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Pin tér Emil 1953-ban sze rez te meg or vo si 
dip lo má ját Bu da pes ten. 1956-ban Svájc ba 
me ne kül, ahol kór há zi se géd or vos, amíg le 
nem te szi az or vo si ál lam vizs gát Bern ben 
1962-ben. Ezu tán az ot ta ni egye temi kli ni-
kán ta nár se géd és do cens. 1970–1975 
kö zött a Sanatorium Kilchberg igaz ga tó-
főorvosa, majd 1995-ig pszichiátriai
ma gán pra xist foly tat Zü rich ben. Gyógy-
szer ta ni ku ta tá sok ban vesz részt, mel lék ál-
lásbanigazságügyiorvosszakértő,éstag-
ja Zü rich kan ton Tör vény szé ki Bi zott sá gá-
nak. 1996-ban vissza tér Ma gya ror szág ra, 
ahol gyó gyí tó és ok ta tó te vé keny sé get foly-
tat,melletteigazságügyiorvosszakértő.
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Budapestenszülettem,1929-ben.Újpestennőttemföl,ésazújpestigimnáziumbanérett-
ségiztem1947-ben.Apámnakvoltegykisdrogériája,egyedüldolgozott.Aztmondha-
tomtehát,hogyakispolgárságkörébőlszármazom.Vallásosindíttatásúvoltam,római
katolikus,csüggtemMindszentymindenszaván.Ezértnemvoltmeglepő,hogyaFüg-
getlenKisgazdapártnál kötöttemki, amelynekvoltÚjpesten ésRákospalotán ifjúsági
szervezete.Énmindenszerdánottvoltamagyűlésekenmintközépiskolás,majdmeg-
választottakgazdaságireferensnek,sakkormárottültemazelnökségben.Aztánbein-
dult a Füg get len Nem zet című lap,amelybe rendszeresen írtamkülönbözőgazdasági,
pszichológiai,szociológiaitémákról.APártifjúságiszervezetében1951-igfolytattama
munkámat,deazmárkeménydologvolt,mivelatársaságbóltöbbeketletartóztattak.Én
szerencséreelégóvatosvoltam,apapíroknagyrészétmegsemmisítettük,elégettük,a
maradékotpedigelástam,későbbkerestem,denemtaláltam.

Summasummárum:akkoribankezdtemelolvasnipolitikaiirodalmat.Azolvasmá-
nyaimróljegyzeteketkészítettem,éspéldáulazötvenesévekelejénírtamegymunkát,
aminekazvoltacíme,hogy„Miaharmadikút?”.NémethLászlótszemélyesenisis-
mertemkésőbb,mintpácienst,hiszenőakkormárnagyonbetegvolt.Ővoltafőa„ma- 
gyarforrás”.Perszemásokis,mintpéldáulParragiGyörgy,deőaztán47–48utánelcsú-
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szottbalra.FontosvoltszámomraazIro dal mi Új ság ésakörülöttecsoportosulótársaság
is.HáyGyulátkésőbbismertemmeg,őZürichbenhaltmeg1973-ban,ésazutolsónap-
jaibanénvoltamazorvosa.

Azötvenesévekelejénacsoportmunkaegyébkéntúgynézettki,hogyösszejöttünk
hetenteegyszermagánlakásokon,úgyöten-hatan.Deamikormárelégsokanvoltunk,
mondjuk,hetvenen-nyolcvanan,akkormárcsakénismertemmindenkit.Akommunis-
táktóltanultukeztasejtrendszert.Adologúgynézettki,hogypéldáulvasárnapdélelőtt,
tízórakorösszejöttünkminálunk,a9óraimiseután.Nemmindenkivoltkatolikus.Ez
nemvoltolyanfontos.Énmindigaztmondtam,hogymindenkitszeretettellátunk,akia
keresztény szellemet a marxista ideológia ellenszerének tekinti. Nem voltam buzgó
ember,akimindiggyónt,aliturgiamegilyesmipedigkifejezettenuntatott.Mindenkinek
voltvalamiházifeladata.PéldáulazegyikSzókratészgondolataitismertette,amásikis
elolvasottegykönyvet,aharmadikis.Ésmindigmegbeszéltünk,hogyajövőhétrevagy
akövetkezőkéthétremilyenfeladatokatosztunkel.Ilyenjelszavainkvoltak:afilozófia
részealélekszellemisége,azakaratszabadsága.Gazdaságitekintetbenakisüzemiter-
melést,az ipardecentralizálását tartottukfontosnak.ÉnmárakkorérdeklődtemSvájc
iránt,aholakisipar,akisüzemigazdálkodáselvoltterjedve.Samikorhallottukakom-
munistáktól, hogy a vidék szocialista urbanizálása, akkormi előálltunk a „kapitalista
urbanizálás”, a „kert-Magyarország”, „Budapest mint kultúrcentrum” téziseinkkel.
Egyébkéntsenkisemvoltidősebbközülünkhuszonkétévesnél.Többnyireegyetemisták
ésközépiskolásokvoltunk.

1951-benaztánlebukottatársaság.Nemmiattunk,hanemazért,mertazegyiktagunk
bennevoltegyúgynevezett„fegyveresösszeesküvésben”,amiállítólagazoroszintézet-
ben szerveződött.Házkutatást tartottaknáluk, ésőtmegabarátnőjét letartóztatták.A
végénhetvenkétembert tartóztattakle,négyetkivégeztekötvenegyben,kettőközülük
azosztálytársamvolt.Érdekesmódonezeknemvoltakbenneamicsoportunkban.Ezt
követőenezakörgyakorlatilagmegszűnt,mertféltünk.

Azorvosegyetemrekülönbensimánfölvettek,fölvételivizsgával.Voltunkezerháromszá-
zan, aztmondták, hogy kétszázötvenet vesznek fel, de ténylegesen ötszáztizennyolcat
vettekföl,kétszázötvenetregulárisan,a többitprotekcióval.Nekemjóvoltazeredmé-
nyem:azelsőtizennyolcközöttvoltammaximálispontszámmal,és1953-ban,areguláris
tanulmányi idő letelte után megkaptam a diplomámat. Tulajdonképpen úgynevezett
„Rákosidiplomát”kellettvolnakapnom,mertvégigszínjelesvoltam,deénúgymond
„politikailagpasszív”voltam,mivelelőfordult,hogynemtapsoltam,vagynagyonhamar
abbahagytam,esetlegnemtámogattamkellőlelkesedéssela„munkára,harcrakész”akci-
ótésígytovább.Dehátezkülönösebbennemzavart,hiszenvoltegy-kétkitűnő,részben
nemzetközilegelismertszakemberazoktatóikarban.Őkelismertekminket,mitudtuk,
hogyőkhogyangondolkodnak,őktudták,hogymihogyangondolkodunk.Megtanultunk
egy második nyelvet, tudtuk, hogyan lehet megértetni magunkat egymással úgy, ha
közöttünkvanegykommunista.Végülistúllehetettélniaztahatésfélesztendőt.

