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Bizonyos szempontból a közös állapotuk megkönnyítette Hurley számára, hogy a �a anyjaként
működjön. "Alex viselkedése mindig is nagyon logikusnak tűnt a számomra" - mondja. Isla
viszont nem tűnik spektrumlakónak, és hétköznapi óvodás viselkedése néha zavarba hozza az
édesanyját. Hurley szerint a kislánynak kielégíthetetlenül szüksége van a �gyelemre, és
előfordulhat, hogy olyasmit tesz, mint például visszautasít egy pohár narancslevet pillanatokkal
azután, hogy kifejezetten narancslevet kért. "Azokról a dolgokról, amiket csinál, úgy érzem, hogy
tényleg abnormálisak, mert Alex nem csinálta, de ezek valójában tipikus óvodás viselkedések." -
mondja Hurley nevetve.

Este nyolc óra felé jár az idő, és Kirsten Hurley házában, az írországi West Corkban boldog káosz
uralkodik. A gyerekeknek - a 9 éves Alex-nek és a 4 éves Islá-nak - csokoládét ígértek, ha nem
zavarják az anyjukat, amíg ő Skype-on egy újságíróval beszélget. De úgy tűnik, a
megvesztegetés Islá-nál nem működik, mert ő felmászik az anyja hátára, és a vállán
átbukfencezve, örömében kacagva szaltózik.

"Ez az, ami az őrületbe kerget" - mondja Hurley. A szülői szereppel járó szüntelen és gyakran
intenzív szenzoros ingerek, ahogy a gyerekek ráncigálják, felmásznak rá, mantrázzák az "Anya,
anya, anya, anya, anya, anya, anya" dübörgést, nos, ezek nehezen kezelhetőek Hurley számára,
mivel az autizmus egy enyhe formájában, az úgynevezett Asperger-szindrómában érintett.

Hurley-nél 23 évesen diagnosztizálták az Asperger-szindrómát, amikor a �a körülbelül 14
hónapos volt. Alex körülbelül egy évvel később kapta meg a saját autizmus diagnózisát. (Az
Egyesült Államokban az Asperger-szindrómát 2013-ban beolvasztották az autizmus
spektrumzavar nagyobb kategóriájába, de Írországban és máshol továbbra is külön diagnózis
marad.)

Autizmussal szülőnek lenni lehetetlen kihívásnak tűnhet. Az ezzel az állapottal
élő szülőknek azonban már van egy generációja, amelyik képes megmutatni,
hogy ez az állapot akár előny is lehet, még akkor is, ha gyermekük nem
osztozik a diagnózisban.
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Hurley, spektrumon élő szülőként sok hasonló rejtélyt kezel megfelelő önismerettel és egy
egészséges adag humorral. De időnként, amikor segítséget kér, félreértik. Például egyszer
megemlítette egy új terapeutának, akihez járt, hogy Asperger-szindrómája van.  A terapeuta erre
megkérdezte, hogy szereti-e a gyerekeit - "Ami nem volt túl kellemes." - mondja Hurley. "Az
embereknek vannak ilyen tévhiteik az autizmussal élőkről, hogy nekünk nincsenek érzelmeink."

Hurley nem is olyan rendkívüli eset, mint gondolnánk. Meglepően sok autizmussal diagnosztizált
ember nevel gyermeket. Egy online felmérésbe több mint 300 autista anyát tudtak bevonni, ami
arra utal, hogy valószínűleg több ezer autizmussal diagnosztizált szülő van világszerte, és talán
autista szülők százezrei vagy milliói élnek diagnózis nélkül. Erre vonatkozóan további
bizonyítékok vannak Facebook-csoportoktól, üzenetküldő platformokról és blogkommentárokból,
ahol a szülők összehasonlítják bejegyzéseiket, és megosztják egymással problémamegoldó
stratégiáikat.

A történeteik azt mutatják, hogy az autizmus kihívások elé állíthatja a szülői működést. Az
érzékszervi túlterhelés kezelésén túl például a szociális készségek elsajátításának segítése is
nehézséget jelenthet azok számára, akik maguk is küzdenek a szociális interakciókkal. De az
autizmus értékes szülői készségeket is nyújthat, különösen egy olyan gyermek esetében, aki
szintén a spektrumon van.

