is így van, ha 
egyébként tisztában vagyunk azzal, hogy a két terület – a nyelv és a tudatelmélet – 
egymással kölcsönhatásban fejlődik (de Villiers, 2000). 
 
Összességében 
 

Nem fér kétség ahhoz, hogy az autizmus spektrum zavarok specifikus 
viselkedéses képének magyarázatában – legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint – 
egyaránt számolnunk kell a naiv tudatelméleti és a végrehajtó működési zavarral, 
valamint egy sajátos kognitív stílussal, a gyenge centrális koherenciával. Nem tűnik 
valószínűnek ma már, hogy egyetlen kognitív mechanizmus sérülése áll az igen 
változatos tünetek hátterében. Az is elképzelhető, hogy az autizmus spektrum 
zavarok különböző alcsoportjait különböző sérülési mintázatok jellemzik 
akognícióban, egyelőre azonban egyetlen érvényes alcsoportot sem sikerült 
elkülöníteni – sem viselkedéses, sem pszichológiai szinten – a spektrumon belül. 
Központi kérdés a három kognitív zavar oki viszonyának feltárása is, a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok azonban nem támasztanak alá meggyőzően egyetlen erős 
oki kapcsolatot sem, tehát egyik kognitív zavart sem mutatják primérnek a többihez 
képest. Az a tény azonban, hogy még nincsenek erre vonatkozó adatok, nem zárja ki, 
hogy a jövőben találjunk ilyen bizonyítékokat. Amint az sem elképzelhetetlen, hogy a 
naiv tudatelmélet, a végrehajtó működések és a centrális koherencia zavara 
visszavezethető más, elemibb kognitív funkció(k) sérülésére. 
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3. AUTIZMUS KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKOROKBAN – A PROGNÓZIS KÉRDÉSE 
 

A harmadik fejezet első részében röviden összegezzük, hogy keresztmetszeti 
képben, különböző életkorokban milyen formában jelentkeznek az autizmus 
jellegzetes viselkedéses megnyilvánulásai. A fejezet második, hosszabb tartalmi 
egységében saját vizsgálatunk közvetlen szakirodalmi előzményeit tekintjük át, azaz 
azokat a tanulmányokat, amelyek az autizmusban érintett területek változásának 
hosszabb és rövid távú prognózisával kapcsolatosak – különös figyelmet fordítva a 
követéses vizsgálatokra.  
 
Autizmus különböző életkorokban – keresztmetszeti képben 

 
Az autizmusra jellemző viselkedéses mintázat életkortól függően változik. 
Kisgyermekkorban különösen a társas interakciók és a kölcsönös kommunikáció 
területén tapasztalhatóak eltérések. Iskoláskorban elsősorban a verbális 
kommunikáció és a rugalmas viselkedésszervezés területén bővül az autizmusra 
jellemző viselkedések listája, míg a társas viselkedésekben tapasztalható minőségi 
eltérések a kisgyermekkorihoz hasonlóak, noha a konkrét tünetek szintjén nem 
feltétlenül ugyanolyan formában nyilvánulnak meg. Felnőttkorban felerősödhetnek a 
kényszeres, ritualisztikus viselkedések, illetve számolnunk kell a másság 
tudatosulásának és a járulékos orvosi állapotok esetleges kialakulásának 
következményeivel is. 

A változások, a fejlődés előre jóslása azonban csak igen korlátozottan 
lehetséges a keresztmetszeti vizsgálatok adatai alapján. Az idegrendszeri érésen kívül, 
prediktáló tényezőként elsősorban az értelmi képességek és a beszédhasználat 
színvonalát emelhetjük ki. 
 
A prognózist meghatározó tényezők 
 
 A hosszabbtávú, követéses vizsgálatokat áttekintve, a felnőttkori prognózist, 
illetve az általános kimenetelt, valamint az adaptív viselkedéseket előjelző tényezők 
közül relatíve egységes mutatóként a kezdeti nonverbális IQ pontszámot és a 
receptív nyelvi színvonalat emelhetjük ki. Valójában azonban ezeket a prognosztizáló 
faktorokat, illetve a disszertációban referált tanulmányok eredményeit figyelembe 
véve csak durva becsléseket tehetünk:  
 

(1) a 70 IQ pont alatti korai teljesítmény rosszabb általános kimenetelt jelez 
előre, de a 70 pont feletti korai IQ nem feltétlenül jelent jó általános felnőttkori 
kimenetelt (Rutter, 1970; Lotter, 1974; Gillberg és Steffenburg, 1987; Howlin et al., 
2004); 
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(2) a korai receptív nyelvi felmérések eredményei előrejósolják a későbbi nyelvi 
színvonalat (Mawhood et al., 2000); 
 
(3) a korai nyelvi képességek (5 éves korig kialakuló funkcionális beszéd, valamint a 
receptív nyelvi szint) előrejósolják a későbbi általános kimenetelt (Rutter, 1970; 
Lotter, 1974; Gillberg és Steffenburg, 1987; Mawhood et al., 2000), ugyanakkor, 
összehasonlítva a nyelvi fejlődési késést nem mutató, Asperger szindrómával élő 
felnőttek helyzetét olyan autizmussal élő felnőttekével, akiknél ilyen késés igazolható 
volt, nem mutatható ki szignifikáns eltérés az általános kimenetelben (Howlin, 2003). 
 

