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Egy autizmusban érintett testvér kihívásokat jelenthet, de türelmessé,

empatikusabbá és rugalmasabbá is teheti a testvéreit.

A Byamugishához hasonló testvérek gyakran fontos, támogató szerepet játszanak egy
autizmusban érintett ember életében, de bizonyos szempontból ők az elfeledett családtagok az
autizmus-kutatásban. Bár az autizmussal élő gyermekek �atalabb testvérei az öröklődés esélye
miatt vonzzák a szakértők �gyelmét, a tipikusan fejlődő gyermekek érintett testvérrel
kapcsolatos tapasztalatairól szóló kutatások ritkák. És körülbelül 20 évvel ezelőttig az a kevés
kutatás, ami létezett, abból a feltevésből indult ki, hogy az autizmusban érintett gyermek csak
problémát jelent a családban élő többi gyermek számára.

Rudin-nak írt e-mailjében Byamugisha megemlítette Mark B szorongását, megjegyezve, hogy a
rutin elvesztése "különösen nehéz az autizmus spektrumon lévő ember számára". Ezután egy
kérést fogalmazott meg: "Ha van egy perced" - írta - "hihetetlenül jó lenne, ha felvennél egy
videóüzenetet a bátyámnak. Ez exponenciálisan feldobná a hangulatát." Nem számított válaszra,
de úgy gondolta, hogy megér egy próbát, ha ezzel segíthet a bátyján.

Miközben a család azon tanakodott, hogy mit tegyenek, Byamugishának támadt egy ötlete.
Tudta, hogy a bátyját szenvedélyesen érdekli az időjárásjelentés, és évek óta minden este a
washingtoni WJLA tv állomás híres meteorológusának, Steve Rudinnak az adásait hallgatja. Mi
lenne, ha Mark B közvetlenül Rudintól hallaná az időjárásjelentést? Ez talán felrázná őt a
szomorúságából, gondolta Byamugisha.

Március végén Michelle Byamugisha e-mailt küldött egy helyi hírességnek, amelynek tárgya a
következő volt: "Üzenetírás autizmussal élő bátyámnak, a legnagyobb rajongódnak, ". Két hét telt
el a koronavírus okozta zárlat után, és Michelle 34 éves bátyja, aki jelentős beszédproblémákkal
küzd, és szereti, ha Mark B-nek hívják, zaklatottnak tűnt. A főzőtanfolyamtól, a bowlingtól és
más kedvenc tevékenységeitől megfosztva olyan rosszul érezte magát, hogy alig tudott kikelni
az ágyból.
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Az elmúlt évtizedben azonban a kutatók elkezdték feltárni a testvérek tényleges tapasztalatait,
és arra jutottak, hogy az autizmus számtalan módon befolyásolja ezeket a kapcsolatokat. "Nem
arról van szó, hogy a fogyatékosság egy külsődleges tényező lenne. A fogyatékosság valójában a
testvérek közötti kapcsolat része" - mondja Ariella Meltzer, az ausztráliai Új-Dél-Walesi Egyetem
Társadalmi Hatások Központjának kutatója. "Mégpedig lényeges része annak, amit a testvérek
egymás között kommunikálnak és éreznek."

A kapcsolatnak mind a neurotipikus, mind az autizmussal élő testvérek számára lehetnek előnyei.
A tipikusan fejlődő gyermekben olyan tulajdonságokat fejleszthet, mint az érettség, a türelem, a
rugalmasság és az empátia. Egy autizmussal élő gyermek számára pedig, akinek a szocializáció
kihívást jelent, a testvériséggel járó ugratás és civakodás a barátság értelmes élményét
nyújthatja.

Bár egy autista testvér időnként nehézséget jelenthet, sok neurotipikus gyermek testvére
védelmezőjének érzi magát, és sokat tesz testvére boldogulásáért. Ők lehetnek a tolmácsok, ha
testvérük beszéde idegenek számára zavarosnak hangzik, és talán még szüleiknél is jobban
megértik testvérük szükségleteit és képességeit. "Sok testvér számára az emberek
sokféleségére való nevelés már reggeli előtt elkezdődik, az év 365 napján, mégpedig nagyon-
nagyon �atal korban." - mondja Emily Holl, a washingtoni Bellevue-ben működő, testvéreket
támogató projekt (Sibling Support Project) igazgatója.

