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g o M B o s  g á B o r

haMlet-szivar és ensz-egyezMény
Sz. Koncz István beszélgetése

– zseniális koponya – mondja gombos gáborról egy korábbi tanára, akivel ma már in-
kább baráti viszonyt ápolnak. – ez látszott már akkor is – fűzi hozzá –, amikor a diákom 
volt. Biztos voltam benne, hogy bármibe fog majd, a maga területén sokra viszi.

hogy ne csak tanárától halljak véleményt, egykori, pécsi gimnáziumi osztálytársai 
közül rappai andrást kérem: osztaná meg velem, illetve az olvasóval az első három mon-
datot, ami hősünkről eszébe jut.

 – nagyon megrendített (talán befelé meg is könnyeztem), amikor a legutolsó osztályta-
lálkozón, fölszólítván az utolsó öt év történéseiről beszámolni, elmondta, hogy a felesége, 
aki élete egyetlen társa volt, néhány napja meghalt, és ő mégis eljött, mert hisz abban, hogy 
nem szabad összeomlani és folytatni kell a küzdelmet (biztos nem pont így mondta, de így 
akarok emlékezni)… aztán szégyenkezve eszembe jut, amikor egy korábbi találkozón, bor-
közi állapotban éppen neki panaszoltam el közeli ismerősöm lelki betegségét, ő rengeteg 
türelemmel és empátiával, de mégsem kioktatóan próbált hasznosakat mondani, mire én 
hálából fölajánlottam, hogy nálunk elalhat (ugyanis nem volt neki hol), aztán mégis elveszí-
tettem a hosszúra nyúlt éjszakában. végül arra is gyakran gondolok, amikor a gimnáziumi 
évek során hirtelen eltűnt, hogy másfél év vagy még több idő után újból fölbukkanjon, és én 
belül valahogy biztos voltam abban, hogy nem a dombóvári gimnáziumba járt időközben, 
ahogyan a hivatalos kommunikáció hangzott, mégsem mertem megkérdezni soha.

 három mondat. három másképpen szomorú mondat. Miközben a professzor arcán 
alig-alig látom jelét szomorúságnak. közel a hatvanhoz jószerével nincsen ősz hajszála. a 
szemüvege időnként lecsúszik az orrán, ilyenkor tanárosan magyaráz, máskor meg éppen 
átnéz rajta: mintha vizsgáztatna. a terveit vázolja, ezekről részletesen kifaggatjuk nemso-
kára, és velem örül a zúzapörköltnek, amit az óbudai kerék vendéglő séfje, rákosi csaba 
tálal elénk. ebédelünk, ő méltóságteljesen, kimérten, lassan, én meg szokott falánkságom-
mal, mintha épp az imént tettem volna le krúdy gyula sosemvolt könyvét a gyorsétter-
mek hasznosságáról.

gombos gábor 1961. augusztus 8-án született pécsett. általános és középiskoláit 
ugyanitt végezte, a nagy lajos gimnáziumban érettségizett 1979-ben. fizikusi diplomáját 
már Budapesten, az eötvös loránd tudományegyetemen szerezte. Majd’ másfél évtizeden 
át kutatóként dolgozott a Magyar tudományos akadémia Műszaki-fizikai kutatóinté-
zetében. 1998-ban azonban úgy határozott, hogy életét a pszichiátriai betegjogok képvise-
letének szenteli. ebbéli minőségében előbb rengeteget tanult, majd országhatáron belül, 
később (földrajzi értelemben is) egyre tágabb határok között dolgozott. nehéz lenne meg-
mondani, hogy finnországtól ugandán, Bangladesen keresztül az usa-ig hány országban 
fordult meg. sok helyen szakértőként, tanácsadóként foglalkoztatták, több helyütt töltött 
hosszabb időt: kivételes problémafelismerését és -megoldó képességét kamatoztatta. a 
haidarábádi nalsar és a galwayi nui (national university of ireland) címzetes egyetemi 
tanára. kitüntetései közül kettőt emelek ki, ezek: a Magyar köztársaság érdemrendjének 
lovagkeresztje (2008) és a fogyatékkal élők aktivistáinak egyik legnagyobb nemzetközi el-
ismerése (cdpl – global disability activism award, 2018).
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ha az ember az internet közösségi oldalait böngészi, hamar fölismeri, hogy rengeteg 
tisztelője, követője van, és hogy sokan tekintik példaképüknek. interjút ad a Jogi Fórum 
című portálnak, de a legnagyobb videómegosztó csatornán – ahol teljes előadásai is nyo-
mon követhetők – fiatal riportereknek is. véleményére a világ számos szegletében kíván-
csiak. gombos gábor ugyanis egyvalamit egész biztosan tud: ha mégannyira megkemé-
nyítették is élete során a nehézségek, mindig ajtót nyitott annak, aki bármiben sérült vagy 
hátrányt szenvedett. Miközben megőrizte a szívében a nyitottságot minden emberi érték 
iránt. hobbija, ha mondhatunk ilyet, az olvasás: saját maga által előírt napi penzuma 
százötven oldal.

gombos gábor amúgy is irodalommal bélelt házban lakik. egyfelől dolgozószobájá-
ban hegyekben (egyébként rendezett hegyekben) állnak a könyvek, csak az íróasztalához 
vezet közöttük egy keskeny ösvény. Másfelől itt lakott a műfordító, drámaíró, későbbi 
köztársasági elnök göncz árpád, valamint orbán ottó költő is. Barátságos hely, az ország 
valaha emelt legnagyobb téglaépületeként tartjuk számon. Mégis megkönnyebbülök, 
amikor leérünk a negyedik emeletről. akárhogy is, a függőfolyosós házak nem illeszked-
nek beteges tériszonyomhoz. sokkal nagyobb biztonságban érzem magam az utcaszinten, 
a kerék csöndes, déli zsongásában. Már itt a jóféle szilvórium, a savanyúság… Mintha az 
életben rendben lenne minden, és mi mégiscsak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendégei 
volnánk. közel egyidősek lévén a gyermekkorunkban járunk újra, és arról ábrándozunk, 
hogy egyikünk neves csillagász lesz. gondolhatják, hogy ez nem én vagyok.