AvégzésutánsikerültBudapestenmaradnom:azOrszágosIdegsebészetiTudomá-
nyosIntézetbekerültem.Csakhogyénkezdettőlfogvaújságíróvagypszichiáterakartam
lenni.NémethLászlóvolt az eszményképem.Áma fordulat évétkövetőenbeláttam,
hogy nemzetközi szakmát kell választanom,mert nem biztos, hogyMagyarországon
fogomleélniazéletemet.Deakkoribannemvoltkönnyűpszichiáterréválni,azembe-
reket szigorúan lekáderezték.Az ötödéveseket behívták aminisztériumba,mindenkit
egyenként,ésmegkérdezték,hogymiakarlenni.Eztfölírták,devégülisnemazlett,amit
választottvolna,hanemaz,ahováküldték.Nekemaztmondták,hapszichiáterakaroklen-
ni,elmehetekSátoraljaújhelyrevagyBékésmegyébe.
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Kilenchónapelteltévelaztán,volttanáraimsegítségénekköszönhetően,sikerültbeke-
rülnömaJózsefAttilaKórházba.Későbbebbőllettafővárospszichoterápiáscentruma.
Ezegyszépneobarokképületetvolt,eredetilegJózsefFerenckirályiherceglakottbenne
akilencgyerekével.SzinetárErnővoltazigazgató.Szinetárpártembervolt,egykoripszi-
choanalitikus,akiasorokközöttátadtanekünkapszichiátriaiésfőlegapszichoanalitikus
gondolatikincseket.Sokattanultamtőle.AzadjunktusavoltPintérIstván,HidasGyörgy
alorvosként dolgozott nála. Szinetár engem nagyon szeretett, és betett az úgynevezett
protekciósbetegekosztályára,aholazakkorimagyar társadalomkrémjétkezeltük.Ott
volt Németh László, Zelk Zoltán, Dobi István, az akkori elnök, JózsefAttila nővére,
RatkóAnna.JelenlegaFotexigazgatójalakikazépületben,kicsitkicsinosíttatta…

Aztánjöttötvenhat.Rövidrefogva:novemberhuszadikánfölkerekedtem,ésnéhányhét
múlva négyezer-harminckettedikmagyarként sikerült bejutnomSvájcba. Eleinte igen
lelkesenfogadtakminket.Amikorkiértünk,mindenüttmagyarzászlókatlehetettlátni.
Különösengyakorivolt,hogykismagyarzászló lengedezettazautókon.Azemberek
televoltaksegítőkészséggel:régiruhátosztogattak,egy-ötfrankotadtakakezünkbea
lágerban.Hathétigvoltamegytáborban,aztánZürichbekerültemfizetetlenorvosnakaz
egyetemiklinikára,decsakhathétre,mertutánakaptamegyfizetettállástegykishely-
ségben.Ott voltam aztán két évig asszisztens.Az álláshoz járt lakás, ellátás,mosás,
vasalás,minden.Nemvoltmagasafizetésem,hajólemlékszem,bruttóhatszázfrankot
kaptam.Egyelemiiskolaitanárottafalubanolyankilencszázfrankot,egygimnáziumi
tanárúgyezerötszázat,egyfőorvosháromezretkeresettakkor.

Önállóorvosipraxistnemnyithatottaz,akinekcsakkülföldidiplomájavolt,jóllehet
kórházban akár főorvos-helyettesi beosztásban is dolgozhatott, ha volt egy felettese.
Ezért a többi odakerültmagyar orvossal együtt elkezdtem ostromolni az egyetemek
dékánjait, az orvosok egyesületét, a Szövetségi Tanácsot, a sajtót, hogy a szokásos
adminisztratív nehézségek nélkül jussunk svájci diplomához. 1960-ban végre ered-
ményrejutottunk:aSzövetségiTanácshozottegyrendeletet,hogyamennyibenadip-
lománkat érvényesnek találja egy bizottság, és biztosítva van amenekült státusunk,
nemkellletennünkasvájciérettségit,valamintazúgynevezettorvosiprépedeotikákat
sem, csak a klinikai vizsgákat. Ezekből is összejött huszonnégy, amelyeket végül is
1962ben, Bern ben tet tem le.

AzállamvizsgautánbekerültemaberniEgyetemiKlinikára,ugyancsaksegédorvos-
nak.Ezmárbizonyosnemzetközi tekintéllyel bíró egyetemi intézményvolt. Ideúgy
sikerültbejutnom,hogymégazállamvizsgaelőttbeültemegyszerapoliklinikánegy
pszichiátriaórára,amitaklinikaigazgatójatartott.Érdekesvoltazelőadás,nemmintha
nekemfőlegpszichiátriátkellettvolnatanulnom,jobblettvolnainkábbbeülnömagyer-
mekgyógyászatravagyanőgyógyászatra,deénmegakartamismerniaprofesszortésa
módszereiket.Ésamikorötödször,hatodszorvoltamott,azegyikszünetbenodavágód-
tamhozzá,ésmondtam:professzorúr,énegymagyarmenekültorvosvagyok,énmár
Magyarországonvégeztemennyimegennyipszichiátriát,Svájcbanittésittdolgoztam,
éshogyaz államvizsgautánvajonnemkaphatnék-e egyállást aklinikán.Elővette a
noteszt,ésaztmondta:afélévetjúniusvégénfejezzükbe,jöjjönbejúliusmásodikán.
Bementem,éslettállásom.Ennyivoltazegész.

Nagyállásínségvoltakkoriban,másrésztőmárvalamelyestismertengem,mivelaz
egykisévfolyamvolt–olyanhuszon-egynéhányanlehettünk.Aziselőfordult,hogyelő-
adásutánegyüttmentünkelkávézni.Szóval ígykerültembe,ésottmaradtamkilenc
esztendeig. Először a klinikán, aztán a poliklinikán, előbb főasszisztensként,majd ad-
junktusként.1969-benhirdettekZürichbenegyállást,egykétszáztizenötágyasmagán-
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klinikára kerestek igazgatót. Én megpályáztam és megkaptam. Ott dolgoztam 1975
közepéig,közbenZürichbenmellékállásúmagánpraxisomvolt.