Mégis, ami a tudományos szakirodalmat illeti, sokáig úgy tűnt, mintha ezek a szülők nem is
léteznének. Csak az elmúlt néhány évben, amióta a kutatók érdeklődni kezdtek az autizmussal
élő felnőttek iránt, kezdtek kérdéseket feltenni a szülők ezen csoportjára vonatkozóan. "Azt
hiszem, most, a 21. században azt látjuk, hogy az autizmussal élő emberek tökéletesen képesek
rműködni az élet minden területén, de ezt eddig szinte láthatatlanul tették. És ebbe beletartozik
a szülői szerepvállalás is" - mondja Simon Baron-Cohen, az Egyesült Királyságban található
Cambridge-i Egyetem Autizmus Kutatóközpontjának igazgatója.



Meglepő pozitívumok autizmussal élő szülőknél

 4
www.asdkviz.com

Potenciális szülők

Az eddigi kutatások hiánya nemcsak kevés támogatást nyújt ezeknek a szülőknek, hanem a
társadalmat is felkészületlenül hagyja az autizmussal diagnosztizált emberek nagyobb hullámára,
akik most érnek nagykorúvá, és esetleg fontolgatják a gyermekvállalást. Elegendő információ
vagy támogatás nélkül ezek a �atalok arra a következtetésre juthatnak, hogy a szülővé válás
egyszerűen nem opció számukra.

"Megszakad a szívem, hogy egyáltalán kimondom ezeket a szavakat, de ezt az üzenetet hallom:
’Ha autizmussal vagy az Asperger-szindrómával élsz, az azt jelenti, hogy a szülői lét nem neked
való.’" - mondja Matthew Lerner, a New York-i Stony Brook Egyetem pszichológia, pszichiátria és
gyermekgyógyászat adjunktusa. Hurley és sok más szülő tapasztalatai ezt az aggodalmat
reményekkel enyhíthetik, miközben úttörő szerepet játszanak annak felderítésében, hogy mit
jelent autizmussal élő szülőnek lenni.

Sokáig szinte lehetetlennek tartották, hogy egy spektrumon lévő személy szülővé válhat. Amikor
Edward Ritvo 1988-ban beadott egy tanulmányt a témában a Journal of Autism and
Developmental Disorders című folyóirathoz, a "Tizenegy szülő, akik  autisták" címet adta
neki. Azt mondja, e kikötés nélkül egészen biztos benne, hogy soha nem publikálták volna.
Pedig a rövid tanulmányban szereplő szülők olyan jellemzőket mutattak, amelyek ma már
könnyen felismerhetők az autizmus tüneteiként: repetitív viselkedésformák, mint a kar repkedő
mozdulatai, az előre-hátra hintázás, szokatlan rituálék, mint például az, hogy pontosan 30 percet
késve érkeznek minden találkozóra, szociális érdektelenség, a szemkontaktus hiánya.

talán

"Azt a tanulmányt nyolcszor utasította el nyolc nagy pszichiátriai és orvosi folyóirat" - mondja
Ritvo, aki ma a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem emeritus pszichiátria professzora. "Senki sem
hitt benne. Nem hitték el ezeknek a szülőknek, hogy ha az autista gyermekeik felnőnek,
megházasodhatnak és gyerekeket vállalhatnak". Igaz, abban az időben az autizmust súlyos
rendellenességnek tekintették, amelyhez általában értelmi fogyatékosság is társult, és a
kutatások túlnyomó része az autista gyermekekre irányult.
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Ritvo csapatának további publikációi világossá tették, hogy nem tekinthető rendellenesnek, ha a
spektrumon lévő emberek gyermekeket vállalnak. Egy 1994-es tanulmány 14 autista embert írt
le, akiknek összesen 54 gyermekük volt. Többségükben olyan szülők voltak, akiknek
gyermekeivel Ritvo csapata a klinikán találkozott. Ritvo és kollégái azért kezdtek érdeklődni
ezek iránt a szülők iránt, mert meg akarták mutatni, hogy az autizmus egy olyan állapot,
amelynek geneteikai alapja van, és nem pszichológiai trauma eredménye, ahogy azt az 1960-as
és 1970-es években széles körben hitték,

Ezek a meg�gyelések segítettek elindítani az autizmus genetikai vizsgálatát. Ám eközben
ezeknek a szülőknek az életét nem vizsgálták. Még ma sem tudja senki, hogy az autista felnőttek
mekkora hányadának van gyermeke, hogy gyermekeik mekkora hányada kerülhet az autizmus
spektrumra, vagy, hogy mennyire gyakori, hogy az autista gyerekekkel együtt a szülő is érintett.
És ezek az alapvető kérdések arra még csak nem is keresnek választ, hogy milyen az autizmussal
élő szülők élete, milyen küzdelmeket vívnak a szülői szerepvállalással, milyen erősségeket
hoznak a gyermeknevelésbe, hogyan alakulnak reményeik és félelmeik, miközben gyermekeik
felnőnek.