gombos gábor: – komoly elhatározás volt, tudatosan készültem a pályára, rengeteg szak-
irodalmat olvastam, rendszeresen följártam a Mecsek oldalában épült planetáriumba. csil-
lagász, asztrofizikus szerettem volna lenni. igen ám, de a szakot csak harmadévtől lehetett 
választani az egyetemen úgy, hogy az első két évben a Bevezetés a csillagászatba című kur-
zust kellett hallgatni. amiben egyetlen egy jó volt, a tanára, Marik Miklós. fantasztikus 
egyéniség. hanem az anyag, amit leadni kényszerült, nem hordozott újdonságot. nem csak 
számomra, javarészt a többiek számára sem. emiatt azután más terület felé fordult az érdek-
lődésem, és amikor eljött a harmadév, úgy döntöttem, hogy amellett maradok.

sz. koncz istván: – Mi volt ez a terület?
– a termodinamika.
– Te jó ég!
– igen, a legtöbben, még a fizikusok is feljajdulnak, ha meghallják, hogy mivel foglal-

koztam. sokak szerint ez a XiX. század tudománya. létezik azonban egy nagyon kicsi, 
eltökélt csapat, akik tudjuk, hogy igazából a XXi. századé. sikerült jó mentorra szert ten-
nem, és végzés után elhelyezkedtem kutatóként az Mta Műszaki-fizikai kutatóintézetében. 
1998-ig fizikusként dolgoztam, azonban 1992-től alelnöke lettem egy egyesületnek, amely 
a magyarországi elme-egészségügyi rendszer reformjáért küzdött. 1993-ban kaptam egy 
francia ösztöndíjat, fizikusként, grenoble-ba, ami a nem-részecskefizika legnagyobb euró-
pai kutatóközpontja. hetente két-három nobel-díjas előadását lehetett meghallgatni. 
pezsgett a tudományos élet, rengeteget tanulhattam. Miután hazajöttem, tapasztalnom 
kellett, hogy a szovjetunió összeomlása a kutatásainkra nem volt túlzottan jó hatással.

– Miért nem?
– a miénk alkalmazott fizikai intézet volt, és mint ilyen, jelentős mértékben függött 

szovjet katonai-kutatási megrendelésektől. az oroszok továbbra is érdeklődtek volna, de 
olyan minőségi követelményeket támasztottak, amelyeknek nem tudtunk megfelelni. 
franciaországból hazatérve…

– … összeomlott csapatot talált, gondolom.
– igen, kiváló koponyák pasziánszoztak a számítógépen. grenoble-lel ellentétben itt-

hon enyhén szólva nem volt pezsgő a tudományos élet. teljesen belevetettem tehát ma-
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gam az egyesület munkájába. időm nagy részét már az tette ki. az állásomat azzal együtt 
tartottam, hisz az biztosította az egzisztenciális alapokat. az egyesületi munkát ugyanis 
önkéntesen, díjazás nélkül végeztem. 1998-ban végül, a központi fizikai kutatóintézet 
hasonló területen dolgozó részlegével együtt megszűnt a kutatóintézet, és a kettőből 
gyúrtak egy harmadikat. a felszerelésemet elvitettem még az új székhelyre, csillebércre, 
de magam már nem költöztem át. tudniillik úgy határoztam, hogy beleugrom a bizony-
talanba, és legalizálom azt, hogy időm nagy részében amúgy is pszichiátriai betegjogok-
kal foglalkozom.

– Miből élt?
– arra az átmeneti időre, amíg pályázati és egyéb forrásokból finanszírozni tudtam a 

betegjogi tevékenységet, matektanulási zavarral küszködő gyerekeket tanítottam. elvé-
geztem a Bárczin egy kurzust, és bíztam benne, hogy tudok segíteni. naponta két-három 
tanítványt fogadtam.

– A társadalmi vállalkozók globális alapítványa, az Ashoka 2000-ben tagnak választotta. 
Mennyiben változott meg az élete?

– hároméves ösztöndíjat kaptam. ezenközben létrehoztunk a feleségemmel egy új 
egyesületet. sikerült pályázati forrásokból érkező, de stabil, biztonságosnak tűnő finan-
szírozást elérni. közben bekapcsolódtam a nemzetközi munkákba.

– Hűha, de nagyot ugrottunk! Feleségével hol ismerkedett meg?
– a lipótmezei országos elme- és ideggyógyintézet rehabilitációs osztályának nagy-

csoportján. ott találkoztunk teljesen véletlenül. az első egyesületemet népszerűsítettem, 
kati pedig kirándulásokat szervezett. elhívtam közénk.

– Ő viszonzásul nyilván meginvitálta önt kirándulni!
– a tériszonyommal roppant mulatságos volt. Mindent egybevetve úgy találtuk, hogy 

ez több, mint munkakapcsolat. 1995-ben összeházasodtunk.
– És, ha jól tudom, szerettek volna gyermeket örökbe fogadni.
– Majdnem egy évig nálunk is élt egy testvérpár. akik előtte nem tudtak egymásról, 

mert két különböző intézetben nevelkedtek. amikor örökbefogadásra alkalmasnak ítélték 
őket, akkor derült ki valamelyik aktatologató számára, hogy testvérek.