A testvérek közötti kötelék erősítése, ha az egyikük autizmusban érintett, gyakorlati előnyökkel
jár a családok számára. Ahogy a szülők idősödnek és fokozatosan képtelenné válnak arra, hogy
felnőtt autista gyermekeikről gondoskodjanak, gyakran a testvérek válnak a fő gondozókká. És a
kutatások szerint nagyobb valószínűséggel vállalják szívesen ezeket a feladatokat, ha a testvérek
már korábban is közel álltak egymáshoz.

A 27 éves Michelle Byamugisha, aki PR-szakemberként dolgozik és Washingtonban él, valamint
idősebb testvére, Jeremy, mindketten kiemelten �gyeltek Mark B igényeire, miközben saját
felnőtt életüket építették. A 32 éves Jeremy Byamugisha, aki könyvelőként dolgozik, még
mindig Mark B-vel és a szülőkkel él a marylandi Gaithersburgben, és segít Mark B gondozásában.
"Türelmessé váltam." - mondja Jeremy. "Marknak nagy szerepe volt ebben.".
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Legfeljebb egy ölelés

 Michelle a maga részéről vigyáz arra, hogy addig ne hozzon haza barátokat, amíg nem tudja,
hogy azok hosszabb távon is megtarthatóak, mert Mark B örökké kérdezősködni fog róluk (és
emlékezni fog a születésnapjukra). "Ez egyfajta közös elkötelezettséget teremt köztem és
Jeremy között, hogy csakis békét és stabilitást hozzunk a családnak.” – mondja Michelle. Cserébe
Mark B nagyra becsüli őket. „ Amikor új emberekkel találkozik először ezt mondja: 'Mark B
vagyok, van egy húgom, és van egy bátyám. Elmond nekik mindent az én életemről és Jeremy
életéről" - mondja Michelle. " És az, hogy van egy testvérem, aki mindig nagyon örül, hogy lát
engem, és annyira érdekli minden fejlemény az életemben, az olyan, mintha lenne egy saját
szurkolóm, aki végigkísér az élet sűrűjén és nehezén."

A testvéri kapcsolat az egyik leghosszabb és legmeghatározóbb az ember életében. A gyerekek a
testvéreikkel együtt tanulják meg, hogyan kell játszani, vitatkozni, dolgokat megosztani és
alkudozni. A kutatások szerint a szoros testvérkapcsolatok a későbbi élet során jobb mentális
egészséggel járnak együtt. Az autizmus természete azonban megnehezítheti a szoros
kapcsolatot. Az autizmussal élők ugyanis gyakran nehezen azonosítják és fejezik ki érzelmeiket,
valamint nehezen értik meg, mit éreznek mások. Kényelmetlenül érezhetik magukat ha
gyengédséggel találkoznak: "Legfeljebb egy ölelés" - emlékezteti udvariasan az embereket
Mark B. Számos kutatás szerint a testvéri kapcsolatok általában kevésbé szorosak, ha a testvér
autizmussal él, mint ha a testvérnek más fejlődési rendellenessége van, például Down-
szindróma, amely nem befolyásolja a kapcsolatteremtő képességet. "A szociális interakcióhoz két
emberre van szükség. Olyan, mint egy tánc." - mondja Theodore Tomeny pszichológus az
Alabamai Egyetemről. „Ha az egyik testvér autizmusban érintett, a táncosok összhangja
megszűnhet.”

Az autizmussal élő testvérekkel rendelkező tipikusan fejlődő gyerekek átlagosan hajlamosabbak
a szorongásra és a depresszióra, mint társaik, derül ki 69 különböző kutatás 2019-es átfogó
elemzéséből. Emellett nehezebben alakítanak ki pozitív kapcsolatokat másokkal, és több negatív
hiedelemmel rendelkeznek mint mások, ami alacsony önbecsülés, a fogyatékosság helytelen
megítélése, vagy az optimizmus általános hiányának formájában jelentkezhet - írja a vizsgálatot
vezető Carolyn Shivers, a Virginia Tech Autizmus Kutatóközpont pszichológus kutatója.

http://asdkviz.com/
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A testvéri kapcsolat különösen feszültté válhat, ha egy autista gyermek a dühét és frusztrációját a
testvérein tölti ki úgy, hogy megüti, megveri őket, vagy kiabál velük. Egy 2007-ben közzétett
hosszú távú tanulmányban Richard Hastings pszichológus, aki jelenleg az Egyesült Királyságban,
a Warwicki Egyetemen dolgozik, 75 olyan testvérpár édesanyját kérdezte ki, akiknek családjában
az egyik gyermek fejlődési rendellenességgel él. Ha a fogyatékos gyermeknek a vizsgálat
kezdetén nagyfokú viselkedési problémái voltak, a tipikus testvér két évvel később valószínűleg
visszahúzódó, dühös vagy nyugtalan volt. "Ha olyan helyzetben nősz fel, amely különleges
kihívásokat, esetleg a személyes biztonságot fenyegető veszélyeket, egyes esetekben pedig
valódi traumát jelent, nagyon egyedül érezheted magad" - mondja Holl.