Gyakorlatilag az egyetlen empirikus tanulmány az autizmussal élő szülők tapasztalatairól az az
online felmérés, amelyet Baron-Cohen csapata végzett világszerte 325 autizmussal
diagnosztizált anya körében. A még nem publikált adatok 89 kérdésre adott választ rögzítenek,
amelyeket az autizmussal élő nők közreműködésével dolgoztak ki. Ezek olyan témákat ölelnek
fel, mint a terhesség és a szülés, az anyaság társadalmi megélése, valamint az autizmussal élő
szülők erősségei és gyengeségei.

A felmérésben részt vevő autista anyák nagyobb valószínűséggel számoltak be szülés előtti és
utáni depresszióról, mint a 91 átlagos nőből álló, legalább egy autista gyermeket nevelő csoport.
Az autizmussal élő anyák nagyobb valószínűséggel érezték magukat elszigeteltnek és mások
által megbélyegzettnek. Sokan mondták, hogy nem volt senki, akihez támogatásért fordulhattak
volna, és gyakran úgy érezték, hogy képtelenek megbirkózni a szülői feladatokkal.
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Egyes szülők számára az autizmust övező előítéletek és a megbélyegzés súlyos
következményekkel járhatnak. Damon Matthew Wise Âű és felesége a saját bőrükön
tapasztalták, hogy az autista szülők ki vannak téve a gyermekjóléti hatóságok fokozott
vizsgálatának. Wise Âű, aki az Asperger szindrómás emberek önérvényesítő mozgalmának
úttörője, az írországi Shannonban él. Felesége, Karen szintén a spektrumon van, akárcsak három
gyermekük, akik ezen kívül krónikus betegségekben szenvednek, például ételintoleranciában,
álmatlanságban és bőrbetegségekben.

Legkisebb gyermekük 2003-as születése óta Wise Âű és felesége alkalmanként néhány órára
vagy hétvégére a nevelőszülői rendszeren keresztül igénybe vették az átmeneti gondozást,
vagyis az ideiglenes gyermekfelügyeletet. 2009 közepére a szociális munkások bátorítására a
két �atalabb gyermek hetente néhány napot otthonukon kívül töltött. 2010 elején azonban a
házaspár megtudta, hogy a gyermekjóléti hatóságok erőfeszítéseket tettek annak érdekében,
hogy mindhárom gyermeket teljes idejű, állandó nevelőszülőkhöz adják. Wise Âű szerint a
hatóságok soha semmilyen jogi indoklást nem adtak erre a tervre. Szerinte az epizód a
gyermekjóléti szervek előítéletét tükrözi, miszerint a spektrumon élő emberek nem megfelelő
szülők. Végül 2010 májusában a hivatal elállt a szándékától.

Wise Âű legidősebb �ánál nem sokkal 16 éves kora előtt diagnosztizálták az Asperger-
szindrómát, bár szülei már 2 éves kora előtt gyanították, hogy ő is érintett lehet. Az orvosok és a
szociális munkások "úgy gondolták, hogy mi, a szülei okoztuk nála az autista tüneteket, mert
ezeket tőlünk tanulta" - emlékszik vissza Wise Âű. Az orvosok úgy vélték , hogy a házaspár azt
akarta, hogy a �uk érintett legyen, mintha Münchausen-szindrómában szenvednének. (Ez egy
pszichiátriai rendellenesség, amelynek egyik fajtája, hogy az emberek gyermekeiket betegnek
tüntetik fel, csak azért, hogy felhívják magukra a �gyelmet.)

A házaspár úgy érezte, hogy az autista gyermekeket nevelő szülőket támogató csoportok is
kirekesztik őket. Ezekben a csoportokban néha azzal a vélekedéssel találkoztak, hogy az állapot
tragédia vagy gyógyítandó rendellenesség. "Durván bántak velünk, és kiközösítettek minket
azért, mert autista szülők vagyunk, autista gyermekekkel" - mondja Wise Âű. (Saját Facebook
támogató csoportot hoztak létre, ahol a gyógymódokról való beszédet nem támogatják.)
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Logisztika és érzelmek