Érdemes felfigyelnünk arra a tényre, hogy a felnőttkori kimenetel és a 
gyermekkori felmérések eredményei között összefüggést kereső vizsgálatokban, a 
legtöbb esetben, a korai adatok közül nem állt rendelkezésre más, mint a prediktáló 
faktorokként azonosított nonverbális IQ és passzív szókincs felmérések eredményei. 
Természetesen, e két tényező és a későbbi funkcionálás közötti erős kapcsolat 
korántsem érdektelen, mégis, kézenfekvőnek tűnik az az elképzelés, hogy 
részletesebb adatokból kiindulva finomabb összefüggések is feltárhatóak. 

Az újabb, rövidebb távú, klinikai fókuszú követéses vizsgálatokban 
(Freeman et al., 1999; Szatmari et al., 2003; Szatmari et al., 2000; Starr et al., 2003) a 
kezdeti felmérések kiegészültek az adaptív készségek és a tüneti kép standardizált 
eljárásokkal történő feltérképezésével is. Amellett, hogy ezek a tanulmányok 
megerősítették a fenti, a felnőttkori kimenetelt prognosztizáló tényezőkkel 
kapcsolatos eredményeket, finomítják eddigi ismereteinket és további kérdéseket 
vetnek fel: 
 

(1) az adaptív készségek közül az iskoláskori kommunikációt a korai nonverbális IQ 
(Freeman et al., 1999; Szatmari et al., 2003; Szatmari et al., 2000; Starr et al., 2003) és 
a nyelvi képességek (Szatmari et al., 2003; Szatmari et al., 2000; Starr et al., 2003), míg 
a napi életviteli készségeket a teljes IQ jósolja előre leginkább (Freeman et al., 1999); 
 

(2) kérdés, hogy az iskoláskori adaptív viselkedések társas területét milyen tényezők 
prediktálják. Freeman és munkatársai hangsúlyozzák, hogy e terület nincs 
kapcsolatban a korai intelligenciafelmérések eredményeivel, ugyanakkor Szatmari és 
kollégái (2003; Szatmari et al., 2000; Starr et al., 2003) úgy találták, hogy a nyelvi 
képességek és a nonverbális IQ ebben az esetben is nagy előrejósló erővel bírnak; 
 

(3) a tüneti kép változásaival kapcsolatosan nem volt kimutatható erősebb 
összefüggés egyik felmért korai funkcióval sem (Szatmari et al., 2003; Szatmari et al., 
2000; Starr et al., 2003).  
 
A klinikai indíttatású, követéses vizsgálatokból tehát megtanultuk, hogy a korai 
felmérések eredményei autizmus spektrum zavarok esetében is egyértelműen 
összefüggésbe  hozhatóak  a későbbi  kimenetellel.  Felismertük,  hogy  a   kezdeti  
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nonverbális IQ és a nyelvi színvonal fontos prediktáló tényező az általános 
kimenetel, az adaptív viselkedések és az akadémikus készségek tekintetében. De be 
kell látnunk, hogy tudásunk csak keveset finomodott a legkorábbi követéses 
vizsgálatok (Rutter, 1970; Lotter, 1974) óta. Nem világos, hogy az autisztikus triász 
területein tapasztalható változások mi alapján prediktálhatóak, illetve az sem, hogy a 
kiemelt fontosságú, expresszív és receptív nyelvi készségeket milyen korai funkciók 
jósolják előre leginkább. Klinikai nézőpontból is rendkívül hasznos tehát szemügyre 
vennünk az elméleti indíttatású, követéses és longitudinális vizsgálatok eredményeit. 
Annál is inkább, mivel kézenfekvőnek látszik, hogy a társas és kommunikációs 
kompetencia szempontjából esszenciális korai naiv tudatelméleti működés, illetve 
annak előfutárai meghatározó szerepet játszhatnak a későbbi klinikai kép 
bejóslásában.  

Lássuk tehát, mit tesznek hozzá a közös figyelmi működéseket, a játékot, az 
imitációt, valamint a naiv tudatelméleti működést is vizsgáló követéses tanulmányok 
eredményei a prognosztizáló tényezőkkel kapcsolatos eddigi elképzeléseinkhez: 

 

(1) úgy tűnik, a nyelvi képességek színvonalát a korai közös figyelmi viselkedések 
(Mundy et al., 1990; Rosenthal Rollins és Snow, 1998; Sigman és Ruskin, 1999; 
Charman et al., 2003; Charman, 2003) és az imitáció (Charman et al., 2000 2003; 
Charman, 2003; Stone és Yoder, 2001) jósolják előre; 
 

(2) nem tisztázott a nyelvi tesztekben mutatott teljesítmény és a korai játék 
színvonalának összefüggése (lásd Sigman és Ruskin., 1999; Charman et al., 2000; 
2003; Charman, 2003); 
 

(3) 18 hónapos korban az imitáció, a protodeklaratív mutatás és a mintha játék közül 
két funkció hiánya autizmus spektrum zavar diagnózist, azaz a tünetek egyértelmű 
megjelenését prediktálja három éves kor utánra (Baron-Cohen et al., 1992; Baron-
Cohen et al., 1996); 
 

(4) az imitáció és a deklaratív közös figyelmi viselkedések megjelenése 20 hónapos 
korban, enyhébb tüneteket jósol 42 hónapos korra (Charman et al., 2003; Charman, 
2003); 
 

(5) a naiv tudatelméleti működést, illetve az ezt tesztelő feladatokban nyújtott 
teljesítményt a kezdeti receptív és expresszív nyelvi színvonal (Steel et al., 2003), 
valamint a korai közös figyelmi teljesítmény (Charman et al., 2000) látszik prediktálni. 
 