– Miért nem tartott a dolog tovább?
– Már a gyámhivatalban voltunk, aláírni készültünk az örökbefogadásról szóló papí-

rokat, de az ügyintéző azzal várt bennünket, hogy van egy apró dolog, amit muszáj el-
mondania számunkra. fél évvel azelőtt ugyanis felbukkant a biológiai apa. környezet-
tanulmányt készítettek nála. egyrészt kiderült, hogy önhibáján kívül nem tartotta a 
kapcsolatot, előzetes letartóztatásban volt. amikor szabadult, az egyik első dolga volt, 
hogy megkeresse a gyerekeket. stabil élettársi kapcsolatot tudott igazolni, biztos jövede-
lemmel rendelkezett, körülményei alkalmasak voltak arra, hogy visszamenjenek hozzá a 
kicsik. Mi pedig nem akartuk elrabolni őket. próbáltunk rá módot keresni, a papával 
együtt úgy alakítani az életet, hogy ne szakadjon meg a kapcsolatunk, de erre a titkos 
örökbefogadás szabályai, amelyek ránk is vonatkoztak, nem adtak lehetőséget.

– Pedig, amennyire tudom, ezt megelőzően is volt megpróbáltatásuk elég.
– a mi hülyeségünk volt, hogy vegzáltak minket a pszichiátriai előéletünk miatt. az 

eljárás keretében el kell menni a háziorvoshoz, akinek alá kell írnia egy formanyomtat-
ványt. alulírott háziorvos büntető jogi satöbbi satöbbi, kijelentem, hogy X. y.-nak nincs 
tBc-je, szexuális úton terjedő betegsége, elmebetegsége. nem akartuk, hogy a háziorvo-
sunk felelősséggel aláírjon valamit, amiről tudja, hogy nem igaz. Úgyhogy javasoltuk ne-
ki, hogy egyrészt csillagozza meg, és írja lábjegyzetbe, hogy az előzmények ellenére alkal-
masnak tart bennünket. Másrészt, hogy a szakorvosunk támogató véleményét mellékeljük. 
Mindkettőnk pszichiátere maximálisan támogatta a tervünket ugyanis. de innentől kezd-
ve a hivatal számára gyanús alakok lettünk. nem az általános eljárásokat alkalmazták. 
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például az egyórás pszichológiai vizsgálat helyett kétszer egy egész napos interjút készí-
tettek velünk. a kerületi gyámhivatal vezetője nem mert dönteni, illetve azt a döntést 
hozta, hogy alkalmatlanok vagyunk örökbefogadásra. a döntést megfellebbeztük. a fel-
lebbviteli eljárásban is cincáltak bennünket. igazságügyi elmeszakértői vizsgálatot is kér-
tek, de végül alkalmasnak találtattunk.

– Akkor itt zárjuk is le a dolog talán legfájdalmasabb részét. Feleségét hogy veszítette el?
– katinak öt éve volt egy masszív szívinfarktusa. Magam ráadásul nem voltam itthon, 

zágrábba hívott a kötelesség, egy tudományos konferenciára. azt hiszem, épp a vonaton 
ülhettem, amikor az infarktus történt. Mire a mentővel a kórházba értek, az egyik szívbil-
lentyűje leszakadt. Úgyhogy életmentő műtét során azonnal műbillentyűt kellett beültet-
ni. az operáció alatt stroke-okat kapott. hozzáteszem: tervezett beavatkozásnál a kocká-
zat jelentősen csökkenthető, de sürgősségi billentyűműtéteknél ez egyáltalán nem ritka. 
Úgyhogy nem ébredt föl a műtéti altatásból. négy hétig kómában volt. tulajdonképpen 
lemondtak már róla, amikor felébredt. a stroke-ok következtében kialakult féloldali bénu-
lása remekül javult. arra számítottunk, hogy minimális maradványtünetekkel tud majd 
hazajönni. hanem ekkor kapott egy antibiotikum-rezisztens fertőzést, ami bekerült a vér-
áramba, szeptikus sokk, három nap újabb kóma, majd bekövetkezett a halál.

– Ha már ezeknél a nagyon nehéz témáknál tartunk, megkérdezem: előbb észlelte magán a 
pszichiátriai betegség tüneteit, vagy már azt megelőzően érdeklődött a betegjogok iránt?

– sebész nagybátyám hároméves korom körül öngyilkos lett. fél évre rá édesanyám 
összeomlott. Bekerült a pszichiátriára, és forgóajtós beteg lett belőle. tudja, mit jelent a 
kifejezés?

– Gondolom, hol kint, hol bent lehetett.
– Így van. Miközben ő volt a családfenntartó. egészen addig, amíg férjhez nem ment 

mostohaapámhoz, aki bányász volt. ilyen módon jó anyagi helyzetet tudott biztosítani 
számunkra. tizenhat éves koromban aztán én is bekerültem fekvőbetegként. de tizenkét 
éves koromtól a gyermekideg-gondozó kezelt már szorongásos neurózissal. attól fogva 
egészen harminchárom éves koromig gyógyszereltek szorongás ellen.