A szegénységben élő és a stresszes vagy depressziós szülők szintén veszélyeztethetik a
testvérek mentális egészségét. Egy fogyatékkal élőnek speciális oktatásra és állandó felügyeletre
lehet szüksége, ami annyi időt és pénzt igényel, amennyit sok család nem engedhet meg
magának, és ezek a kielégítetlen igények extra nyomást gyakorolhatnak a testvérekre.

A kutatások szerint azonban a legtöbb autista testvérrel rendelkező ember pszichésen
egészséges, és ugyanolyan jól beilleszkedik, mint a társai. "Sok gyerekkel nincs gond. Tényleg
nagyon jól csinálják. Semmiben sem különböznek a azoktól, akik tipikus testvéri kapcsolatban
élnek." - mondja Tomeny. „Mivel a fogyatékossággal fokozatosan ismerkednek, és autista
testvérük egyenrangú társaiként nőnek fel, a nem autista testvéreknek a szülőkhöz képest
egyedi perspektívájuk van.” - mondja Meltzer. A 15 éves Brett Aurin-t, a kaliforniai Foothill
Ranchból, akinek ikertestvére, Kyle autizmusban érintett, ez a perspektíva vezette az
elfogadáshoz. "Néha a dolgok egy kicsit nehezebbek lehetnek, de ő nem egy másfajta ember." -
mondja Brett. "Az autizmusára én csak úgy tekintek, mint a személyisége részére. Ő egyszerűen
a testvérem. Még az autizmusáról is elfeledkezem."
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Ne apáskodj már!

Más �atal gyerekekhez és tinédzserekhez képest azok, akiknek autista testvére van, érettebbek
és ügyesebbek lehetnek az empátia egyik fajtájában, az úgynevezett perspektíva-váltásban, ami
azt jelenti, hogy képesek �gyelembe venni egy másik ember nézőpontját. Az autizmussal élő
testvér problémás viselkedése akár a hála érzését is kiválthatja neurotipikus testvérében, ha őt a
még sokkal rosszabb időkhöz képesti javulásra emlékezteti. A 29 éves Abigail Diaz azt mondja,
hogy 20 éves bátyja, Daniel naponta akár 100-szor is felhívja őt azzal, hogy "hiányzol", vagy
hogy csak „beszélgessünk”, ami frusztrálóan sok megszakítás egy teljes munkaidőben dolgozó
ember számára. "Nehéz" - mondja Diaz, aki a Wisconsini Tengerészeti Múzeum oktatási és
nyilvános programjainak igazgatója - "de emlékszem arra az időszakra, amikor nem tudott
beszélni. Szóval ezt a mostani helyzetet bármikor elfogadom ahelyett, amikor nem tudtam vele
beszélni".

Egy 2019-es kutatásban, amelynek címében az szerepel, hogy "Nem az autizmussal élek, hanem
a nővéremmel", a kutatók kilenc olyan 10 és 14 év közötti lánnyal készítettek interjút, akiknek
autista testvére nem beszél. A lányok közül sokan kimerültek voltak, és aggódtak a jövőjük miatt.
Mégis értékelték testvéreik különleges képességeit (két lány "szuperképességnek" nevezte
őket), tudták, hogyan akadályozzák meg a dühkitöréseket, és kifejezték az elfogadás, a szeretet
és a remény érzését is.

Egy idén megjelent metaanalízis szerint sok testvér fejezi ki ezt a fajta megbecsülést autista
testvére iránt. "Volt egy átfogó narratíva a szeretetről, az empátiáról és az együttérzésről" -
mondja Alexandra Leedham vezető kutató, a brit Chester�eld Royal Hospital klinikai
pszichológusa. "Bizonyos, hogy néhányan úgy érezték, hogy ez erősebb emberré tette őket."