Asvájci állampolgárságotcsak1980-bankaptammeg.Asvájcidemokráciánakazaz
érdekessége, hogy a politikai intézmények csatornái párhuzamosan futnak: községi,
kantoniésszövetségiszinten.Mindháromszintenteljesülniekellamegszabottfeltéte-
leknek.Ésvannakolyankantonok,amelyekhosszabbidőtkövetelnek,mintazállam-
szövetség,ésvannakolyanközségek,amelyekszinténnagyonhosszúidőtkövetelnek.
Ezvoltazegyikokaannak,hogyennyitkellettvárnomazállampolgárságra.Amásikok
azvolt,hogy1964-benegyrégipestiévfolyamtársamküldöttnekemkétszépmagyar
almátésegyüvegbarackpálinkát.Éskétmagyarmérnök,akikútbanvoltakPárizsfelé
egyatomfizikaikongresszusra,telefonáltnekem,hogyvegyemáteztacsomagot.Oda-
mentemésátvettem,ámeztakétembertasvájcipolitikairendőrségfigyelte.Tudták,
hogyjönkétmagyarmérnök,akikegyfranciaországiatomkonferenciárautaznak.Gya-
núsvoltnekik,hogynemembargótörők-evagyistentudja,micsodák…Ahidegháború
kellősközepénvoltunk,ésőkmásfélóránkeresztülegyüttvoltakvelemabbanaberni
szállodában.Emiattkésőbbbehívtakarendőrségre,kikérdeztek,hogykikezekazembe-
rek,ismerek-emásilyeneket.Egyszóval:kommunistagyanúslettemszámukra–monda-
nomsemkell,teljesenalaptalanul.Érdekesmódonkülönben,amikorSvájcbanéletrajzot
kértektőlünk,menekültektől,eztcsakaSvájcbavalóbelépéstőlkezdvekellettmegír-
nunk,mertamielőttevolt,azzalkapcsolatbanúgyviselkedtek,minthamegsemtörtént
volna.Gondolták,úgyismindenkiazthazudozikössze,amitakar,sazőketnemérdekli.

Ez az attitűd viszont kiváló alapot adott a gyanúsítgatások számára. Úgyhogy az
ügyemegészen1979-ighúzódott.Nekemazonbansemmilyenközvetlenszakmaihátrá-
nyomnemszármazottebből.Aszakmábansenkitnemérdekeltezadolog,ésnemis
hiszem,hogytudtakvolnaróla,mivelarendőrségimegfigyelésmindenmástólfügget-
lenülzajlott.Apolitikairendőrségcédulákatkészítettazemberekről,Magyarországon
eztúgymondanánk,hogykáderlapokat.AmikoranyolcvanasévekvégénSvájcbana
parlamentelékerültezadolog,kiderült,hogytöbbmintkilencszázezeremberrőlvezet-
tek káderlapot –mégpedig elképesztően piszlicsáré dolgokról.Mindez annyiból volt
botrány,hogyhogyanfoglalkozhategyállamennyirejelentéktelendolgokkal,amikorez
rengetegpénzbekerül.Aparlamentezérteldöntötte,hogymindenkinekmegkellkapnia
akáderlapját.Énismegkaptam.Ésolyanhülyeségekvoltakbenne,hogyB-bőlutazom
A-ba,ésközbenmegszálltamahotelX-ben.

Ugyanakkorazazünneplés,amiben1956-banrészünkvolt,gyorsanelapadt,ésmiis
elsüllyedtünk a külföldiek nagy tömegében. És Svájcban a külföldiek, főleg az első
időkben,dél-olaszországivendégmunkásokbólálltak,majdjöttekaspanyolok,jugosz-
lávok.Aztánfélévmúlvamárnemaztmondták,hogymagyar,hanemazt,hogykülföl-
di–ésazmármindegyvolt,hogymilyen.Énpéldául,magyarkéntakcentussalbeszélek
németül.Amikoreleinteelmentemvásárolnivagyaborbélynálmegszólaltam,automa-
tikusanolaszulválaszoltak.Ebbenbennevoltazis,hogyszegényésidejöttdolgoznipár
évre, egykicsitmegszedimagát, aztánmajdhazamegy.Tőlemfolytonaztkérdezték,
mikormegyekhaza,meghogynincs-ehonvágyammegilyesmi.Kétségtelen,különö-
sebbmagyarellenességetnemláttam,devoltvalamitartózkodás,valamibizalmatlanság
akülföldivelszemben.Ezhasonlóahhoz,amiMagyarországon–mondjuk–egyukrán-
nalszembenérzékelhető:nemamifajtánk,inkábbrosszabb,mintmi,inkábbőtanuljon
tőlünk,demindenekelőttidőbenmenjenhaza.Valamiilyesfélementalitássaltalálkoz-
tunk.Ezegyébkéntrögtönmegszűnt,haakapcsolatszemélyessévált.Énsempáciens,
semkollégarészérőlnemtalálkoztamilyenmentalitással.

Haddmeséljekelkétesetet.FiatalabbkorombanvoltegybogárhátúVolkswagenem.
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Megyekazországúton,ottvanegygarázs,és látokottegyRovertkiállítva, speciális
karosszériával,egyedikarosszériájavolt,gondolom,ezbiztosandrágább,mintasorozat-
gyártás.Ottvanagarazsista.Megkérdezem,hogymennyibekerülezakocsi.Odafordul,
rámnéz,saztmondja:magánakbiztosantúldrága.Vagyegymásikpélda:akkormárfő-
orvosvoltam,kétfaluvalarrébbvettemegyházat–akkoribanmárnemvoltamszegény
ember.Afaluban,ahovábeköltöztem,meghívtakbennünketegyünnepségre,amelynek
keretébenfogadtákazújlakókat.Leültettekminket.Azegyikoldalamonisegysvájci,a
másikonisegysvájci,aztánmegintegyújonnanodaköltözött,megintegysvájci–ésígy
tovább.Egyhölgyültmellettem.Kérdezi,honnanjöttem,honnanköltöztemide.Mon-
dom,honnan,dehozzáteszem:eredetilegBudapestről.–Aha,magyar.–Igen,mondom,
ötvenhatosmenekült.–Á,menekült.Hogyérzimagát?–Köszönöm.–Holdolgozik?
–Mondom:szanatórium,Kirlchberg.–Kiafőnöke?,kérdi.Mondom:énvagyokazigaz-
gató.–Dekiafőnöke??,teszifölmégegyszerakérdést,mintakinemhiszafülének.
Csönd.–Hollakik?,kérdezimegint.–AFachstrasse47-ben,válaszolom.–Vanottegy
albérletiszobája?–Nem,mondom,hatszobavanaházamban.Csönd.Utánatöbbénem
szólthozzám.Azthitte,cukkolomőt.Eznempasszoltbeleamenekültimázsába.Ame-
nekültugyanisszerintükszegény,nemtudjaanyelvet,támogatásraszorul.Haaztmond-
tamvolna,hogyrosszkörülményekközöttélek,talánadottvolnanéhányfrankot.Deaz,
hogyittvanegykülföldi,akitíz-egynéhányéveélköztük,egyszanatóriumigazgatója,
éshatszobáscsaládiházavanafaluban–aznemfértafejébe.