– Akkor hogy hagyhatta el?
– Meghalt édesanyám, és annyira besötétedtem, hogy eszembe sem jutott elmenni or-

voshoz. egy volt tanítványom és nagyon közeli barátom – éppen nyári szünete volt, fizi-
kus szakon tanult – észrevette, hogy nagyon nem vagyok jól. Mondjuk, nem volt nehéz 
észrevenni. jobb dolga nem lévén beköltözött hozzám, és két hónapig velem volt. közben 
kifogytam a gyógyszerekből, és fokozatosan kijöttem a krízisből. rádöbbentem, hogy 
gyógyszer nélkül élek. a barátom nem csinált semmi különlegeset, „csak” velem volt. ez 
is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy elköteleződjem a pszichiátriai rendszer radi-
kális reformja mellett. világossá vált számomra, hogy olyan teret kell létrehozni, ahol az 
emberek egymást tudják segíteni a jelenlétükkel, megelőzve a társadalmi kirekesztést. 
sokunknak kiteljesedést jelentett, hogy nem egy csoportvezető diktál, hanem az egyenlők 
közössége valósul meg.

– Azok közé tartozott, akik harcosai voltak a Lipót megszüntetésének is.
– igen. váltig örülök neki, hogy fölszámolták. Mert lipótmező olyan intézményi és 

hatalmi rendszert testesített meg, aminek a XXi. században nincs helye. szemlélete meg-
ragadt a Magyar királyi országos tébolyda szemléleténél, ahogy eredetileg hívták is.

aminek nem örültem: a folyamatot nem kísérte a közösségi alapú ellátások és szolgál-
tatások kiépülése. Meggyőződésem ugyanis, hogy azokra volna igazán szükség. ezzel 
szemben még a területi alapú pszichiátriai gondozók sorvadása is megindult. admi-
nisztratív eszközökkel nem építették le ugyan őket, de finanszírozásukat jelentősen csök-
kentették. nem-medikális, pszichoszociális ellátások pedig nem jöttek létre. néhány ala-
pítvány működtet ugyan eredendően szociális ellátást, amely érzékeny a pszichiátriai 
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problémával élők sajátos szükségletei iránt, de ez a rendszer nem is nevezhető rendszer-
nek. ez a terület tragikus állapotban van mainapság.

– Értem. Csak nem látom még, hogy mi adta az indíttatást ahhoz, hogy küzdeni kezdjen a bete-
gek jogaiért.

– édesanyám nagyon gyanús körülmények között halt meg. élete vége felé nappali 
kórházas beteg volt lipótmezőn. ez azt jelentette, hogy reggel fölment, megfőzte a terápi-
ás kávét a bent fekvő betegtársaknak, és a munkanap végén hazajött. cserébe mérték a 
vérnyomását, a vércukrát, rendszeresen vizsgálták a szívét, szemmel tartották az állapo-
tát. Megnyugtató érzés volt, hogy szem előtt van. de panaszkodott, hogy tisztára hülyé-
nek nézik, és placebóval akarják meggyógyítani. Magamban megsimogattam, hogy nem 
baj, édesanyám, majd alakul a dolog. egyszer azonban hazahozta azt a házi, intézményen 
belüli receptet, amire kiadták neki a hétvégére szánt orvosságot. és tényleg, név és dózis 
szerint szerepeltek rajta a gyógyszerei, és a végén volt egy tétel, hogy zöld drazsé, három-
szor egy. kétségkívül gyanús volt. akkor még gőzöm sem volt arról, hogy hogyan zajla-
nak a gyógyszerkipróbálások. nem fogtam gyanút, de megértettem, hogy anyám miért 
beszél placebóról. ám nem vettem komolyan.

egyszer, egy pénteki napon, munkából hazamenet ott találtam holtan az asztal előtt. a 
rendőrség hivatalból közigazgatási eljárást indított. ami nagyon elhúzódott. három hó-
napig nem temethettem el. a hivatalos végeredmény gyógyszer-túladagolás következté-
ben bekövetkezett öngyilkosság volt. a hatóanyag az az antidepresszáns volt, amelyiket 
utoljára a hatvanas évek elején kapott édesanyám. annak idején a szíve annyira rosszul 
reagált rá, hogy az egészségügyi könyvecskéjébe pirossal be is jegyezték: azt nem szabad 
neki adni. Márpedig ebből a gyógyszerből találtak az emésztőszervi szövetekben a terápi-
ásnál magasabb koncentrációt. hol juthatott hozzá? csakis a lipóton. de vajon miért? 
ráadásul kifejezetten a jövőre koncentrált, és tervezte, hogy mi lesz a nyári programja. és 
mielőtt egy öngyilkossági kísérletet elkövetett életében, azt mindig megelőzte egy többhe-
tes, nagyon erős készülődés.

– Ezek szerint többször próbálta?
– igen. és éppen emiatt seperték le végül a problémát az asztalról azzal, hogy ezúttal 

sikeres volt a kísérlet. a kezelőorvosa, aki ebben az időben betegszabadságon volt éppen, 
miután anyám halála után találkoztam vele, annyit mondott: gábor, ne gondolja, hogy az 
édesanyja öngyilkos lett. a történteket követően fölmondott egyébként. az osztály, ahol 
dolgozott, híres volt arról, hogy rengeteg új, potenciális gyógyszer kipróbálásában vett 
részt. Ma már tudom, ezek a tesztek jellemzően úgy folynak, hogy a betegeket három cso-
portra osztják. egy kapja az új anyagot, egy kap egy régit, amiről elég pontosan tudható, 
hogy milyen a hatása és a hatásmechanizmusa, egy pedig placebót kap. ezek alapján úgy 
tudom rekonstruálni a történteket, hogy anyám a régi hatóanyagot kapta. se ő nem tudott 
róla, se én. egyik reggel azon vettem magam észre… akkor még borotválkoztam… nem 
tudtam belenézni a tükörbe úgy, ha hallgatok. ez volt a közvetlen mozgatórugója annak, 
hogy elhatároztam: a betegjogi munkát formalizálni fogom. teljes állást kell szerveznem, 
munkalehetőséget kell teremtenem, és munkatársakat kell magam köré gyűjtenem.