Az autizmussal élő szülők az állapotukból adódóan gyakorlati kihívásokkal is szembesülhetnek.
Például sok autista ember küzd a végrehajtó funkciókkal, vagyis az olyan összetett mentális
folyamatok összességével, amelyek lehetővé teszik az emberek számára a napi tevékenységek
megtervezését és végrehajtását. Hajlamosak arra is, hogy mélyen elmerüljenek abban, amit
éppen csinálnak, más prioritások rovására. Hurley azt mondja, hogy az ő esetében ez
megnehezítette a gyermekei nevelésével járó logisztikai követelmények teljesítését, például
azt, hogy időben eljussanak az iskolába, és hogy tisztán tartsa és etesse őket. Amikor a
gyermekei kisebbek voltak, az egyes lépésekről listákat írt, hogy ez segítsen neki a napi
feladatok elvégzésében, például: Készítsd elő a cumisüveget! Készítsd el az ételt! Add oda a
cumisüveget és az ételt a gyereknek! Tedd a tányérokat a mosogatógépbe! Töröld le az asztalt!
Ellenőrizd vannak-e morzsák a padlón!. Ellenőrizd, hogy tiszta-e a gyerek!

Néhány spektrumon lévő szülő kimerítőnek találja az olyan feladatokat, mint a szülői
értekezletek, mivel a társas interakciók nagy kognitív és érzelmi erőfeszítést igényelnek a
részükről. Másoknak a hallott információk feldolgozásával vannak problémáik, ami megnehezíti a
verbális kommunikációt. Az autizmussal élőkre jellemző nyers modor miatt néhány szülő
hajlamos sértődést okozni ott is, ahol egyébként nem áll szándékában. Baron-Cohen
felmérésében az érintett anyák több mint 60 százaléka mondta azt, hogy nehezen
kommunikálnak a tanárokkal, orvosokkal és más szakemberekkel a gyermekükkel kapcsolatosan,
és szoronganak az ilyen találkozások miatt.
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A szülői munka érzelmi szempontból is kihívást jelenthet az autizmussal élők számára. Ezek a
szülők azonban korántsem feledékenyek vagy közömbösek, ahogyan azt az autizmusról alkotott
sztereotípia sugallhatná, hanem gyakran nagyon is tisztában vannak gyermekeik érzelmeivel, de
nehezen tudnak nekik támogatást nyújtani. "Néha nagyon bántó és kiábrándító számomra, hogy
nem tudok segíteni nekik, amikor érzelmileg érzékeny állapotban vannak." - mondja Kimberly,
egy Észak-Kaliforniában élő nő, akinek egy 10 éves lánya és egy 13 éves �a van. "Hajlamos
vagyok nagyon túlterhelni magam a 13 éves �amból áradó nyers érzelmekkel, és kevésbé
vagyok felkészülve arra, hogy kezeljem és kiheverjem őket." (Kimberly azt kérte, hogy ne
használjuk a vezetéknevét).

Hurley előre látja, hogy hasonló nehézségekkel kell szembenéznie, ha a gyermekei idősebbek
lesznek. "Amikor Alex kisebb volt, és nagyon szomorú volt valami miatt, meséltem neki egy
�ngós viccet. " - mondja. De tudja, hogy ez a taktika valószínűleg nem fog örökké működni. "Ha
14 éves vagy, és komoly gondjaid vannak a testeddel és a kapcsolati dolgokkal, azt az anyukád
�ngós viccekkel nem fogja tudni megoldani" - mondja. Férjével azt tervezték, hogy majd a fér�
veszi át a vezetést az ilyen kérdésekben, de ő is azt szeretné, ha több útmutatást kapna, hogyan
kezelje ezeket.

Az az elvárás, hogy a nő legyen az elsődleges, gyakorlatias szülő, extra terheket róhat az
autizmussal élő anyákra. Azok az újdonsült anyák, akik nem szívesen szocializálódnak „kávéházi
jellegű” csevegő csoportokban, támogató rendszer nélkül maradhatnak. A nők olyan nyomást
érezhetnek a játszódélutánok és társas kirándulások megszervezése miatt, hogy emiatt
kimerülnek, és a szülői tevékenységgel járó állandó követelmények még azt is megnehezíthetik
számukra, hogy megtalálják a feltöltődéshez szükséges magányt. "Szerintem az apáknak sokkal
könnyebb „kijelentkezni”, vagyis elbújni a műhelyükbe vagy a kuckójukba, vagy bármi más
fér�barlangba" - mondja Rochelle Johnson, egy autista nő, aki az ausztráliai Melbourne
közelében él, és három lánya van, akik közül kettő autizmussal él.
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De az autista apák is nyomásnak vannak kitéve, mondja Johnson, aki tavaly hozta nyilvánosságra,
hogy transznemű. "Az autista fér�ak nagyon merevnek tűnnek azzal kapcsolatban, hogyan kell
vagy nem kell csinálni a dolgokat, és azt hiszem, ez egy nagyon tekintélyelvű szülői stílusban
nyilvánulhat meg." - mondja. Szerinte ezek az apák nem azért tűnnek szigorúnak, mert a
gyermeküket az akaratukhoz akarják igazítani, hanem mert a rutin és a rituálék biztonságát
keresik.