Áttekintve az eddig feltárt összefüggések látszólag kusza vonalait, feltűnő, 
hogy mindezidáig csak kevés tanulmányban volt megfigyelhető az a törekvés, hogy a 
klinikai és terápiás szempontból kiemelt fontosságú adaptív készségeket és a tüneti 
kép alakulását összefüggésbe hozza a korai naiv tudatelméletet, illetve annak 
előfutárait felmérő vizsgálatok eredményeivel. Nem tisztázott például, hogy a naiv 
tudatelmélet első viselkedéses megnyilvánulásának tekintett mintha játéknak milyen 
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előrejósló szerepe lehet, s hogy a közös figyelmi viselkedések korai megjelenése 
mennyiben prediktálja a későbbi adaptív funkciókat. Kérdéses az is, hogy a gyakorlati 
munka nézőpontjából esszenciális, társas adaptív viselkedések színvonalát mely 
tényezők alapján jósolhatjuk be. S továbbra sem látjuk tisztán, hogy az iskolás- vagy 
felnőttkori, sajátos viselkedéses képre, a tünetek mélységére  milyen  korai  felmérési 
eredményekből következtethetünk. Arra is fel kell figyelnünk, hogy bár erős 
összefüggést feltételezünk a közös figyelmi viselkedések és a naiv tudatelmélet 
kialakulása között, autizmus spektrum zavarral élő gyermekek esetében mindezidáig 
egyetlen kísérlet történt arra, hogy empirikusan is igazoljuk ezt a kapcsolatot 
(Charman et al., 2000). 

 
4. A KORAI, TUDATELMÉLET VONATKOZÁSÚ VISELKEDÉSEK SZEREPÉNEK 
VIZSGÁLATA AZ ISKOLÁSKORI PROGNÓZIS MEGHATÁROZÁSÁBAN AUTIZMUSSAL ÉLŐ 
GYERMEKEKNÉL 
 
A negyedik fejezetben részletesen ismertetjük saját, utánkövetéses vizsgálatsorozatunkat, 
amelynek fő célja, hogy olyan további tényezőket azonosítson, amelyek 
prediktálhatják a kommunikációs és társas készségek színvonalát, a tünetek 
mélységét, illetve, hogy közelebb kerüljünk az iskoláskori kimenetel jobb 
előrejóslásához, a szülők megfelelőbb tájékoztatásához és a még hatékonyabb 
beavatkozás kialakításához. Problémafelvetésünk tehát egyértelműen klinikai fókuszú, 
de kiindulási pontunk elméletvezérelt, azaz „kölcsönvettük” a kognitív pszichológiai, 
teoretikusan orientált vizsgálatok metodikáját a praktikusan felmerülő kérdések 
megválaszolásához. 
 
Hipotézisek 
 
(1) Általános feltételezésünk, hogy a korai felmérési eredmények összefüggésbe 
hozhatóak a későbbi teljesítményekkel; 
(2) a kezdeti intelligenciafelmérés eredménye előrejósolja a későbbi 
intelligenciaszintet; 
(3) a kezdeti nonverbális IQ pontszám prediktálja a későbbi adaptív viselkedési 
szintet; 
(4) a kezdeti receptív nyelvi felmérés eredménye prediktálja a későbbi nyelvi 
színvonalat és az adaptív készségeket, valamint a naiv tudatelméleti tesztekben 
mutatott teljesítményt; 
(5) a közös figyelem megjelenése a kezdeti felméréskor jobb nyelvi képességeket 
jelez előre; 
(6) a naiv tudatelmélet vonatkozású viselkedések megjelenése a kezdeti felméréskor 
jobb teljesítményt jelez előre a későbbi tudatelméleti tesztekben; 
(7) a naiv tudatelmélet vonatkozású viselkedések megjelenése enyhébb tüneteket és 
jobb adaptív színvonalat jelez előre a társas viselkedés és a kommunikáció terén. 
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I. vizsgálat: a naiv tudatelmélettel összefüggő korai viselkedések autizmusban 
 
Az első vizsgálatra vonatkozó hipotézisek: 
(1) a közös figyelmi viselkedésekben és a mintha játékban az autizmussal élő 
gyermekek gyengébben teljesítenek, mint a kontrollcsoport; 
(2) a tükör előtti önfelismerésben nem tér el jelentősen a két csoport teljesítménye; 
(3) az autizmussal élő gyermekek kevésbé mutatnak „önbámuló, pipiskedő” 
viselkedést a tükör előtt, mint tipikusan fejlődő társaik; 
(4) a mintha játék összefüggést mutat a közös figyelmi viselkedésekkel mindkét 
csoportban; 
(5) a tükör előtti viselkedésformák közül az “önbámuló, pipiskedő” viselkedések 
összefüggést mutatnak a mentalizációs képességhez kapcsolódó funkciókkal (mintha 
játékkal és közös figyelemmel), mind tipikusan fejlődő, mind autizmussal élő 
gyermekek esetében; 
 