Énmegpróbáltamösszehasonlítaniamenekülteksorsátakülönbözőtársadalmakban,
sazazérzésemalakultki,hogySvájcnemtekintimagátbevándorlóországnak.Akik
odamennek,mindenekelőttmunkaerőnek számítanak,nempedig jövőbelipolgárnak.
Ezért,ameddiglehet,védekeznekellenük,hiszennekikiskomolyproblémáikvannaka
nemzetiidentitásukkal.Négynyelvükvan,négykultúráhoztartoznak,ésegyiksemki-
zárólagazövék.Deeznemjelentiazt,hogyegybevándorlónemtudottdolgozni.Er- 
rőlszósincs,mivelamunkájátelismerik.Azidegenségérzésazonbanmegmaradtben-
nemazutolsónapig.Magánkapcsolatainkszületettsvájciakkalnemigenvoltak.Akikkel
összejártunk, sportoltunk, bridzseltünk, többnyire idegenek voltak.Magyarok ésmás
külföldiek:osztrákok,németek,amerikaiak.Azelsőgenerációugyanisegészéletében
idegenmarad.Amásodikgenerációmárnemidegen.Nekemottszületettakétfiam,ne-
kiknincsakcentusuk,őksvájcinakvalljákmagukat,bárazegyikükhat-hétéveMagyar-
országonél,mivelittjobbanérzimagát.

1970.januárelsejétőlazegyiklegnagyobbmagánklinikaigazgatójalettem.Ezaváltás
úgytörtént,hogyazegyikvasárnapiújságbantaláltamegyhirdetést,írtamráegyhat-
nyolcsoroslevélkét,hogyengemezazállásérdekel.Párnapmúlvajöttatelefon:fölvett
acégtulajdonosa.Rámharapottazöreg,ésottismaradtamötésfélévig,bármégvolt
melletteegymellékállásúmagánpraxisomis.Tulajdonképpenkétmagyarkezébenvolt
aklinika,úgyhogyatulajdonosmindigmondtais:neszellőztessükolyansokat,hogy
magyarokvagyunk,higgyékcsakazt,hogysvájcivagyok.Perszeazértmegtudták,hogy
magyarokvagyunk,úgyhogyavilág legkülönbözőbbrészéből jöttekhozzánkmagya-
rok.Mintmár említettem, kétszáztizenöt ágyunkvolt, volt ötmásodorvosom,másfél
pszichológusom és hatvanhét ápoló.Az egyéb személyzettel együtt százötvenen vol-
tunk.Aztánvégülisazértmentemelonnan,mertcsakúgytudtukazápolónőkszámát
biztosítani,hogytöbbmagánklinikaegyüttalapítottegyközösnővériskolát,amelyneka
működtetésétkilencvenszázalékbanátvetteakanton.Amegalakultiskolabizottságban
kompetenciakérdésekkapcsánviták támadtak.Nem tudtuk eldönteni, kinekvolt joga
kvalifikálnianővéreket:afőorvosnak,agondnoknakvagypedigakórházatfönntartó 
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részvénytársaságelnökének.Smivelakkorpatthelyzetalakultki,séppenénvoltamaz
iskolabizottságelnöke,jobbnakláttamlemondani.

Persze volt más gond is. Volt néhány gyógyszergyár, mely úgymond reklámcélból
rendszeresennagyobbmennyiségűgyógyszertadott.Eznekünkkönyvelésszempontjából
ingyenesvolt,viszonthaabetegmegkapta,akkorellehetettszámolnipatikaiáron,úgy-
hogyezzelaklinikajövedelemhezjutott.Emellett,hamikonkrétvizsgálatokatvégeztünk
agyárnak,azthonorálták.Agazdaságivezetésaztszerettevolna,hogymiezeketagyógy-
szereket nyomjuk, illetve azokat a gyógyszereket adjuk a betegeknek, amelyek lejárat
előttvannak.Folytonaztmondták,hogynerendeljünksokgyógyszert,mertagyógyszer
nemkamatozik,apénzabankbankamatozik.Ezeketaszempontokatrészbenperszeel
lehetettfogadni,hiszenminketakkorsenkinemtámogatott,abbóléltünk,amitbeszedtünk
a betegektől, amit ők, illetve a betegsegélyező biztosítók fizettek. De én zárt körben
elmondtam,hogyeznemetikusmagatartás,éséntartanifogommagamazorvosiszem-
pontokhoz, ígycsakannyira tudomeztaz irányelvetbetartani, amennyireazazorvosi
terápiásszempontokkalösszeegyeztethető.Nemvoltnehézelmennem,mertakkormár
százhétprivátpáciensemvolt,azokatmagammalvittem,sabbólmármeglehetettélni.

EztkövetőenZürichbennyitottamfőállásúpraxist,jóllehetmégmindignemvoltam
svájciállampolgár,demivel1962-benletettemazállamvizsgát,ezzelteljesjogúorvos-
sáváltamSvájcban.Államifeladatokatnemvállalhattam,példáultisztiorvos,katonaor-
vosvagy törvényszéki szakértőegyelőrenemlehettem.Ezutóbbiraaztán1980-ban
került sor, amikor megkaptam az állampolgárságot.Abban a pillanatban kineveztek
törvényszékiszakértőnek,törvényszékibizottságitagnakmegmindenfélének.Amagán-
praxisbankülönbenéviháromszáz-négyszázújfölvételemvolt.Ezéviháromezer–há-
romezer-ötszázkonzultációt jelentett.Voltak az elmebetegek, akikolyanöt-tízpercre
jöttek,injekcióravagyreceptért.Apszichoterápiásesetekegyórárajöttek.Azelmebe-
tegektettékkiapraxisnakkörülbelülfelét,deamunkaidőkilencvenszázalékátapszi-
choterápiás esetek képezték.Aztán voltak szakértői esetek is: terhességmegszakítás,
katonaialkalmasságivizsgálatok,aztánatörvényszékiszakértéskapcsánmindenelkép-
zelhetőbűnügyéspolgáriügy.Reggelnyolckorkezdtemamunkámat,délbenabbahagy-
tam,egykorfolytattam,hétkorbefejeztem.Eznapitízóra,hétfőtőlpéntekig.Azegész
adminisztrációt,azösszesírásbelimunkátisegyedülvégeztemhúszévenkeresztül.

Negyvenötéveskorombankezdtemelamagánpraxist.Akkoréventeöthétszabadsá-
gomvolt.Ötvenévesenhathetem,avégénnyolchetemvolt.Defölaprózva,hiszenegy
praxist nem lehet nyolc hétre otthagyni, mert közben az emberek rosszul lesznek,
öngyilkosak lesznek.Tehátazcsakegészenkivételesenfordultelő,hogyháromhetet
egybenvettemvolnaki.Inkábbcsakkétheteket,hosszúhétvégékettöltöttemszabadsá-
gon.Úgymondanám, hogy állati nagymunkát végeztem húsz éven keresztül. És ha
elkezdődöttaszabadság,betoltamafiókot,bezártamazajtót,ésmentemarepülőtérre.
HiszenmitcsinálhattamvolnaSvájcban???Nemvoltegyetlenegysvájcibarátomsem.
Barátnőmvolt,deezegymásikkategória.Azottnemúgyvolt,mintMagyarországon,
hogyazemberekösszejárnak,barátkoznak.

