Pfitzner Rudolf
( 1930. április 11. – )
Szombathelyen született 1930. április 11-én.
Gimnáziumi éveit a Premontrei Főgimnáziumban
végezte, ahol osztálytársa volt többek között
Brenner László is, Brenner János testvére. 1948ban érettségizett, majd Budapesten, orvostanhallgatóként folytatta tanulmányait. A kommunista
pártálam Államvédelmi Hatósága, az ÁVH 1951.
január 23-án politikai okok miatt letartóztatta. A
húszas évei elején járó medikust szervezkedés
miatt 11 év börtönre ítélték, ahonnan 6 év raboskodás után, 1956. október 27-én szabadult ki, a
forradalmi eseményeknek köszönhetően. Október 30-tól november 9-ig a fővárosi VIII. kerületi
felkelőkhöz csatlakozott.
A forradalom leverését követően november 23-án Ausztriába menekült, ahol december
1-jén a Kecskési Tollas Tibor költő által alapított Nemzetőr munkatársa lett, amely idővel az
emigráns magyarok egyik legnagyobb hatású irodalmi lapjává vált. Hamarosan Münchenbe
költözött, ahol tevékeny szerepet játszott a Németországi Magyar Diákszövetség és a Pax
Romana, azaz a Katolikus Magyar Értelmiségi és Kulturális Mozgalom (KMÉM), munkájában. 1957 és 1962 között Münchenben pszichológiai diplomát szerzett, majd 1965–1971-ig
pszichoanalitikus képzésben részesült, az „Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie
in München” keretében. 1968-tól kezdődően 21 éven át dolgozott a belgyógyászati, majd a
pszichiátriai klinikán, a pszichoszomatikus és pszichoterápiás osztályon. A müncheni akadémián 1981-től tanított docensként és kiképző analitikusként. A rendszerváltás óta jó kapcsolatban áll a Magyar Pszichoanalitikus Egyesülettel, amelynek tiszteletbeli tagja. Ez utóbbi és
más szakmai egyesületeknek konferenciáin, és a Pax Romana rendezvényein is tartott előadásokat, amelyekből 2005-ben Budapesten az Animula kiadásában válogatás jelent meg „Kalandozásaim Ferenczi nyomában″ címmel. A KMÉM innsbrucki Tanulmányi Napjainak
programelőkészítő bizottságának munkájából is részt vállal.
1959-ben kötött házasságot Horváth Jolánnal, négy gyermekük és nyolc unokájuk született, akik Münchenben és környékén élnek. Pfitzner Rudolf börtönben töltött éveiről Sipos
András filmrendező készített portréfilmet, „Börtönévek” címmel. A 31 perces filmet a Duna
Televízió mutatta be.
„Tényleg nem számoltam azzal, hogy amelyet 1956-ban mint börtönből szabadult politikai
fogolynak és a szabadságharc résztvevőjének el kellett hagynom, még részt vehetek az ország
kulturális életében, szakmai és egyéb körökben. Azzal sem, hogy még magyar nyelven tarthatok előadásokat, miután több mint harminc évig a pszichoanalízis anyanyelvén, németül tanultam, tanítottam, írtam.” (Pfitzner Rudolfnak a „Kalandozásaim Ferenczi nyomában” című
könyv ajánlójában írt sorai)
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