Módszer 
 
Vizsgálati személyek 

A vizsgálatban 22 (20 fiú, 2 leány) autizmussal élő gyermek vett részt. A 
minta összeállításának fő szempontja az volt, hogy a lehető legalacsonyabb életkorú 
gyermekeket válogassuk be, de már mérhető IQ-val. Relatíve jó képességű – bár a 
szó szorosabb értelmében nem kifejezetten úgynevezett magasan funkcionáló – 
csoportot állítottunk össze, így kizártuk a mintából azokat a személyeket, akiknek a 
Leiter-féle nonverbális teljesítményskálával mért IQ-ja 60 alatt volt. A mintát 202, 
életkorban megfelelő gyermek közül választottuk ki. 

 
 Átlag Terjedelem 

Autizmussal élő csoport életkor 67,45 hónap 36 – 86 hónap 
Autizmussal élő csoport nem-verbális IQ 91,86 62 – 122 
Autizmussal élő csoport nem-verbális mentális kor 61,68 hónap 37 – 90 hónap 

4. 1. táblázat. Az I. vizsgálatban résztvevő, autizmussal élő, teljes vizsgálati csoport néhány 
összefoglaló adata 
 
Kontrollcsoport 
 A kontrollcsoport 15, tipikus fejlődésű gyermekből (10 lány és 5 fiú) állt. 
Többségi óvodába járó gyermekek közül válogattuk őket. A mintaválasztás életkori és 
intelligenciaszinttel kapcsolatos szempontjai megegyeztek a vizsgálati csoportéival. 
Két gyermek az enyhe értelmi sérülés tartományába (IQ: 63), illetve annak felső 
határövezetébe (IQ: 74) eső teljesítményt mutatott. Mivel az általános értelmi 
elmaradáson kívül semmilyen más, specifikus fejlődési zavar nem volt azonosítható 
esetükben, és klinikai csoportunkban is szerepelt két alacsonyabb IQ pontszámmal 
rendelkező gyermek, kontrollcsoportunkhoz soroltuk őket. 
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A minták illesztése 

Kontrollcsoportra elsősorban az I. vizsgálatra vonatkozó alhipotéziseink 
tesztelése miatt volt szükség. Illesztett mintánk 15-15 főből állt, de klinikai 
csoportunk létszámát az utánkövetéses vizsgálat céljára a lehető legnagyobbra 
bővítettük (22 fő). A kontroll párokat életkor (autizmussal élő párhoz viszonyítva 
maximum ±4 hónap) és nonverbális IQ pontszám (autizmussal élő párhoz 
viszonyítva maximum ±5 IQ pont) alapján rendeltük a klinikai csoport tagjai mellé. 
A kontrollcsoport összeállításához összesen 50 gyermeket teszteltünk, illetve 
szűrtünk. 

 
Eljárás 

Mind elővizsgálatainkat (intelligencia- és passzív szókincs felmérés) (40-60 
perc), mind az első vizsgálatot (30-60 perc) külön üléseken, egyéni helyzetben 
végeztük  és videóra rögzítettük ( áttekintésért lásd a 4. 2. táblázatot). A 
célviselkedéseket – a videofelvételek alapján – független, vak kódoló értékelte a 
megadott szempontok alapján. A kódolás egyöntetűsége és következetessége miatt 
egyetlen főkódolóval dolgoztunk, de minden gyermek esetében további 
segédkódolók is értékelték a felvételeket. 

 
Eljárás Hivatkozás Célja 

Leiter nonverbális 
teljesítményskála 
 

Leiter, 1979 Nonverbális intelligenciahányados meghatározása 
(kontrollcsoport illesztéséhez is szükséges)  

Peabody passzív szókincsteszt 
 
 

Dunn, 1959 
Csányi, 1974 

Receptív nyelvi színvonal, passzív szókincs 
felmérése 

Spontán játéktevékenység 
megfigyelése, értékelése 
 
 

Hadwin et al., 1996; Charman és 
Baron-Cohen, 1997 

A spontán megjelenő játékformák azonosítása, 
valamint annak regisztrálása, hányszor jelenik meg 
mintha játék 

Kiváltott funkcionális játék 
 
 
 

Hadwin et al., 1996; Charman és 
Baron-Cohen, 1997 

Annak felmérése, hogy instruált helyzetben a 
játékeszközök funkciószerinti használata 
megjelenik-e 

Kiváltott mintha játék 
 
 
 

Hadwin et al., 1996; Charman és 
Baron-Cohen, 1997 

Annak felmérése, hogy instruált helyzetben a 
mintha játék tárgyhelyettesítéses formája 
megjelenik-e 

Spontán közös figyelem - Annak felmérése, hányszor jelenik meg a közös 
figyelem spontán kezdeményezése 
 

Kiváltott közös figyelem 
 
 
 

Baron-Cohen et al., 1992 alapján Annak felmérése, hogy instruált helyzetben a közös 
figyelmi viselkedések szemkontaktussal koordináltan 
vagy anélkül megjelennek-e 