Ha a társadalom jobban tudatában lenne ezeknek a kihívásoknak, néhány esetben egyszerű
megoldások születhetnének. Például egyes autista szülőknek könnyebbnek tűnhet, ha az orvosi
előjegyzéseket telefon helyett online intézhetnék, vagy ha a tanárokkal történő
megbeszéléseket nem személyesen, hanem e-mailben bonyolíthatnák le. Másoknak segítségre
lehet szükségük a háztartási rutin kialakításában, amikor gyermekeik még csecsemők. Mégis,
amikor Baron-Cohen és csapata elemezte a felmérés adatait, azt találták, hogy az autista brit
anyák 80 százaléka azt mondta, hogy nem kapta meg az iskoláktól, orvosoktól és szociális
segélyszervezetektől a kért segítséget.

Ha mindenki érintett a családban

A tapasztalt nehézségek ellenére sok szülő azt mondja, hogy a gyereknevelés segített nekik a
saját állapotuk kezelésében. Sőt egyesek azt állítják, hogy éppen autizmusuk révén váltak jobb
szülővé, mint amilyenek egyébként lettek volna.

A gyermekvállalás védőbástyát jelenthet az elszigeteltség ellen, amely oly sok autista felnőttet
sújt. "Azt vettem észre, hogy sok ember, akivel találkozom, nagyon, nagyon magányos. Ezek
olyan felnőttek, akiket diagnosztizáltak, és nincsenek párkapcsolataik, és nincs családjuk" -
mondja Hurley. "Én gyűlölnék állandóan egyedül lenni." A gyerekek belépőt kínálnak neki egy
olyan társadalmi közegbe, amely sokkal befogadóbb, mint amilyennek a felnőtteket találja.
"Szeretek gyerekekkel lógni" - mondja. "Szeretem az energiájukat, és azt, hogy a beszélgetések
sokkal könnyebbek. A felnőtteknél sokkal jobban oda kell �gyelned arra, hogy mit és hogyan
mondasz.".
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Kimberly esetében a gyermekvállalás segített neki legyőzni a rutin és az egyformaság iránti
bénító igényét. "Képessé tett, hogy elfogadjam, hogy ha felállítok egy tervet egy adott napra,
lehet, hogy ennek egy robbanásszerű hasmenés vet véget, vagy ha azt mondom, hogy 10-kor
elmegyünk a boltba, lehet, hogy ez mégsem fog megtörténni" - mondja. "A gyerek előtti
életemben ezzel nem tudtam volna megbirkózni".

Másrészt, ugyanezek az autizmusra jellemző tulajdonságok némelyike előnyt jelenthet a szülői
szerepvállalás során. Kimberly azt mondja, hogy a struktúrára és a szervezettségre való
törekvése bizonyos szempontból a gyermekei javára vált. "Minden én irányítok, így aztán akár a
teniszről, akár az orvosi vizsgálatokról, akár a táborokról, akár a különórákról van szó, akár arról,
hogy új ötletekkel, új tevékenységekkel és új tapasztalatokkal ismertessem meg őket, ez mind
az én dolgom." - mondja. "Minden az én kezemben fut össze." Valójában módszeres és kitartó
természete talán megmagyarázza, hogy Kimberly miért döntött úgy, hogy egyedülálló anya lesz,
és örökbe fogadja első gyermekét. (Később férjhez ment, és férjével örökbe fogadtak egy
második gyermeket is.) "Ez annyira Aspie-s" - mondja nevetve. "Amint eldöntöttem, hogy örökbe
fogadok, olyan voltam, mint egy pitbull; minden lehetséges információt megszereztem, amit
csak tudtam".

Tudományos kutatások nem vizsgálták, hogy az autizmus előnyökkel jár-e a szülői szerepvállalás
szempontjából, de a klinikusok számára a gondolat jól hangzik. "A klinikai tapasztalatom az, hogy
az autista szülők egy része fantasztikus szülő" - mondja Baron-Cohen. "Ugyanaz a fajta
megszállott megközelítés, ami az autizmust más szempontból jellemzi, a szülői szerepvállalásnál
nagyon pozitív lehet."