– Kikre esett a választás?
– fiatal jogászokra, elsősorban.
– Az egyesületet, ahol korábban alelnök volt, miért hagyta hátra?
– ez viszonylag hosszabb történet. Úgy kerültem kapcsolatba velük, hogy édesanyá-

mat látogattam lipótmezőn.
– Akkor éppen belül volt a forgóajtón, ezek szerint.
– igen. na, odalépett hozzám egy idősödő házaspár. elmondták, hogy a fiuk évek óta 

kezelés alatt áll, gyakorlatilag csak hétvégén megy haza. tulajdonképpen bent lakik a re-
habilitációs osztályon. nagyon aggódnak, mondták, hogy mi lesz a fiukkal, ha ők megbe-
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tegszenek, netán meghalnak. létre akartak hozni egy egyesületet. voltaképpen azzal a 
kérdéssel szólítottak meg, hogy nem akarok-e csatlakozni. az első gondolatom nem volt 
jelentékeny. Úgy okoskodtam, hogy ez nemes ötlet, egyetértek vele, miért ne csatlakoz-
nék? hanem aztán, látva a munkát, egyre komolyabban vettem az ügyet, magamat is, és 
fél év múlva már alelnök voltam.

– Továbbra is az a kérdés: miért vált ki mégis?
– egészen addig jól mentek a dolgaink, amíg nem volt pénzünk. nem volt konfliktus. 

az egyesület családtagokat, főleg szülőket tömörített, néhány reformpszichiátert és talán 
egy szűk tucatnyi magamfajtát, akik megjártuk a pszichiátriát. egyszer csak nagyobb ösz-
szeget kaptunk a soros alapítványtól. az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy a volt 
lipóti konyhát, amely évek óta kihasználatlanul állt, felújítja, és foglalkozás-terápiás cent-
rumot alakít ki benne.

– Ezzel, ahogy látom az elfelhősödő tekintetét, Ön távolról sem értett egyet.
– egy egyesület, ami az intézeti központú ellátás helyett a közösségi ellátásért dolgo-

zik, hogyan kanyarodhat ennyire vissza? ezt egyszerűen nem értettem. amikor azután 
kitartóan kritizáltam az elképzelést, az egyik reformpszichiáter szó szerint azt mondta, 
hogy gábor, pofa be! ti csak elmebetegek vagytok, akiket megtűrünk tagként az egyesü-
letben. Mindannyian, akik közvetlenül érintettek voltunk, azt mondtuk, hogy nekünk ott 
nincs helyünk. akkor jött a feleségem ötlete, amit korábban már említettem, hogy alakít-
sunk olyan egyesületet, ahol csak pszichiátriát megjárt emberek lehetnek tagok.

– Megalakult az új formáció, ön pedig járni kezdte a világot. Először Közép-Kelet Európában, 
majd Európában, később a világban sokfelé dolgozott.

– kiderült, hogy csak Magyarországon egyedülálló a kísérletünk. Más országokban 
léteznek hasonló közösségek. voltak, akik nálunk is régebben próbálkoztak már, és akadt 
olyan helyszín, ahol kicsivel később kezdték a közös munkát. ebben az időben nagy ha-
tással volt a régiónkra egy londoni székhelyű alapítvány, a hamlet trust. aminek semmi 
köze shakespeare dán királyfijához. a hamlet nevű szivarról kapta ugyanis a nevét. 
annak idején azért alakult, hogy angliában segítse az elmeellátó rendszer reformját. a 
berlini fal lebontása után jött az ötlet, hogy próbálják meg közép-kelet európában is. 
nagyon sok minden múlt azon, hogy viszonylag jól beszéltem angolul. ráadásul az angol 
kollégáknak tetszett, amiket csináltunk.

– Miket, például?
– angolklubot, számítástechnikai klubot, beszélgetős klubot alapítottunk. drop-in 

délelőttöket, délutánokat tartottunk, ami azt jelentette, hogy meghatározott napokon csak 
úgy be lehetett esni, voltaképpen ok nélkül, le lehetett ülni egy kávé, tea mellé, uram 
bocsá’, el lehetett szívni egy cigarettát, szivart, találkozni, szót váltani ismerősökkel, szak-
emberekkel, rokonlelkekkel, majd mindenki ment a dolgára. a legfontosabb része az volt 
a magyar sorstársakkal közös munkának, hogy nagyon hasonló tapasztalataink voltak. 
egymás között mindezekről nyíltan tudtunk beszélni, miközben mások felé az ember 
nem szívesen nyílik meg. szemérmesen hallgat inkább.

a munkának ez a szakasza nagyon intenzív törvényalkotási periódus is volt. jött az új 
egészségügyi és az új szociális törvény. Mindenképpen úgy éreztük, hogy hallatni kell a 
hangunkat. ekkor kezdtünk el dolgozni az emlegetett fiatal jogászokkal. jó néhány sors-
társunknak segítettünk peres ügyei megoldásában vagy legalább vitelében és így tovább.

– Egy szó, mint száz, a Hamlet nevű szivarnak tetszett mindaz, amit Önöknél tapasztalt.
– igen, a szivar meg volt elégedve. (A professzor jóízűen nevet.) a látottak, tapasztaltak 

hatására bevontak a többi közép-kelet-európai országban végzett munkájukba. vagyis az 
általuk képzettek sorából idővel, elég hamar átkerültem a velük képzők oldalára. Így kez-
dődött a munkám nemzetközi része. Mindeközben egy washingtoni székhelyű alapítvány, 
amelyik erik rosenthal nevéről híresült el, Magyarországra jött felmérni, hogy milyen az 
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emberi jogok helyzete az elme-ügyben. Megkerestek minket, mivel volt helyismeretünk. 
segítettünk nekik. az együttműködés annyira jól sikerült, hogy a következő, koszovói 
munkájukhoz meghívtak szakértőnek.