Tükör előtti önfelismerés 
 
 

Gallup, 1970; Amsterdam, 1972; 
Bertenthal és Fischer, 1978 
nyomán 
 

Annak felmérése, megjelenik-e önfelismerésre utaló 
viselkedés  

Tükör előtti viselkedések 
 
 

Amsterdam, 1972 nyomán A tükör előtt megjelenő viselkedések mintázatának 
azonosítása 

4.2. táblázat Az első vizsgálatban alkalmazott eljárások áttekintése  
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Statisztikai elemzés 
A statisztikai elemzés során robusztus próbákat alkalmaztunk (Kendall-féle 

tau-b, χ² próba, Pearson-féle korreláció; t próba). A csoportok közötti hasonlóságok 
és különbözőségek feltérképezésekor illesztett almintánkat vettük figyelembe. A 
csoportokon belüli, a változók kapcsolatára irányuló elemzéskor a teljes, autizmussal 
élő mintára vonatkozó adatokat is áttekintettük. Az elemzéshez az SPSS for 
Windows 10.0.1. verzióját használtuk. 

Fontosabb eredmények 
 
Csoportok közötti összehasonlítás – spontán és kiváltott játék 
 
 A spontán játék strukturált megfigyelési helyzetében a két csoport között 
egyetlen játékformánál sem mutatható ki szignifikáns különbség. 

A kiváltott funkcionális játék két próbájában a vizsgálati és a kontrollcsoportot 
nem különíti el szignifikánsan a funkcionális játék kiváltásához szükséges promptolás 
mértéke (1. próbában nyitott promptra: χ²=1.981; p=0.159; specifikus promptra: 
χ²=2.100; p=0.147; modellálás után: nincs elegendő adat; 2. próbában: nyitott 
promptra: χ²=1.327; p=0.249; specifikus promptra: χ²=0.444; p=0.505; modellálás 
után: nincs elegendő adat). A kiváltott funkcionális játék összegzett mutatóját 
tekintve (afps) sincs jelentős eltérés a két csoport között (χ²=6.429; p=0.169). 
 A kiváltott mintha játék két próbájában az autizmussal élő gyermekek közül 
többen teljesítették a feladatot nyitott promptra, mint a kontrollcsoport tagjai (1. 
próbában: χ²= 6.807; p=0.009; 2. próbában: χ²=6.473; p=0.039). Azok között, akik 
nem teljesítették az első promptra a próbákat, az autizmussal élő gyermekeknek 
inkább volt szüksége modellálásra is (1. próbában specifikus promptra: χ²=3.850; 
p=0.05; 2. próbában specifikus promptra: χ²=7.143; p=0.008). A kiváltott mintha 
játék összegzett mutatója (apps) elkülöníti a két csoportot (χ²=14.221; p=0.01). 
 
Csoportok közötti összehasonlítás – spontán és kiváltott közös figyelem 
 
 A közös figyelem spontán kezdeményezése mindkét csoportban igen ritkán 
jelent meg; szignifikáns eltérés nincs (t=0.218; p=0.830). 
 A kiváltott közös figyelem két próbájában azonban a két csoport viselkedése 
különböző. Az első próbában a rámutatásban nincs jelentős különbség a két csoport 
között (χ²=2.101; p=0.350), míg a mutatást kísérő szemkontaktus használatában igen 
(χ²=15.878; p<0.001). A második próbában tendenciajellegűen gyengébb az 
autizmussal élő gyermekek teljesítménye már a felmutatásban is (χ²=5.870; p=0.015), 
de megint csak a szemkontaktus használatában jelentősen eltér a két csoport (χ²=9.643; 
p<0.005). A kiváltott közös figyelem összegzett mutatója (aejas) a két csoportot 
erősen differenciálja (χ²=20.00; p<0.001) – a kontrollcsoport teljesítménye jobb. 
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Csoportok közötti összehasonlítás – tükör előtti viselkedések 
 

A tükör előtti viselkedések egyike sem különíti el jelentősen a két vizsgálati 
csoportot egymástól. Az önfelismerést, az érdeklődés hiányát jelző, az „önbámuló”, 
összehasonlító és a manipulációt tükörben figyelő viselkedések megjelenését tekintve 
gyakorlatilag azonosan teljesített a két csoport. De a társas reakciók (χ²=0.895; 
p=0.344), a kutató viselkedés (χ²=4.971; p=0.026), a zavart viselkedés (χ²=3.585; 
p=0.058), az elkerülő viselkedés (χ²=2.302; p=0.129), a bizarr viselkedések 
(χ²=0.851; p=0.356) és az ön-összehasonlító viselkedések (χ²=1.110; p=0.292) 
megjelenésében sincs lényeges eltérés. 
 
Csoportok közötti összehasonlítás – komplex, összegzett mutatók 
 
 A naiv tudatelmélettel összefüggésbe hozható, kiváltott és spontán mintha 
játékra és közös figyelemre vonatkozó, összesített mutató (aTOMjp) 
tendenciajellegűen elkülöníti a két csoportot (χ²=9.879; p=0.043) – a kontrollcsoport 
teljesítménye jobb. A funkcionális és mintha játék összegzett mutatója (aplay) még 
tendenciajellegűen sem különbözteti meg a két csoportot (χ²=5.758; p=0.218). 
 