ÉnMagyarországonmármegnősültem,deelváltunk.Ebbőlaházasságbólvanegy
fiam,aki1955-benszületett.Akapcsolatunknagyonjó,azédesanyjávalisjó,anyagilag
mindig támogattam őket.A második házasságomból két fiam született, 1966-ban és
1968-banszülettek,Bernben.Mindhármanegyetemetvégeztek.Akisebbekkétségkívül
svájciak.De,ésezisegyérdekesdolog,azidősebbikmárhétéveMagyarországondol-
gozik.Tudmagyarul,megtanulttőlem,ésigenkedvezőállástkapott,kedvezőháttérrel:
azegyikbiztosítómagyarországivezérképviselője.AlegkisebbikSvájcbanmaradt,az
Unilevernéldolgozik.Jellemző,hogyamásodiknemzedékisvalahogymégmás,mint
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ahelyilakosság,ésnagyongyakranazegyébkülföldiekkelházasodik.Tucatjávaltud-
nékolyanpéldákatmondani,hogymagyarszülőkgyermeke,akiSvájcbanszületett,ott
nőttföl,elveszegyhollandnőt,férjhezmegyegynorvéghoz,denemsvájcihoz.

Afeleségem1972-benmeghalt,mégpedigharminchatéveskorában,hirtelen,egyik
órárólamásikra.Voltegyagyérfejlődésirendellenessége,ésegyforrónyárinaponez
azérmegpattant.Bevittékazidegsebészetre,denégyóránbelülmeghalt.Aztánmég
egyszermegnősültem,azafeleségemsvájcinővolt,aházasságnemsikerült,ésválás-
salvégződött.Amikora feleségemmeghalt,az ismeretségikörömbőlnegyvenhölgy
jelentkezett,hogymitsegíthetnek.Nemmindenkiakartmindent,volt,akiaztmondta,
vegyemelfeleségül,olyanisvolt,akifőzniéstakarítaniakart.Aztánjelentkezettegy
hölgy,akimondta,hogyőaJehovatanúihoztartozik,aférjeis.Gyereküknemlehet,
deszeretnénekgyereket,éshogynemléphetne-ebenálunkazanyahelyébe,hosszabb
időre.Nemtagadom,ahalálesetnagyonmegrázott,sottálltunkebbenahelyzetben.
Elmentemegygyermekpszichiáterhez,akiazt tanácsolta:neakarjakapaként isanya
lenni,aznemjó.Agyerekeknekkellegyapa,akiazapaiszerepbenmarad.Keressek
egynevelőnőt,akiértagyerekekhez,sezanőtíz-tizenkétévigmaradjonagyerekek-
kel.Éseztsikerültmegvalósítaniezzelahölggyel,akitizenkétévnélistovábbmaradt,
ésszépen,fokozatosanszakadtelagyerekektől.Tizennégy-tizenhatéveskorukban,tíz
évelteltévelmárcsakegy-egyórárajött,aztánegyhétenkétszerjött,egyhétenegyszer
jött,végülmárcsaklátogattákegymást.Énnemsíelekpéldául,azőférjejósíelő,akkor
elmentekvelüksíelni,nyaralni.Ésezekkelazemberekkelmaiskapcsolatbanvannak,
voltakavendégeink.

Szerintemezahölgyamitvállalt,százszázalékigteljesítette.Jóanyagihelyzetben
voltam,vettemegyházatZürichkörnyékén,fölvettemegykertészt,egytakarítónőt,s
énennekahölgynekanyagilagteljesenszabadkezetadtam,annyipénzthasználhatott
el,amennyireszükségvolt.Nemkellettfölírniasemmit,nemkellettelszámolnia.Ez
eleintelelkiproblémátokozottneki,mivelotthonmindenrőlelkellettszámolniafillér-
re.De nem élt vissza a helyzettel, és amikor a gyerekek elérték a tizennégy, illetve
tizenhatéveskort,ahölgyetkvázihivatalosanelbocsátottuk.Őannakidejénóránként
húszfrankotpluszbenzinköltségetkért.Eztmegkapta,ígyanyagilagsemjártakrosszul.
Ezkörülbelülannyibakerült,minthaagyerekekintézetbenlettekvolna,ésígyisszá-
moltakiaztazóránkéntihúszfrankját,amiakkoribannemvoltkevéspénz.Atakarí-
tónőmégkevesebbetkért,szóvalegytisztességesmegállapodásvolt.Úgyhogyennyit
agyerekekről…

Pszichoterapeutaként rengeteg órát töltöttem el emberekkel szemben ülve. Itt a sok
egyébmellettfölmerültbennem,hogyvajonmennyiközelségengedhetőmeg,mekkora
távolságtartandómeg.Ezígy,tételesen,centiméterreseholsincsmeghatározva.Hadd
mondjakegyegyszerűpéldát:mitcsináljonakkorapszichiáter,haegypáciensaztjava-
solja neki, hogymivelmár olyan jól ismerik egymást, tegeződniük kellene.Volt egy
páciensem,akihozzámjártmárvagynyolcesztendeje,ésodajönhozzám,hogyleégett
alakásaésnincsbiztosítása.Ottülegyelszenesedettlakásban,mitcsináljon?Mondtam
neki,hogymajdmeggondoljunk,addigisjöjjönhozzámlakni,vanvendégszoba,költöz-
ködjékbe.Nemlakottotttovábbháromnapnál,közbenjöttez,az,abiztosítóstb.,éshát
megoldottuk.Kapott tőlemrégibútorokat,kapottegy-két régi ruhát,amitő leszolgált
azzal, hogyvisszavitte azüres kristályvizes üvegeket, segített ezt, azt, amazt.Ez egy
határozotthatárátlépés.Hozzáteszem,hogynemanalitikusterápiavolt,ezegytámogató
terápiavolt,kapottkulcsotalakásomhozésígytovább.Egyilyenhatárátlépésnekapszi-
choanalízisenbelülaszigorúértelembenvettfreudiabsztinenciaszabályszerintnemlett
volnaszabadmegtörténnie.Vagymiateendőakkor,haabetegetelfogjaazelkeseredés,
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elkezdsírni,odajönhozzám,savállamrahajtjaafejét?Azilyenkérdéseketapszichiát-
riábannagyonhosszúideigegyszerűentabukéntkezelték.Freudmégaviktoriánuskor-
szakbanélt,akatolikusBécsben.Deahatvanasévekbeliúgynevezettmásodikszexuális
forradalomután,melyaszemünkelőttzajlott le,egyszercsakmegváltoztakadolgok.
Hirtelenészrevettük,hogyanőkfélmeztelenüljelennekmegastrandokon.Eleintevolt
egykistársadalmiellenállásezzelszemben,dekésőbbazilyendolgoknormálissáváltak.