– Mit tapasztalt ott?
– ugye, tudjuk, polgárháború utáni időszak, az ország – amiről a világ egy része nem 

is vesz tudomást – tele taposóaknákkal… szegénység, nemzetiségi villongások… kap-
csolatba kerültem taposóakna-túlélőkkel, szervezeteikkel. és ez elég messzire vezetett. 
elmesélhetem?

– Persze, beszélgetünk!
– amikor az ensz-ben megindult a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény, 

a crpd kidolgozása, a taposóakna-túlélők szervezeteinek nemzetközi hálózata sikeresen 
gyűjtött adományt egy nagyon intenzív képzésre. a képzés tartalma az volt, hogy miként 
lehet hatékonyan lobbizni az ensz-ben. ekkorra esett, hogy a pszichiátriai fogyatékosság 
területén jártas embert is kerestek az egyezmény kidolgozásához. a koszovóiak révén fölme-
rült a nevem, és így kerültem be civil szakértőként két évre az eseti bizottságba.

– Ahogy beszél, az a benyomásom, professzor úr, hogy Ön mindig elsőre átviszi a magasságo-
kat, de csak harmadikra hitelesítik azt.

– lehet benne valami. de ez nem a személyem ellen szól. ha valamilyen fogyatékos-
sággal él az ember, akkor jó eséllyel megtapasztalja, hogy – maradjunk ennél az aránynál 
– háromszor annyit kell teljesítenie, mint a nem fogyatékosnak. annyira nem hiszik el, 
hogy az ember fogyatékkal is képes lehet kiemelkedő teljesítményekre. a bizottsági mun-
kából mindenesetre megszületett az ensz-egyezmény, létrejöttek nagyon szoros emberi 
kapcsolatok, fél évre eljutottam indiába, és így tovább.

– Indiában kapott címzetes egyetemi tanári kinevezést is, ugye?
– igen. jóval előttem megindult, hogy az ott pszichiátriai címkével élő emberek hozzátar-

tozói elkezdtek szerveződni. indiai kolléganőm és barátom ötlete az volt, hogy ha egy nem-
zetközileg elismert, pszichiátriai múltját nyíltan vállaló ember feltűnik indiában, utazik 
egyik helyről a másikra, és előadásokat tart, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy teljesen bizal-
mas keretek között megjelenjenek olyan emberek, akik hasonló sorsúak, és érdeklődjenek 
egy, talán hiteles ember mondandója iránt. addigra elég sok helyen dolgoztam már, és a 
munkák többsége, ha szabad ezt mondanom, ejtőernyős volt. Mint koszovó is, például. 
odarepülsz, kidobnak, leesel, ott vagy két hetet, és vajmi kevéssé érted az ottani kultúrát, 
mentalitást. osztod az észt, majd két hét után hazarepülsz. jó szándék húzódik meg mögöt-
te, biztos segíteni is lehet, de ez már nem érdekelt. túlontúl felszínesnek éreztem. a felkérés-
re tehát azt válaszoltam, hogy szívesen megyek, de legalább fél évre. Mert akkor, azt remél-
tem, picikét belelátok abba, hogy mi ez a titok, amit indiának hívunk. találkoztak az 
elképzeléseink. teljesen átalakító félév volt. alapvetően megváltozott az egész világlátásom. 
ebből lett aztán a címzetes egyetemi tanári kinevezés a haidarábádi nalsar egyetemen meg 
egy sor ismeretség. haidarábád a magyarok számára azért is kedves város, mert a régi egye-
temen az iszlámtörténeti tanszék alapító professzora germanus gyula volt. 

– Bevált az eredeti gondolat, ami miatt hosszabb időt vállalt?
– Beleszerettem az országba, de távolról sem állíthatom, hogy értem. amikor a fél év 

vége felé egy ottani filozófus kollégával beszélgettem, azt mondta, tudod, gábor, lehet, 
hogy azért hisz minden indiai a reinkarnációban, mert egy élet nem elég ahhoz, hogy 
megértsük indiát. hozzá kell tenni, hogy az első három hónapban bármit tettünk, érzékel-
ni lehetett a falat az ottaniak és közöttem. kényeztettek, csupa jó dologban volt részem, 
mégis én voltam az idegen. és akkor volt egy középsúlyos krízisem, amikor egyszerre 
nem a távoli kontinensről érkező fehér férfival volt dolguk, hanem egy bajba jutott ember-
rel. és akkor kiderült, hogy a felszínen vannak különbségek, de ha egy kicsit mélyebbre 
ásunk, akkor nagyon is hasonlók vagy ugyanolyanok vagyunk.
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– Gyorsan túljutott a mélyponton?
– viszonylag hamar, igen, egyetlen utazást kellett csak lemondanom. kalkuttában lett 

volna egy konferencia, ahová nem tudtam eljutni. ezt leszámítva végigcsináltam a prog-
ramot. Barátságban maradtam a vendéglátó alapítvánnyal, bár, talán érthető módon, az 
ottani kapcsolataim súlyponti városa most már haidarábád. egészen személyes okai is 
vannak. kati halála után az a máig tartó együttműködés és barátság egészen más jellegű 
kapcsolattá is kinőtte magát.

– Ugorjunk pár óceánnyit, egészen az írországi Galwayig. Hogyan lett az egyik legismertebb ír 
tudományos fellegvár címzetes egyetemi tanára?