Talán a legszembetűnőbb előny azon autista szülők esetében mutatkozik meg, akiknek a �a vagy
lánya szintén a spektrumon van. "Autista szülőként abban a különleges helyzetben vagyok, hogy
rálátásom van arra, hogy honnan jönnek, mit gondolnak és mit éreznek." - mondja Johnson.
Amikor a legidősebb lánya körülbelül 8 éves volt - emlékszik vissza Johnson - az iskolában bajba
került, mert a fejét a földre hajtotta, amikor az osztály a földön ült. Kiderült, hogy a lány a
rezgéseken keresztül "hallgatta" a szomszédos osztályteremben lévő tanárt.
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A következő hullám

Johnson intuitív módon értette meg a helyzetet. "Szülőként az ember egyrészt annyit mond:
'Hát, �gyelned kell az órán'" - mondja Johnson. "Másrészt közben ténylegesen átérzed, hogy
ennek értelme van, bármilyen őrültségnek is hangzik". Johnson emlékszik arra, hogy
gyerekkorában ő maga is szokatlan dolgokat csinált, például kényszert érzett, hogy a jobb és a
bal kezével ugyanannyiszor végezzen el egy műveletet.

A spektrumon élő szülők átadhatják a gyermeküknek, amit ők megtanultak, és a közös
nehézségek révén is kötődhetnek gyermekükhöz. Hurley �ának, Alexnek néha vannak
úgynevezett "depressziós rohamai", rövid, intenzív szomorúság-rohamok, amelyeknek nem
feltétlenül van konkrét kiváltó okuk, hanem egy általános túlterheltségi érzésből erednek. Alex,
a csendes, nagy, barna szemű, szeplős �ú nehezen tudja szavakba önteni az élményeit. "Hogy
mit érzek? Nem igazán tudom megmagyarázni, hogy mit érzek." - mondja. De szerinte, az
édesanyja megérti őt. Hurley hasonló érzésekre emlékszik saját gyermekkorából, és néha még
mindig átéli őket. Megküzdési módszere az, hogy lelassít, és emlékezteti magát arra, hogy ezek
az érzések csak átmenetiek. Alexnek is segít ebben, támogatja őt, anélkül, hogy nyomást
gyakorolna rá, hogy elmondja, mi okozza az érzéseit.

Az 1990-es évekig a legtöbb autizmussal diagnosztizált embernek az állapota viszonylag súlyos
volt, és így nem volt valószínű, hogy gyermekük születik. Az autizmusra vonatkozó nagyobb
tudatosság, valamint a diagnosztikai kritériumok kiszélesedése azonban oda vezetett, hogy
egyre több olyan személyt diagnosztizálnak, akiknél az állapot enyhébb formája fordul elő, és
így egyre több lett a szülő és a potenciális szülő, akik autizmusban érintettek.

Ráadásul egyre több embert diagnosztizálnak felnőttkorban, köztük olyanokat is, akik akkorra
már szülők. "Nagyon gyakran a gyermek diagnózisa az, ami arra készteti a szülőt, hogy
kérdéseket tegyen fel önmagának, amelyekre a választ a késői diagnózis adja meg." - mondja
Susan White, a Virginia állambeli Blacksburgban található Virginia Tech Autizmus Klinika
társigazgatója.
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Napjainkban a legtöbb autista szülő éppen ebben a helyzetben van: a diagnózis a
gyermekvállalás után, és sokszor a gyermekeik miatt került felállításra. Várhatóan a jövőben a
legtöbben már azelőtt tudni fogják, hogy érintettek autizmusban, mielőtt szülőkké válnának, és
ekkor kihívásokkal szembesülhetnek: ők maguk vagy mások megkérdőjelezik például, hogy
képesek-e szülői feladatokat ellátni, vagy meg tudnak-e birkózni a zavaros érzéseikkel, ha
kiderül, hogy a gyermekük osztozik az autizmus diagnózisában, és akkor is, ha kiderül, hogy a
gyerek nem érintett.