Ezzelpárhuzamosanapszichiátriábaniskialakultegyolyantendencia,hogyaterá-
piában,nemrevalótekintetnélkül,megengedhetőaszexualitás,hahasznos.Úgyhogy
egyretöbbolyanesetrőllehetetthallani,hogyegypáciensnekszexuáliskapcsolatavan
azorvosával,saztapáciensházastársaisnormálisnaktartotta,súgyítéltemeg,hogyez
ishozzátartozikagyógyuláshoz.Pedigezatételebbenanyers,differenciálatlanformá-
bansohanemstimmelt,mertrengetegvisszaélésreadottalkalmat.Amikoraztánasze-
xuálisforradalomegykicsitelcsendesedett,anyolcvanas-kilencvenesévekfordulóján,
egyellenirányúmozgáskezdődött,melyigyekezettrevízióalávenniamásodikszexu-
ális forradalomkövetkezményeit.Ennekkeretébenkialakult – én ígymondom– egy
fundamentalistafeministairányzat,melyAmerikábólindultki,majdátcsapottEurópá-
ba, s főleg a német nyelvterületeken vált erőssé.Ez abban különbözik a feminizmus
máraklasszikussáváltmásodikhullámától,hogyaférfitellenségnek,azazolyanlény-
nektekinti,akianőtrendszeresenkihasználja.Eszerintanézőpontszerintaférfimind-
igtettes,anőmindigáldozat.

Errőlatémárólírtamegykönyvet.Akönyvtizenkétsajátesetelemzésévelkezdődik.
Ezekközöttvannakolyanok,amelyekbenalegszigorúbbantartottukadistanciát,majd
azokazesetekkövetkeznek,aholatávolságtartásnemvoltilyenszigorú,végülkétolyan
esettalálható,amelybenszexuáliskapcsolatalakultapszichiáteréspácienseközött.Ez
utóbbiakasajáteseteim.Mindkettőapályámelejéntörtént.Akönyvembenönkritikusan
vitábaszállokönmagammal,sazelsőesetetegyértelműenhibának,egytapasztalatlan
kezdőorvoshibájánaktekintem.Aszexuáliskapcsolategyébkéntaterápiabefejeződése
utánjöttlétre,abbanahitben,hogynagyszerelemleszbelőle.Eléggékritikátlanul,nai-
vanmentembeleebbeazügybe,amirosszulvégződött.Nemtragikusan,deténylegnem
lettbelőlesemmi:sekisszerelem,senagyszerelem.Egyszerűen láttuk,hogyezegy
zsákutca.Éseztnemlettvolnaszabad,nekemnemlettvolnaszabadbelemennemebbe
a kapcsolatba.Vannakmás szexuális esetek is,melyekről leírom, hogy szerintemott
nemtörténthiba,mertahölgy,akivelezadologtörtént,aterápiánbelülkomolyhasznát
vetteazorvosávalkialakultszexuáliskapcsolatnak.Ezenkívülleírtammégolyanesete-
ketis,amelyeketakollégákmeséltekel.Vanegyolyan,amelybenazorvoselutasítjaa
páciensközeledését,ésvanegyhomoszexuáliseset,kétnőközött.

Azeztkövetőelméletirészbenkifejtem,hogybiztosannemmegengedhetőazafaj-
taszex,amelyikazorvosegyoldalúkívánságábólindulki.Eltudokazonbanképzelni
olyanszexuálisközelséget,amelyabetegönérzetétemeli,fölépítbenneegyviszonyt
a közelséghez, gyengédséghez,melegséghez.De van néhánymegszorítás: a szexuális
kapcsolatotnemkezdeményezhetiazorvos,afelelősségazorvosnálmarad,nemlehet
belőlekonzumkapcsolat.Azértnejárjonvalakipszichoterápiáraamozihelyett,mertitt
abetegsegélyezőszámlájárarendszeresenkapegykisszexet.Fontosnaktartommegje-
gyezni:aszexualitásnemottkezdődik,hogylefekszünkésizélünk,hanemelevebenne
vanminden férfi–nő, illetve nő–férfi kapcsolatban, s már a kéznyújtás pillanatában
valamilyenformábanmozgásbajöhet.Tehátaszimpátia,azantipátia,aszexuálisgon-
dolatok,fantáziákésálmokisidetartoznak–alegszigorúbbtestidistanciamegtartása
mel lett is.

Alényeg:aszexualitásönmagábannemterápia.Csakakkorvanhelyeaterápiában,
havilágosankijelöltetteka terápiáshatárok,megoldott az állandókontroll, amelyhez
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hozzátartozikaszupervízióis.Deaszupervíziósemabszolútgarancia,mertaszuperví-
ziónagyrészegyakorlatilagegybarátiösszejövetel,aholmegisznakegykávét,ésnincs
igazi kontroll.Tehát ez a kontroll bizony törékeny, hiszen felülkerekedhetnek a saját
igények,ösztönök,kívánságok.Ezérteztakérdéstmegkelltárgyalnunk,stisztáznunk
kell,mittegyünkésmitnetegyünkszakmaiszabállyá,meddigtartazegyénifelelősség,
illetveholhúzódnakaszakmaiésatörvényszabtahatárok.Éneztavitátszerettemvol-
na elkezdeni a könyvvel, mely 1994 szeptemberében jelent meg, ha jól emlékszem,
kétezerpéldányban.

Ésaztánhetekignemvoltsemmireakció.Aszakmailapunknakbeküldtemakönyvet,
hogylegalábbaszakmaadjonegyhivatalosrecenziót.Deegyjófélévignemjöttvissza
onnan semmi.Aztán elérkezünk 1995.március 24-éhez. Este fölhív valaki telefon a
Tages-Anzeigertől, ezaBlikk utána legnagyobbpéldányszámúsvájcinapilap,komo-
lyabb, mint a Blikk, demesszenemérielaNe ue Zürcher Ze i tung színvonalát,inkább
népszerű,széleskörbenterjeszthetőlap.Párjelentéktelenkérdésttettekföl,ilyeneket,
hogyvalóbanénírtam-eeztakönyvet,éshaigen,abennelévőszemélyekvalósak-e
vagysemésígytovább.Aztánmásnap,szombatonmegjelentazelsőoldalonegyhatal-
mascikk,„Szexuálishatárátlépésapszichoterápiában”címmelakönyvemről, amit–
ígyazújság–egyrégi,ismertpszichiáter,egytörvényszékiszakértőírt.Aztánszomba-
ton tízórárahirtelennagyonérdekesember lettem,mertott tolongtakazújságírók,a
helyitelevízió,majdszerdáigelégnyitottformábanfolytadiskurzusróla,kollégákis
jelentkeztek, hogy vitatkozzunk a rádióban, vitatkozzunk a tévében, vitatkozzunk az
egyesületünkbenésígytovább.