Csoportokon belüli, változók közötti összefüggések 
 
 Minden csoportnál szignifikáns korreláció mutatható ki a passzív 
szókincsfelmérés nyers pontszámai és a mentális kor között (teljes mintán: r=0.765; 
p<0.001; illesztett almintán: r=0.751; p=0.005; kontrollcsoportnál: r=0.923; 
p<0.001). A passzív szókincs az életkorral csak a teljes, autizmussal élő mintán korrelál 
erősen (r=0.605; p=0.006; illesztett almintán: r=0.668; p=0.018; kontrollcsoport: 
r=0.487; p=0.065).  
 

A teljes, autizmussal élő mintánál a spontán mintha játék megjelenésének 
összegzett mutatója (a_sp_pr) és az életkor között tendencia jellegű kapcsolat 
mutatható ki (r=0.491; p=0.02). A kiváltott mintha játék összegzett mutatója (apps) 
egyetlen alapadattal (IQ, életkor, mentális kor, passzív szókincs) sem korrelál, sem 
klinikai-, sem kontrollcsoportunknál. A mintha játék spontán és kiváltott megjelenése között 
nincs szignifikáns kapcsolat egyik csoportnál sem. A mintha játék és a funkcionális játék között 
sem mutatható ki összefüggés egyik csoportnál sem, legyen szó spontán vagy 
kiváltott formájukról. 
 
Sem klinikai-, sem kontrollcsoportunknál nem mutatható ki összefüggés alapadataink 
(IQ, mentális kor, életkor, passzív szókincs) és a tükör előtti viselkedések különböző 
formái között. S a tükör előtti viselkedésformák (beleértve a kiemelt „önbámuló” 
viselkedést is) és a naiv tudatelmélet-vonatkozású funkciók között sem regisztráltunk 
kapcsolatot – sem az autizmussal élő, sem a kontroll mintánál. 
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Rövid összegzés, megvitatás 
 
(1) Módszertani szempontból feltétlenül megfontolásra érdemes az a megfigyelésünk, 
miszerint – amennyiben spontán viselkedéseket kívánunk vizsgálni – különös 
figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a résztvevő gyermekek számára oldott légkört 
teremtsünk. Ennek érdekében több ismerkedési lehetőséget és hosszabb bemelegítési 
szakaszt kell biztosítanunk. 
 

(2) A korábbi, hasonló tárgyú vizsgálatok eredményeitől eltérően úgy találtuk, a 
spontán mintha játék megjelenésének számában nincs különbség a vizsgált autizmussal 
élő és tipikusan fejlődő gyermekek között, míg strukturáltabb, kiváltott helyzetben 
klinikai csoportunk gyengébben teljesített. Ez felveti annak lehetőségét, hogy az 
autizmussal élő gyermekeknél, a spontán szituációban tanult, begyakorlott mintha 
játék elemek jelentek meg, míg a kiváltott próbákban kevésbé segítették őket korábbi 
tapasztalataik, így ez utóbbi esetben valószínű, hogy a tényleges mintha játék 
kompetenciát teszteltük. 
 

(3) További, vizsgálandó kérdés lehet, valójában mennyiben mozgósítanak azonos 
készségeket a spontán és a kiváltott mintha játék helyzetek, illetve, hogy a kétféle 
szituációban involvált mechanizmusok mintázata mennyiben tér el a tipikustól 
autizmussal élő gyermekek esetében. 
 

(4) A korábbi vizsgálatok igen egységes eredményeivel összhangban úgy találtuk, 
hogy az autizmussal élő gyermekeket a közös figyelmi viselkedések közbeni 
tekintetmonitorozás relatív hiánya különbözteti meg legerőteljesebben a 
kontrollcsoporttól. 
 

(5) Eredményeink alapján is megerősíthetjük azt a korábbi megállapítást, miszerint a 
tükör előtti önfelismerésben az autizmussal élő gyermekek nem mutatnak elmaradást. 
Ugyanakkor úgy tűnik, a tükör előtti viselkedések mintázatában sem tér el klinikai- és 
kontrollcsoportunk, illetve egyik viselkedésforma sem mutat összefüggést a naiv 
tudatelmélethez kapcsolódó funkciókkal. Mindez azt sugallja, hogy az „önbámuló, 
pipiskedő” viselkedés hátterében nem mentalizáció, hanem feltehetően a korábbi 
tapasztalatokra, visszajelzésekre épülő asszociatív tanulás áll. 
 
II. vizsgálat: utánkövetés a szociális és kommunikációs kompetencia alakulása 
 

Második vizsgálatunk fő célja az utánkövetés, azaz az első vizsgálatban 
résztvevő, autizmussal élő gyermekek újabb, átfogó, célzott felmérése, amelynek 
elsődleges fókuszában a társas és kommunikációs adaptív viselkedések, a tüneti kép, a 
nyelvi színvonal, valamint a naiv tudatelméleti tesztekben nyújtott teljesítmény áll. A 
második vizsgálatsorozatra vonatkozóan külön alhipotéziseket nem fogalmaztunk 
meg, mivel ezek korrekt tesztelése illesztett kontrollcsoport nélkül nem lehetséges. 
Mindazonáltal a második vizsgálat eredményeit, a változók közötti összefüggéseket a 
disszertáció külön mutatja be, mivel a leírás szintjén is izgalmas kérdés például a naiv 
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tudatelméleti teljesítménynek a tüneti képpel, és az adaptív viselkedésekkel való 
összefüggéseinek feltárása, vagy a különféle, mentalizációt tesztelő feladatok 
kapcsolatának vizsgálata. Jelen rövid összefoglalóban azonban kizárólag az első és második 
felmérési időpontban mutatott teljesítmények összefüggéseit ismertetjük. 
 