Egyes autista gyerekek olyan sok �gyelmet igényelnek, hogy a testvéreik elvesznek a
zűrzavarban. "Az ő igényeiket �gyelmen kívül hagyhatják, vagy egy kicsit háttérbe szorulhatnak"
- mondja Leedham. Egy idén megjelent publikációban például egy kislány arra panaszkodott,
hogy a szülei lekicsinyelték a tanulási problémáit, mert azok kisebbek voltak a bátyja
kihívásaihoz képest. Ennek eredményeként 12 éves koráig nem diagnosztizálták nála a
diszlexiát.
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Az autista gyermekek testvérei jobban boldogulnak, ha vannak olyan emberek az életükben -
szülők, tágabb családtagok, edzők, tanárok vagy barátok -, akik meghallgatják és értékelik a
problémáikat, és akikről tudják, hogy segítségért fordulhatnak hozzájuk. Tomeny és kollégái azt
találták, hogy azoknak az autista testvérekkel rendelkező gyerekeknek, akik támogatást kérnek
és kapnak, viszonylag kevés érzelmi és viselkedési problémájuk van. Ezzel szemben azoknak a
gyerekeknek, akik azt mondják, hogy nem kapják meg a szükséges támogatást, több problémájuk
van: például dühkitörések, vagy a félelem és az aggodalom érzése.

Az egyik dolog, amit a felnőttek tehetnek a tipikus gyerekek támogatásáért az, hogy segítenek
nekik megérteni, hogy az autista testvér problémás viselkedésének az agyi „huzalozás” az oka.
"Körülbelül 6 éves koromban anyukám mindent elmagyarázott az autizmusról" - mondja Luciana
Heresi, egy 11 éves lány a kaliforniai Orange megyéből, akinek 13 éves bátyja, Santi,
autizmussal él. Édesanyja videókat mutatott neki, amelyek elmagyarázták, hogy egyes autisták
gyakran beszélnek különleges érdeklődési körükről. "Amikor �atalabb voltam, ilyeneket
gondoltam: Ezt már elmondta nekem, ezt már elmondta nekem. Azt hittem, szándékosan
csinálja, csak hogy idegesítsen. De most, hogy már tudom, úgy vagyok vele, hogy oké,
megértem, elfogadom, mert tudom, hogy autizmussal él.” – mondja Luciana.

A szakértők szerint a testvéreket hagyni kellene, hogy ők maguk szabályozzák be a
kapcsolatukat, és nem kellene megkívánni a tipikusan fejlődő testvérektől, hogy például
rögtönzött tanárként, bébiszitterként vagy felügyelőként működjenek. Brett Aurin azt mondja,
hogy időnként vigyáz az ikertestvérére, de a szülei igyekeznek nem túlságosan támaszkodni a
segítségére. Néha még azzal is cukkolják, hogy "Abba kéne hagynod az apáskodást!" – mondja
Aurin.

Ha a testvérek önként vállalják a felelősséget a testvérükért, a szakértők szerint sokkal kisebb
valószínűséggel éreznek neheztelést, mintha erre kényszerítenék őket. Mire középiskolás lett,
Abigail Diaz már a bátyja, Daniel orvosi receptjeit tartotta számon, és vitte őt az orvoshoz, nem
pedig a bevásárlóközpontban lógott. "Nem csináltam azokat a dolgokat, amiket egy gyerek
tipikusan szokott, de nem érzem úgy, hogy lemaradtam volna bármiről is, csak mert ott voltam
Daniellel minden mérföldkőnél." - mondja Diaz. " Volt valami varázslatos a kapcsolatunkban. Az
én nevem volt az első szava. Az első lépéseit felém tette."

http://asdkviz.com/
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Speciális támogató programok is segíthetnek a testvéreknek a saját hangulatukkal és
viselkedésükkel kapcsolatban. A Sibling Support Project például Sibshops nevű csoportokat
működtet az Egyesült Államokban és külföldön, olyan 8 és 13 év közötti gyermekek számára,
akiknek fogyatékkal élő testvérük van. "Ez egy menedék, egy hely, ahová elmehetnek, hogy
beszéljenek a tapasztalataikról, gondolataikról és érzéseikről" - mondja Holl. "Nagyon egyedül
érezhetik magukat, ha nem ismernek más embereket, akik hasonló helyzeteken mennek
keresztül."

Az autizmussal élő testvér életélménye összetett. Egy gyermek nehezményezheti, hogy a bátyja
viselkedése lehetetlenné teszi a családi nyaralásokat, de büszkeséget is érezhet, amikor 13
évesen megtanulja bekötni a cipőfűzőjét. "A testvérek élménye valójában vegyes" - mondja Holl.
"Nem csak nagyszerű, vagy csak szörnyű. Egyszerre van benne minden." A szakértők
hangsúlyozzák, hogy senkinek sem szabad bűntudatot éreznie azért, mert nem jó a kapcsolata
autista testvérével. "Néhány történet nagyszerű, néhány pedig nem. Mindegyik egyformán
érvényes." - mondja Shivers.