Aztánhétfőésszerdaközöttegyfeministacsoport,amelyhivatalosantanácsadóköz-
pontformájábanműködött,találtegynőt,akiténtíz-egynéhányévvelazelőttkezeltem.
Azőesetenincsbenneakönyvemben,mertnemvoltkülönösebbenlényegesésérdekes
eset.Ahölgykésőbbnagyonhálásvoltakezelésért,négyévmúlvajelentkezett,éselme-
sélte, hogy közben elvégzett egy tanfolyamot, szociális védőnő lett, nagyon örül, és
hogy nekemköszönheti. Javasolta, hogy üljünk össze és igyunkmeg egy pohár bort
ennekörömére.Meghívtamhátegyszervacsorára,elbeszélgettünk,majdtízesztendőnyi
szünetkövetkezett.Ésakkor,nagymeglepetésemre,1995márciusábanezanőjelentke-
zettahelyifeministacsoportnál,ésaztállította,hogyénkváziszexuálisjellegűnyomást
gyakoroltamrá,s igenmérgesvoltam,amikorsikertelennekbizonyultakövetelésem.
Mondanomsemkell,ezegyteljesenkoholtkonstellációvolt.

Eztkövetőeneztanőtfavorizáltaatévé.Legalábbtízszerföllépettalegkülönbözőbb
adásokban,ahelyiben,azországosban,amüncheniben,azRTL-nél,azARD-nél,min-
denholföllépettnévtelenül,defeljelentéstnemtettellenem.Rólamnévszerintbeszélt,
jóllehetőmaganévtelenmaradt.Ésatévéseknekmindigaztmondta,hogyoda,ahola
Pintér doktor személyesenmegjelenik, oda ő nemmegy.A tizedik fellépése után az
ARD-től fölhívtak,hogyel tudok-emenniMünchenbe,mertezahölgy is jelen lesz.
Aztánkétnapmúlvajönegyújabbtelefon,hogysajnálják,engemnemtudnakmeghív-
ni,mertakkorahölgylemondanáaszereplést.

Eleintemégkiegyensúlyozottan zajlott a vita, pro és kontra,mígnema következő
történt.Énterápiáscsoportotisvezettemhúszévenkeresztül.1980-tóljártamMagya-
rországra is, rendszeresen tartottam a kollégák között is tréningeket.A német svájci
televízióbejelentkezetthozzámazegyikestére.Amikorjöttek,látták,hogyacsoportom
tagjaimégottvannak.Nemakarvalamelyiküknyilatkozni?–kérdezték.Kettenjelent-
keztek.Azegyikegyférfivolt,akiaztmondta,hogykorrektembernekismerengem,
hogyeztmegaztköszönhetinekem,meghogyazegészcsoportszeretéstisztel.Ésígy
tovább.Aztánmegszólaltegynőis,akiaztmondta,hogyőnálamtanultamegegypár
hónapalatt,hogyszabadvoltodajönnihozzám,szabadvoltodatámaszkodniavállam-
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hoz,ésezzelegyhúszévefennálló,kemény,mélyfélelemoldódottfölbenne,éshogy
ezmilyenkatartikusélménytjelentettszámára,shogymennyirehálásnekemezért.

Éscsodákcsodája,amikorjöttazadás,mindkétcsoporttagomatkivágtákbelőle,és
megintjöttazanő,akirőlmárbeszéltem.Ezvoltszerdáneste.Csütörtökönreggelmeg-
jelentarendőrségésletartóztatott,mondván,biztostudom,miért.Smintmegtudtam,tu-
lajdonképpen az egészségügyi és igazságügyi kantonális minisztérium tett hivatalból
följelentéstellenemabetegekkényszerhelyzetekihasználásánakgyanújajogcímen.És
akkorhuszonegynapigvizsgálatifogságbantartottak.Amikorbentvoltam,hallottam,
hogy a rádiómindennap bemondta, hogy jelentkezzenek azok a páciensek, akik úgy
érzik,hogydoktorPintérőketszexuálisanvagymásszempontbólkihasználta.Errejelent-
kezetttizennégyszemély,deegyikügysemvoltszexuálisügy.Mindez,habelegondo-
lunk,nemisrosszarány,hiszenazévekalattnekemlegalábbtízezerpáciensemvoltmár.

Ebbőlatizennégybőlnégyolyanvolt,akianeurológiaivizsgálatotfélreértette,ésúgy
érezte,hogyvalamiszexuáliszaklatástörtént,ugyanisehhezavizsgálathozlekellvet-
kőzni.Voltegynő,veleszembesítettek isegyébként,nohacsakegyszervagykétszer
voltnálam.Nos,nekiazvoltaproblémája,hogyőtegyszeregynégerfiú,akiabarátja
volt,megerőszakoltavagymajdnemmegerőszakolta,márnemisemlékszempontosan,
samikoreztelmeséltenekem,sírvafakadt,odaugrotthozzám,odaültazölembeésrám
támaszkodott. Ezt én toleráltamkörülbelül három-négy percig, erre őmegnyugodott,
visszaült,folytattuk,kész,hazament.Aztmondta,hogyamígőazölembenült,addigaz
egyikkezemamelléhezértaruhánkeresztül.Ezvoltavád.Eztabíróságnemfogadta
elbűncselekménynek.

Voltmégegyügy,aminekkapcsánkonfrontáltak.Ezegyébkéntlevanírvaaköny-
vemben is.Azegésznekaza lényege,hogyegyhölgya férjével szembenállandóan
agresszívérzéseketnyilvánított,jóllehetvoltháromgyerekük,deőmindigfrigidvolt,
ésvalahogyúgyképzelte,hogyénlennékazaférfi,akiőtbevezetiazigaziszexuali-
tásba.Énlegalábbegyévigmondtamneki,hogyezillúzió,mivelaproblémanálavan,
aznevezetesen,hogynegyvenéveselmúlt,ésmégsohasemvoltorgazmusa.Ezértföl-
épített egy elméletet a férje ellen.És fölépített egymásik elméletet is,miszerint én
lennékazamegváltószemély,akiőtbevezethetnéa szexbe.Mondomegyszerneki:
hogyanképzeledel?Vetkőzzünkle!–válaszolja.Jó,levetkőztünk.–Feküdjünkle?Jó,
lefeküdtünk.Tízpercigfeküdtünkúgy,mintkétkirakatbaba,mozdulatlanul,senkinek
nemvoltsemmiszexuálisingerenciája,nekembiztosannem,deazthiszem,nekisem.
Ésakkormondta,hogyEmilio,mutasdmeg,hogykell!Mondomneki,hogymutassam
meg,amikorbennemnincssemmiszexuálisinger.Bennedvan?Tulajdonképpennincs,
mondta.Azzalfölöltöztünk,ésőelment.Na,őisjelentkezett.Amikorvártukazelőszo-
bában, akkor már nem voltam letartóztatva, még adott is két puszit: ne haragudj,
Emilio,demuszájvolteljönnöm,mertmitörténik,hogyhaarendőrvezetelő.Nemvolt
nagyonintelligenshölgy.