"Soha nem akartam apa lenni" - mondja Gillan Drew, aki egy dél-angliai kis faluban él
feleségével, Lizzie-vel - aki vele együtt autizmusban érintett, - és közel kétéves kislányukkal,
Izzie-vel.  "Nem akartam továbbadni sem az autizmusomat, sem a depressziómat."- mondja. Igaz,
hogy Drew csak 28 éves korában tudta meg, hogy érintett, de már azelőtt megtudta, hogy
megismerkedett volna a feleségével, tehát azelőtt, hogy úgy döntött, szülő lesz. (Márciusban
jelent meg az újonnan diagnosztizált autizmussal élő felnőtteknek szóló könyve, és blogot is
vezet az Aspie Daddy oldalon.) A felesége - akkoriban még csak a barátnője - nagyon szeretett
volna gyereket, és Drew végül beleegyezett. "Ez majdnem spirituális szinten dőlt el." - mondja.
"Aggódtam, hogy nem leszek képes megbirkózni ezzel a feladattal, de mi van, ha mégis? Mi van,
ha hagyom, hogy a vélt buktatók megakadályozzanak abban, hogy megtapasztaljam a
legnagyszerűbb dolgot, amit valaha is tettem?".

Lányuk, Izzie, eddig nem mutatja az autizmus jeleit, ami számukra megkönnyebbülést jelent,
mondja, "már csak azért is, mert tudom, hogy az milyen nehéz." De ez egyben aggodalmat is
okoz, különösen a felesége számára. "Retteg attól, hogy ha Izzie idősebb lesz, úgymond
megelőzi őt a szociális készségek terén." - mondja Drew. Lenyűgözőnek találja, ahogy a lánya
tanul osztozkodni, megtanulja, hogyan kell kommunikálni a kívánságait és igényeit, meg azt is,
hogyan kell a szüleit is kijátszani egymás ellen. Drew számára ez egy második esély a szociális
készségek elsajátítására, de egyben fájdalmas tapasztalat is, amely éles megvilágításba helyezi
saját szociális kihívásait. "A játszócsoportokba bemegyünk együtt, és miközben ő a csoporttal
játszik, én a háttérben tanulok, miközben �gyelem őt" - mondja. "De ő jobb nálam, mert ő ezt
természetesen csinálja."
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Drew nagyon is tisztában van azzal, hogy mit jelent autista szülőnek lenni, és folyamatosan
ellenőrzi magát, hogy biztosítsa azt, amire a lányának szüksége van. Mielőtt Izzie megszületett,
több olyan beszámolót is olvasott, amelyeket olyan felnőttek írtak, akik nehéz gyermekkorukért
az általuk autistának feltételezett szülőt okolták. Az ilyen beszámolóban leírt szülők legnagyobb
részét soha nem diagnosztizálták, és egyetlen tudományos kutatás sem mérte fel, milyen hatása
van annak, ha egy szülő autizmusban érintett. Drew mégis aggódott. Azt mondja, hogy a saját
apja valószínűleg érintett volt. Emlékszik, hogy mennyire vágyott a dicséretre, de az apja inkább
kritizálta az óvodából hazahozott rajzait: "A szemeket kicsit odébb rajzold, az orr formája pedig
rossz."- mondta.

A gondolat, hogy a gyermeke is hasonlóan szenvedhet, fájdalmas volt számára, így Drew
elhatározta, hogy bizonyos szempontból megváltoztatja a viselkedését. Kényszeríti magát
például arra, hogy elmenjen az élénk színekkel és hangos zajokkal teli, gyermekbarát
rendezvényekre, még akkor is, ha azokat nyomasztónak találja. Elfojtja a késztetést, hogy
összerezzenjen, amikor megfogja a lánya almaszószos vagy zabpehelyhes kezét, mert nem
akarja, hogy a lánya átvegye a rendetlenségtől és a pépes textúráktól való irtózását. És minden
egyes műalkotásért rajong, amit a lánya készít. Irónikus, hogy bár tudatában van annak, hogy
olyan betegségben szenved, amely megnehezíti számára a szeretet kifejezését, gyakorlatilag
minden cselekedete a szeretet kifejezésére irányul.

Drew-t tapasztalatai meggyőzték arról, hogy az autizmussal élő embereknek olyan témákban van
szükségük tanácsokra, amelyekkel a szokásos szülői tanfolyamok és babakönyvek nem
foglalkoznak. "Annyi időt töltöttem azzal, hogy csak arra koncentráltam, hogy hogyan kell
megpuszilnom, megölelnem a lányomat, hogy a minap hirtelen rájöttem, hogy még soha nem
mondtam neki azt, hogy szeretem" - mondja. "És arra gondoltam, 'Hát ez furcsa, mert azt
gondolnád, hogy ez természetes dolog, amit könnyen kimondasz, de még egyszer sem hagyta el
a számat. Úgyhogy most tudatos erőfeszítéssel, de kimondom, hogy 'Szeretlek'."
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Sajnos, ilyen jellegű segítséghez nehéz hozzájutni. Mivel ő és a felesége is autizmussal él, a
kormány szociális munkást küldött a család tanulmányozására, amikor a felesége teherbe esett.
De miután kiderült, hogy a gyermeket nem fenyegeti a bántalmazás vagy az elhanyagolás
veszélye, a szociális munkás nem javasolt intézkedést. Igaz, hogy amikor a házaspár több
támogatást kért azoktól a szociális munkásoktól, akik a foglalkoztatás és a pénzügyek területén
nyújtanak segítséget, tőlük azt a választ kapták, hogy a szülői tanácsadás nem tartozik a
hatáskörükbe.