Akár szoros, akár problémás a kapcsolat, a gyerekek hajlamosak "megérteni" autista testvérük
érzékenységét és erősségeit. A testvérek körében végzett 2019-es felmérés során az egyik
�atal lány azon morgolódott, hogy a szülei továbbra is megpróbálják rávenni autista bátyját, hogy
egyen olyan ételeket, amelyeket nem szeret, még akkor is, ha ennek kiszámíthatóan dühkitörés
a vége. Holl pedig felidéz egy vasárnap délelőtti beszélgetést álmos tinédzserekkel, akiket csak
az egyenlőtlen elvárások témája élénkített fel. Sokan jóindulatúan panaszkodtak, hogy a szüleik
alábecsülik a testvéreik képességeit. "Tudom, hogy ki tudja üríteni a mosogatógépet," - mondta
az egyik �ú a bátyjáról - "mert amikor a szüleink nincsenek otthon, ráveszem, hogy csinálja meg.
És még szereti is csinálni!"

Az elmúlt néhány évben a szakemberek a másik oldalról is elkezdték vizsgálni ezeket a
kapcsolatokat, az autizmussal élő testvérek véleményét is kikérve. Az új kutatásból kiderül, hogy
az autizmussal élők gyakran semmi szokatlant nem látnak a testvérkapcsolataikban. Bármilyen
problémával is találkozik a tipikus testvér, az nem mindig nyilvánvaló az autista testvér számára.
"A fogyatékossággal élő és a tipikusan fejlődő testvérek nem mindig értenek egyet abban, hogy
mi is történik a kapcsolatukban." - mondja Meltzer, aki e munka nagy részét vezette. "És ezt
addig nem is tudtuk, amíg ténylegesen nem kezdtünk el beszélgetni mindkettőjükkel".
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Ilyen értelmezési különbség jelentkezett például a két testvér, AJ és Jarrett Link kapcsolatában.
Szüleik �atal korukban elváltak, és AJ, akinél felnőttként autizmust diagnosztizáltak, segített
felnevelni a négy évvel �atalabb neurotipikus Jarrettet. Jarrett emlékszik a kínos helyzetekre és
a kényszerű csendekre, amelyek összezavarták őt gyerekkorában. Miután AJ-t, aki most 30 éves,
diagnosztizálták, visszamenőleg minden értelmet nyert. "Ez sok mindent megmagyarázott." -
mondja Jarrett, aki most már elfogadja, ha a bátyja egyedül kíván lenni.

AJ a maga részéről nem is tudott a kínos helyzetek létezéséről. "Furcsa belegondolni, hogy
számomra ez teljesen normális tapasztalat volt." - mondja. " De Jarrett számára ez egy egészen
másfajta élményt jelentett, ahol ő nem igazán értette, hogy mi történik. A testvérek ma már
értékelik egymás erősségeit. AJ csodálja Jarrett érzelmi támogatókészségét, Jarrett pedig azt
mondja, hogy AJ, aki idén végzett a jogi egyetemen, a legokosabb ember, akit ismer: "Ha én
képes lennék csak megpróbálni néhány olyan dolgot, amit ő csinál intellektuális szinten, nagyon
rendben lennék".

Hasonló lojalitás inspirálta Michelle Byamugishát, hogy a világjárvány idején kapcsolatba lépjen
Rudinnal, a híres tévés időjóssal, a bátyja érdekében. És kevesebb mint egy órával azután, hogy
megnyomta az e-mail küldés gombját, megérkezett a személyre szabott videó. "Szia Mark B, itt
Steve. Annyira örülök, hogy több mint egy évtizede �gyelsz rám." – kezdődött a videóüzenet.
"Tudom, hogy a dolgok most egy kicsit mások, mert annyi minden változik a világunkban, de
mindannyian együtt át fogjuk ezt vészelni." További megnyugtató szavak után Rudin egy
meghívással zárta: "Remélem, hogy egy nap, amikor a dolgok jobbra fordulnak, te és a húgod
meglátogattok engem itt a stúdióban. Nagyon örülnék neki."

Miközben Mark B édesanyja okostelefonján nézte Rudin üzenetét, testvére, Jeremy, le�lmezte
csendes, örömmel teli reakcióját. Michelle ezt a videót közzétette a Twitteren, ahol már több
mint 64 ezren nézték meg.
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