– a galwayi egyetem európában egyedülálló fogyatékos-jogi és fogyatékos-politikai 
központjának alapítója szintén részt vett a már sokat emlegetett ensz-egyezmény kidol-
gozásában. ott ismerkedtünk össze. lassan erősödő kapcsolatunk és közös érdeklődésünk 
vezetett végül oda, hogy meghívtak egy-egy előadásra, majd megtiszteltek a kinevezéssel, 
ahogy ön is mondta. ennek a bizonyos központnak van egy nemzetközi mesterprogramja. 
igazán nemzetközi. Írek elvétve bukkannak csak föl, de európaiak sincsenek sokan.

– Honnan rekrutálódnak akkor a résztvevők?
– afrikából és ázsiából főleg.
– Így került Afrikába?
– afrikában nem voltam sokat. egy-egy heteket csak, és azok jellemzően konferenci-

ákhoz kötődtek.
– Viszont dolgozott Délkelet-Ázsiában.
– rengeteget, igen. ennek megfelelően ázsiából valamit érteni vélek. legalábbis ér-

zem az ízét. jungnak adok igazat, aki felhívta rá a figyelmet, hogy európa csak ázsia egy 
félszigete. afrikáról ezt nem tudnám elmondani. az a benyomásom alakult ki, hogy na-
gyon sok felnőtt meg tud ott őrizni valamit a gyermekségéből. és nincsenek gátlásai, hogy 
ez olyan helyzetekben is megmutatkozzék, ami a mi kultúrkörünkben megengedhetetlen. 
ez nekem tetszik.

– Utóbb visszatért a CRPD-hez. Erre hogy került sor?
– amikor az ensz-egyezmény hatályba lépett, fölállt a nemzetközi megvalósítást el-

lenőrző szakértői bizottság genfben. Úgy lehet oda bekerülni, ha a kormány javasol. 
persze, miután elfoglalta a helyét, már a kormánytól függetlenül dolgozik az ember. Úgy 
vetődött fel a nevem, hogy talán szerencsés volna olyan szakértőt delegálni Magyarország-
ról, aki fogyatékossággal él, részt vett az egyezmény kidolgozásában, és szakmai kvalifi-
kációval is rendelkezik. némi huzavona után be is kerültem, és ott szolgáltam két évig. 
Mégpedig a bizottság működésének harmadik és negyedik esztendejében. soha nem kép-
viseltem olyan álláspontot, amivel nem értettem egyet, de mindig kerestem olyan néző-
pontot, amit csak én szólaltatok meg.

– Mi adta a legtöbb feladatot?
– a társaság első két éve fontos és szükséges, de nem a küldetéséhez tartozó tevékeny-

séggel telt. az ügyrendet, a munkarendet határozták meg a tagok. ezek nélkül persze le-
hetetlenné vált volna a folytatás, ám az érdemi cselekvést akkor indítottuk, amikor odake-
rültem. jöttek a kormánydelegációk, megkezdődtek az ország-felülvizsgálatok. egy évig 
elnököltem egy munkacsoportot is a bizottságon belül, amelyik az első számú általános 
kommentárunkat dolgozta ki. teljesen úttörő feladat volt, de szerettem nagyon, mert be 
tudtam vonni a haidarábádi hallgatóimat. ugyanis, mielőtt elindítottuk a bizottság műkö-
dését, felhívtuk a témakör iránt érdeklődő szakértőket, civil szervezeteket, érintetteket, 
egyszóval mindenkit, akinek mondandója lehet, hogy küldje be javaslatait írásban. Mit 
gondol, mennyi anyag érkezett?

– Néhány tucat?
– több ezer oldal! egy része szemétkosárba való volt, de azokat is át kellett tanulmányoz-
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ni ahhoz, hogy tudjuk, hol a helyük. egyszerűen nem volt elegendő kapacitásunk a bődüle-
tes anyag áttekintéséhez. de emberi léptékű adagokra bontottam, és kiporcióztam a hallga-
tóimnak a pakkot. szerveztünk egy szemináriumot, áttekintettük a használható javaslatokat.

– Szeret a dolgok előtt haladni?
– ha van erősségem, akkor talán az úttörő munka az. amikor kezd rutinból működni 

valami, abban nem vagyok olyan jó.
– Belefárad?
– Belefáradok, és nincs elég hűségem hozzá. sokaknak az megy, nagyon tisztelem 

őket, és tudom, hogy mindkét munkafázisban szükség van alkalmas emberekre.
– Professzor úr, ekkora nemzetközi kitekintéssel hogyan értékelné a hazai helyzetet?
– átlagos. sőt, európai összehasonlításban is átlagos.
– Mire volna szükség az előbbre lépéshez?
– politikai elkötelezettségre. ami nincs. de egyetlenegy kormánynak sem volt! egyéb-

ként az ensz történetében is megdöbbentő az a mód, ahogy a sokat emlegetett egyez-
ményt az arra hivatottak tárgyalták és elfogadták. az interneten hozzáférhető a teljes tár-
gyalástörténet. onnan is kiolvasható, hogy ezt a megállapodást nem az állami delegációk, 
hanem fogyatékos emberek szervezetei írták. amit aztán tárgyaltak az államok képviselői, 
de az eredeti szövegjavaslatok és változatok civilektől jöttek. sem előtte, sem azóta az 
ensz-ben sem volt olyan nyitottság a civilek érdemi részvétele iránt, mint akkor. nálunk 
a nagypolitikának, úgy tűnik, nincs nyitottsága az érintettekkel folytatott rendszeres pár-
beszédre. Mondjuk, az alkalomszerűre sincs. Mind a mai napig az a megközelítés dominál, 
amit az elsők között szeretett volna megváltoztatni az egyezmény. tudniillik a jótékonyko-
dó, atyáskodó, vállveregető megközelítést. Mintha ez lenne a keresztényi. Márpedig nem 
az! egyik barátom, volt kollégám, aki teológus is, a Bibliából kiindulva publikált több ér-
dekes dolgozatot. kidomborodott, hogy jézus krisztus viszonya a fogyatékos emberekhez 
nélkülözött mindenféle atyáskodást. Magatartása nagyon közel áll ahhoz, amit ma emberi 
jogi megközelítésnek neveznénk.