Valójában az olyan emberek, mint Drew-ék talán a legalkalmasabbak arra, hogy segítsenek a
kutatóknak összeállítani az autista szülők által feltett kérdésekre a speciális válaszokat. "Azt
hiszem, el kell kezdenünk azonosítani a sikeres eseteket, és kideríteni, mi ment jól." - mondja
White. Minden szülőnek megvannak a sajátos adottságai és gyengeségei. De éppen a
diagnosztikai címke (és talán a vele járó, rágódásra való hajlam) miatt sok autista szülő sok időt
tölt olyan dolgokon való töprengéssel, amelyeket mások talán természetesnek vesznek.
Lehetnek ezek gyakorlati megfontolások egy csecsemővel vagy kisgyermekkel töltött nap
megszervezésével kapcsolatban, vagy olyan mélyebb kérdések, mint például az, hogy hogyan
lehet a legjobban kimutatni a szeretetet és a gondoskodást úgy, ahogy a gyermeküknek
szüksége van rá. "Sokkal többet gondolkodom a gyereknevelésről, mint sok más ismerősöm." -
mondja Hurley.

Néhány kutató igyekszik megérteni ezeknek a szülőknek az igényeit, hogy válaszokat adhassanak
a kérdéseikre. Baron-Cohen azt tervezi, hogy 40 autista anyát és csecsemőjüket követi a
terhességtől a gyerekek 2 éves koráig. A csoport célja, hogy nyomon kövesse a csecsemők
fejlődését, mivel őket fokozottan veszélyeztetettnek tekintik az autizmus szempontjából, de az
anyák tapasztalatairól is kérdezzen. "Alapvetően azon dolgozunk, hogy meghallgassuk az autista
nők véleményét" - mondja Baron-Cohen. Például, hogy az autizmussal élő nők képesnek érzik-e
magukat arra, hogy a szülés előtti orvosi vizsgálatokon kiálljanak a saját érdekeikért? Hasznosnak
találják-e az újdonsült anyáknak szóló támogató csoportokat? "Meg kell hallgatnunk őket, és meg
kell tudnunk, milyenek a tapasztalataik" - mondja.
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A hullámvölgyek ellenére Hurley számára a szülői lét értelmet és örömöt jelent. "A házam kész
őrültek háza, de imádom." - mondja. A ma esti Skype-ülés során még a frusztrációját is szeretet
árnyalja. Az ölébe húzza Islá-t, aki összegömbolyödik a karjában. "Akarsz egy ölelést, hogy
megnyugodj?" - kérdezi, és szorosan átöleli Islá-t, miközben a laptopja fölé hajol, hogy folytassa
a beszélgetést. Később, amikor Isla ismét nyugtalanná válik, Hurley odaszól Alexnek, aki kitereli
kishúgát a szobából, hogy az anyja nyugodtan beszélgethessen.

"Tudom, hogy vannak dolgok, amikről a gyerekeim a diagnózisom miatt lemaradnak. De
megpróbálom ezeket pótolni." - mondja Hurley. A gyerekeit például az autizmus iránti elfogadás
légkörében neveli, ami nem létezett az ő gyerekkorában. Különösen Alex számára "azt hiszem, a
jövőben ki�zetődő lesz, hogy olyan helyen nevelkedett, ahol pozitívan és nyíltan beszélnek az
autizmusról." - mondja.

Bár Isla még nem elég idős ahhoz, hogy akár egy telefonhívás idejére békén hagyja az
édesanyját, Hurley már most azon gondolkodik, hogy egy nap nagyszülő lesz. Férje szülei
gyakran viszik el a gyerekeket pizsamapartikra, és reméli, hogy egyszer majd a saját unokáival is
megteheti ugyanezt. Amikor megosztja ezt az álmát, nem tesz különbséget a gyermekei között:
szerinte a szülőség Alex és Isla számára egyaránt lehetséges.