Ezakétkonfrontációvolt,többnem.Atöbbiolyanvolt,hogyénállítólagmegakar-
tamvolnamérgezniabeteget,meghogyénegyhibásszakvéleménytírtamróla;vagy
hogyinkorrektszámlátállítottamki.Ahuszonegyediknaponvégülelbocsátottak,éspár
hónapmúlvamegszüntettékazeljárást.Abörtönbenkülönbenfizikailagokévolt,énegy
svájcivalvoltamegycellában,akirendesvoltvelem,igaz,hogymármajdnemkétéve
voltbent.Engemabörtönbenmindenkiismertmáratévéből,aszemélyzetpedigamúgy
isismert,hiszenszakértőkéntgyakranjártamkorábbanoda,ismertemabörtöntiselég
jól.Akülsőfeltételekviszonylagjókvoltak,voltegysajátkisfürdőszobánk,zuhanyoz-
niugyannemlehetettmindennap,csakhetentekétszer,mosakodni,vizelni,nagyszük-
ségelnilehetettrendszeresen,voltrádiónk,televíziónk,rendeskoszt,emberibánásmód.
Megkaptamaleveleimet,nohacenzúrázva,írhattamis,aztiscenzúrázták.Például,ha



replika 17

Magyarországraírtam,angolulírtam,mertnemakartamkomplikálni,hogymagyartol-
mácsotkelljenfölvenniük.

Nos,amikorkijöttem,folytatódottatévésésazújságkampányellenem.Megszámol-
tam:ezernégyszázcikk jelentmeg rólamSvájcban,Németországban,Franciaország-
ban,OlaszországbanésAusztriában,egypedigMagyarországon.Ezutóbbibanazvolt,
hogy egy hazánkfia áldozatul esett a konzervatív, elmaradott svájci társadalomnak.
Miutánkijöttem,mégmilliószormeginterjúvoltak.Deakkormártudtam,hogytulaj-
donképpenmindegy,mitmondok,akkoris,haaztmondom,hogynemadokinterjút,
akkorisleszadásbelőle,jönakövérnő,sazegészadástazénkáromravágjákössze.
Mertakilencvenesévekközepén,Svájcbanafeministaszempontvoltazuralkodó.S
miután engem letartóztattak,már senkinemmertmellettemnyilatkozni.Deérdekes
módoncsaknemmindenpáciensemkitartottmellettem.Perszeelmaradtakatörvény-
székiesetek,akatonaiesetek,minden,amihivatalosvolt.Ésrengetegenjöttekhozzám,
akikazénpártomonvoltak.Odajöttek,smondták,hogytudom-e,mennyiretisztelnek
engem. Ügyvéd is írt, hogy ő ingyen is véd engem. Szóval rengeteg
szimpátiamegnyilvánulásirányultfelém,desajátosmódoneznemjelentmegamédi-
ában.Ottcsakanegatívumokatközöltékaletartóztatásomután.Voltegypszichológus
kollégám,akihétleveletírtazérdekemben,éshétszeraláírtahamisanmindenfélemás
nevekkel,shétújságnakelküldte,deegyiksemközölte.Azaz:hivatalosstigmatizációban
voltrészem.Olyanérzésemvolt,mint1952-benMagyarországon,amikorsenkinem
mertvolnahivatalosankiállni,mondjuk,Titomellett.Azénérdekembensemmertsen-
kiegyszótsemszólni.Amikorarádióbanfölszólítottákatársadalmat,hogyjelentkez-
zenekésjelentsenekfölazokanők,akiketszexuáliszaklatásért,rengetegorvost,sőt
még egypapot is följelentettek.Dekülönösmódon ellenüknem indult eljárás, őket
nemtartóztattákle,asajtóbansenkinekanevétnemközölték,csakazenyémet.Éshiá-
bamentettfölabíróság,asvájcipszichiátriaiegyesületegyvezetőségiülésenkizárta
tagjaiközül,majdkéthónappalkésőbb,szeptemberbenbevontákapraxisengedélyemet
is. Indokaik ugyan nem voltak, de a minisztérium arra az álláspontra helyezkedett,
hogynemkellhogytörvényesenelítéljenek,elegendő,hogyabizalmukmegingottben-
nem.IlyenértelembenapraxisengedélyemmegvonásaabszolútazelsőesetvoltSvájc-
ban. Kiszámoltam, hogy egy ügyvéd havi öt-tízezer frankba kerülne, kiszámoltam,
meddigbírnámanyagiakkal.Végülapraxiselvonásihatározatotmegfellebbeztem.Ez
aKözigazgatásiBíróságelékerült,és1995végénmégnyitvavolt.Akkorvisszaadtam
apraxisengedélyemet,éshazaköltöztemMagyarországra.

Énegyébkéntúgyishazajöttemvolnaanyugdíjaztatásomután,mertazvoltazérzésem,
hogyha nem dolgozom, akkor mi az ördögnek legyek Svájcban?! És valóban, ma a
nyugdíjamatkapomrendszeresen,ésmostlassanittkezdekisméttagjalenniamagyar
társadalomnak,mint1956előtt,mígSvájcban–amunkátóleltekintve–atársadalmon
kívül éltem. Nem bántam meg, az élettársam sem bánta meg, hogy idejöttünk. Ő
Magyarországonnagyonjólérzimagát,sokszorérziúgy,minthaotthonlenne,Olaszor-
szágban.Ésilyenérzésemgyakranvannekemis.MertvéleményemszerintMagyaror-
szágnemvalamilyennémetvagyhollandútonhalad,haneminkábbazolaszúton.Sőt,
mégpontosabbantudnámlokalizálniMagyarországot:valaholMilánóésRómaközött
van a helye, Firenze központtal. Ez lenne Olaszországnak az a része, amelyhez mi,
magyarokleginkábbközelállóakvagyunk,ésnagyonjóleltudomképzelni,hogyebben
azországbanegyközépolasz típusú fejlődésmegymajdvégbe– teljesen függetlenül
attól,milyenkormányunklesz,hiszenamindennapiéletboldogságanemakormányok-
tól,hanemazegyénekmunkájátólés–etikusvagynemetikus–magatartásátólfügg.