kedvesemmel, amitával (Amita Dhanda akadémikus, a haidarábádi Nalsar Egyetem pro-
fesszora – a szerk.) tartottam tel-avivban egy kurzust, amiből egy könyvet tervezünk. a 
cselekvőképesség kérdéséről szól, a jogi kérdéseiről elsősorban. lényegében az a tartal-
ma, hogy mennyire gyakorolhatja valaki a jogait. Mennyire hozhat saját döntéseket? 
legnyilvánvalóbb konfliktusa a gondnokság kérdése. amikor valakit, jellemzően valami-
lyen fogyatékossága alapján, gondnokság alá helyeznek, akkor bizonyos ügyekben leg-
jobb esetben a gondnokával közösen hozhat döntéseket. jogvédő intézmény ez, de erősen 
jogkorlátozó is, és visszaélésekre ad lehetőséget.

– Mit mond róla a mi egyezményünk?
– igyekeztünk teljesen új alapokra helyezni a cselekvőképesség kérdéskörét. annak 

korlátozása helyett olyan támogató intézkedéseket gondoltunk ki, amik éppen abban se-
gítik az illetőt, hogy ténylegesen ő gyakorolhassa a jogait. amúgy, ha alaposabban bele-
gondolunk, ez a pszichés cipő nemcsak fogyatékos emberek lelkét szorítja, de egy sor más 
csoport is szembetalálja magát a cselekvőképesség korlátozásával. nők, migráns munka-
vállalók, idős emberek…

– …közmunkások.
– Úgy bizony! amitával azt gondoljuk, hogy a paradigmaváltásnak, amit az ensz-

megállapodás hirdet, lehetnek tanulságai a többi csoport számára is. lényegében erről 
szólt a tel-avivi egyetemen tartott előadássorozatunk, és az ott elhangzottak összegzésére 
gondolkodunk egy könyvön.

– A munka, a rengeteg távollét elvezényelte Önt az egyesületi feladatoktól. Egyáltalán együtt 
van még a társaság?

– egyik kollégám hangolja össze az ott folyó tevékenységet. a társaság veszített a len-
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dületéből, de ez bizonyos fokig természetes. ebben a műfajban fantasztikus eredmény, ha 
egy csapat tizenöt évig együtt marad. Mi meg már túléltük ezt a tizenöt évet. igen ám, de 
a feleségem halála után fél évvel stroke-ot kaptam. azóta sokat romlott a fizikai állapo-
tom. az egyesületen belül nem vagyok már aktív. lefogytam, alig maradt izmom. tavaly 
októberben még utaztam. koordináltunk egy hároméves európai kutatási programot. 
tanácsadóként működtem közre, és a program nyitórendezvénye az én előadásommal 
indult. Megengedhetetlen lett volna, ha a zárórendezvénytől távol maradok. de olyan 
mértékű segítségre szorultam, ami egyértelművé tette számomra, hogy amíg meg nem 
erősödöm, nem lehetséges utaznom.

– Mit rontott el Önben a stroke?
– sem a beszédem, sem a gondolkodásom nem sérült. nem bénultam le. lényegében 

két dolog szenvedett funkcionális károsodást. az egyik a mozgáskoordináció, a másik 
pedig az egyensúly. ezeket azonban nagyon intenzív rehabilitációval sikerült nagyjából 
helyreállítani. az első időben elég sokszor megbotlottam, és elestem. viszont akkor még 
volt rajtam valamicske izom. Most már nagyon veszélyes lenne, ha elesnék.

– Hogy érzi magát, professzor úr?
– az életem egy hullámvasút.
– Mindannyiunké az, de sokan, mint Ön is, különösen nagy szélsőségekkel zötykölődnek azon 

a bolondkocsin.
– Bizonyos tekintetben többet kaptam az élettől, mint amit el tudtam képzelni. és semmi 

sem úgy alakult, ahogy elképzeltem. híres akartam lenni, ismert csillagász. nagyképűség 
nélkül mondhatom, hogy a fogyatékos-jog területén híres lettem. ugyanakkor, hadd mond-
jam csak a legutolsó időszakot! több mint egy éve nincs villanyáram az otthonomban. 
végigcsináltam a mögöttünk hagyott telet úgy, hogy nem volt fűtésem. azért ez olyan mér-
tékű deklasszálódás, ami, ha nem is ritka, de nem is gyakori talán. ugyanakkor tíz évvel ez-
előtt megkaptam a ma már nem létező Magyar köztársaság lovagkeresztjét. és ott van a 
serpenyőben az is, hogy robert kennedy legkisebb gyermekét közeli barátomnak tekinthe-
tem. ezek kombinálódnak tehát, amiket fölsoroltam, a gyorsan romló szürkehályogommal. 
de arra számítok, hogy a nyáron vállalkozni tudok a hályogműtétre, és hamarosan lesz ára-
mom megint. zenét fogok hallgatni, sok zenét, az nagyon hiányzik. és… ne nevessen ki… 
korábban is szilárd leó módszerét követtem, aki naponta két órát töltött a fürdőkádban. 
tehát lubickolni fogok, mint a kisgyerek a meleg vízben.