Módszer 
 
Vizsgálati személyek 
 Az eredeti, 21 fős mintából 16 gyermek (15 fiú, 1 leány; életkori intervallum: 
91-143 hónap) szülei döntöttek úgy, hogy részt vesznek a második 
vizsgálatsorozatban is.  
 
Eljárás 

A második vizsgálat felméréseit az első vizsgálat után 49-55 hónappal, 
három ülésben, egyéni helyzetben, két hónap leforgása alatt végeztük el. Az 
utánkövetéses vizsgálatok során olyan standardizált, illetve formalizált eljárásokat 
alkalmaztunk, amelyek részletes, összehasonlítható adatokat szolgáltatnak a vizsgálati 
csoport adaptív, szociokognitív és nyelvi készségeinek színvonaláról. 

 

Eljárás Hivatkozás Célja 

Magyar Wechsler Intelligenciateszt 
Módosított változat (Mawgyi-R) 
 

Kaufman, 1979 
(A magyar változat Lányiné 
Engelmayer Ágnes vezetésével készült 
1995-ben) 

Az intelligenciahányados felmérése a 
klinikai képnek és az életkornak 
megfelelően választott teszttel 
 

Vineland Adaptív Viselkedési 
Skála (VABS) 
 

Sparrow, Balla és Chiccetti, 1984 
(fordította: Németh, Kanizsai-Nagy, 
Bódog) 

Az adaptív viselkedések 
színvonalának felmérése, különös 
figyelemmel a társas és 
kommunikációs területre 
 

Autizmust Diagnosztizáló 
Obszervációs Séma (ADOS) 
 

Lord, Rutter, DiLavore, Risi, 1999 
(fordította: Győri) 

Az aktuális tüneti kép feltérképezése 
az autisztikus triász társas és 
kommunikációs területein 
 

Grammatikai Megértési Teszt 
(TROG) 
 

Bishop, 1983 
(fordította: Lukács) 

A nyelvi színvonal felmérése a 
grammatikai megértés szintjének 
vizsgálatán keresztül 
 

Mawgyi-R „Szókincs” szubteszt 
 

 A nyelvi színvonal felmérése, aktív, 
definíciókat igénylő 
szókincsvizsgálattal 
 

Verbális elsőfokú hamisvélekedés-
tulajdonítási feladatsor 
 

Baron-Cohen et al., 1985; Győri et al., 
2007 alapján 

Naiv tudatelméleti működés 
tesztelése 

Nem-verbális vélekedés-
tulajdonítási feladatsor 
 

Győri et al., 2007 alapján Naiv tudatelméleti működés 
tesztelése 

Verbális másodfokú 
hamisvélekedés-tulajdonítási 
feladat 

Baron-Cohen, 1989 alapján Magasabb szintű naiv tudatelméleti 
működés tesztelése 

Iróniamegértési feladatsor Győri, 2004 alapján Magasabb szintű naiv tudatelméleti 
működés tesztelése 

4.3. táblázat Az utánkövetéskor alkalmazott eljárások áttekintése 
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A két felmérési időpont adatainak összevetéséből származó fontosabb eredmények 
 
Az iskoláskori intelligenciafelmérés eredményeit előrejósló tényezők 

Az iskoláskori Mawgyi-R IQ csak a kezdeti nonverbális intelligenciafelmérés 
(Leiter IQ) eredményével mutat erős összefüggést (r=0.664; p=0.005).  
 
Az iskoláskori adaptív viselkedések színvonalát előrejósló tényezők 
 Az utánkövetéskori adaptív viselkedésekre egyik korai felmérési eredményből 
sem következtethetünk. Egyetlen kivétel a korai spontán mintha játék megjelenésének 
száma (a_sp_pr) és a VABS "Napi életvitel" alskálájának életkori ekvivalense közötti 
tendenciózus összefüggés (r=0.514; p=0.042). 
 
Az iskoláskori nyelvi színvonalat előrejelző tényezők 

A TROG-ban nyújtott iskoláskori teljesítmény egyedül a korai passzív 
szókincsteszt eredményével mutat gyenge, nem szignifikáns együttjárást (r=0.496; 
p=0.072). A Mawgyi-R "Szókincs" altesztjének nyerspontszámai azonban egyik korai 
változóval sem korrelálnak még tendenciajellegűen sem. 
 
Az iskoláskori, társas és kommunikációs területen tapasztalható tüneteket előrejósló tényezők 
 Tendenciajellegű együttjárást találtunk az ADOS társas területre vonatkozó 
összpontszáma és a korai spontán funkcionális játék megjelenése között (r=-0.471; 
p=0.05). A szakirodalmi adatok alapján kiemelt fontosságúnak látszó közös figyelmi 
viselkedések, mintha játék és passzív szókincs azonban nem mutat összefüggést az 
ADOS pontszámokkal. 
 
A naiv tudatelméleti feladatokban nyújtott iskoláskori teljesítményt előrejelző tényezők 
 Sem a nem-verbális vélekedéstulajdonítási, sem a verbális téves vélekedési feladatokban 
nyújtott teljesítmény nem mutat összefüggést sem a korai naiv tudatelméleti 
prekurzorokkal, sem passzív szókinccsel. Az egyszerű iróniamegértési feladatokban 
nyújtott teljesítmény a korai kiváltott közös figyelmi helyzetekre vonatkozó összegzett 
pontszámokkal (r=0.575; p=0.013) mutat összefüggést, illetve erősebb korrelációt a 
kiváltott közös figyelmi helyzetben megjelenő szemkontaktus használattal (r=0.683; 
p=0.008). A hamis irónia megértése az első vizsgálat eredményei közül a mentális korral 
(r=0.716; p=0.002) és a passzív szókinccsel korrelál (r=0.631; p=0.021). 
 
Rövid összegzés, megvitatás 
 
(1) A korábbi tanulmányok eredményeihez hasonlóan jelen vizsgálatunk adatai is az 
intelligencia stabilitását jelzik, azaz az iskoláskori intelligenciahányadost előre jósolja a 
korai nonverbális IQ. 
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(2) A kezdeti passzív szókincs nem mutat erősebb összefüggést az utánkövetéskor 
alkalmazott nyelvi mutatóinkkal, s ebben a kérdésben a korábbi vizsgálatok 
eredményei sem egységesek. Úgy tűnik, a fejlődés olyan atipikus mintázatot mutat, 
amely nem engedi meg – legalábbis egy ilyen homogén minta, nagyobb léptékű 
utánkövetésekor –, hogy a korai felmérési adatokból a későbbi nyelvi kimenetelre 
következtessünk. 
 
(3) Nem találtunk kapcsolatot a korai közös figyelmi viselkedések és a későbbi nyelvi 
felmérések eredményei között. Elképzelhető – ahogyan ezt Charman és kollégái 
(2000) is felvetik –, hogy a naiv tudatelmélet, illetve az ahhoz kapcsolódó közös 
figyelmi funkció csak kezdetben fejlődik együtt a nyelvi készségekkel, majd 
fokozatosan szétválik a két működés. Mivel esetünkben az utánkövetés időtartama 
lényegesen hosszabb volt, mint a korábbi vizsgálatokban, a két funkció közötti 
összefüggés hiányát ez a divergencia is magyarázhatja. 
 
(4) Tendencia jellegű korrelációt találtunk a korai spontán mintha játék és az iskoláskori 
adaptív viselkedések napi életvitelre vonatkozó területe között. Ez az eredmény azt 
sugallhatja, hogy azok a gyermekek, akik képesek egyszerű, a játékhelyzetekben is 
megmutatkozó utánzásos, megfigyeléses tanulásra, illetve akiknek képességeik 
megengedik, hogy a játék során különböző viselkedéseket „gyakoroljanak”, később 
jobban teljesítenek egyes egyszerűbb, rutinjellegű hétköznapi helyzetekben is.  
 
(5) Sigman és kollégáinak (1999) eredményeihez illeszkedve úgy találtuk, a funkcionális 
játék spontán megjelenésének száma az első felmérési időpontban tendenciajellegűen 
korrelál az autisztikus triász társas területére vonatkozó összpontszámmal. Ez az 
összefüggés egyfelől arra utalhat, hogy azok a gyermekek, akik spontán képesek a 
játékeszközökkel funkciójuknak megfelelően tevékenykedni, inkább kerülhetnek 
olyan társas játékhelyzetekbe, amelyek alkalmat teremtenek szociális készségeik 
fejlesztésére, gyakorlására. Másrészről azonban az is elképzelhető, hogy a jobb korai 
funkcionális játék „csak” indikátora a kevésbé sérült reciprocitásnak, s nincs közvetlen 
oki kapcsolat a játéktevékenység és a társas tünetek között. 
 
(6) Charman és kollégáinak (2000) megállapításaihoz illeszkedően úgy találtuk, hogy a 
kiváltott közös figyelmi viselkedések előrejósolják a későbbi, egyszerű iróniamegértési 
feladatokban nyújtott teljesítményt. Ez az eredmény arra utal, hogy a közös figyelem 
valóban kulcsfontosságú tényező a mentális állapotok megértésének fejlődésében. 
 
(7) Tendencia jellegű korrelációt találtunk a korai passzív szókincs és a későbbi, hamis 
irónia próbák megoldása között. Ez az eredmény egyfelől azt sugallhatja, hogy a nyelv 
igen hangsúlyos szerepet kap a naiv tudatelmélet fejlődésében. Másrészről – nem 
feltétlenül ellentmondva az előbbi feltételezésnek – arra is utalhat, hogy, autizmussal 
élő gyermekek esetében a korai receptív nyelvi színvonal egy olyan nyelvi alapú 
kerülőutas mechanizmus működését jósolja előre, amely a mentális állapotok 
megértéséhez, illetve a viselkedések megfelelő értelmezéséhez vezet. 


