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Felhívás 

Kedves Kolléga! 

Bányai Éva Professzorasszony idén, 2022. december 9.-én 80 éves lesz. 

Ebből a jeles alkalomból az ELTE PPK és a Magyar Hipnózis Egyesület közösen szervez egy 

ünnepséget. 

Bányai Tanárnőt egy olyan kiadvánnyal szeretnénk meglepni, amiben Éva portréját az 

életútját kísérő kollégák, tanítványok emlékeinek tükrében láthatjuk meg. 

Arra kérünk, írd le, Éva hogyan jelent meg/van jelen a te életedben. Mi az, amivel hatással 

volt rád, amivel inspirált, segített, lenyűgözött, elgondolkodtatott, irányt mutatott. Ezek 

lehetnek az Évával kapcsolatos szakmai és/vagy emberi, kapcsolati vonatkozású történetek is. 

Egy közös helyzet, jelenet Évával, ami fontos neked, vagy ami számodra jellemzi, 

megmutatja őt. Személyes hangvételű írásokat várunk, amik akár komolyan, akár viccesen 

segítenek megrajzolni Éva portréját, ahogyan mi ismerjük őt. Ha több történetet is 

megosztanál, azt is örömmel várjuk. 

Azért egy ilyen kiadvány mellett döntöttünk, mert tudjuk, hogy Éva elkötelezett szakmai 

munkásságában mindig az emberség, a másik felé fordulás, az emberi kapcsolatok állnak. 

Azt is kérjük, hogy röviden (maximum fél oldalban) írd le a saját szakmai 

bemutatkozásodat is egyes szám első személyben (XY vagyok...), hogy az is tisztán 

látszódhasson, a tükörkép részecskéi honnan reflektálódnak. „The beauty is in the eye of the 

beholder. Oscar Wilde” – „A szépség a szemlélő szemében van.” Lássuk azt is, kik ezek a 

szemek. 

Akár hosszabb történetet írtál, akár csak egy rövid üzenetet, jó kívánságot írsz Évának, akkor 

is mutasd be, mutasd meg magad egyes szám első személyben. 

Az írásokat magyarul vagy angolul várjuk. Ha Évával közös fényképet (is) küldesz, azt is 

örömmel vesszük. Kérünk, hogy az egyszerű szerkeszthetőség miatt word formátumban, 

Times New Roman 12-es betűmérettel küldd az írásodat. 

A kiadvány egy példányát Éva nyomtatott könyv formájában kapja meg, egyébként pedig e-

book-ként lesz elérhető. 

Ahhoz, hogy a decemberi ünnepségre meg tudjuk szerkeszteni a kötetet, kérünk, hogy az 

írásodat 2022. november 06.-áig küldd el a banyai80surprise@gmail.com címre. 

Azt is kérjük, hogy minden ezzel kapcsolatos választ, kérdést, erre 

a banyai80surprise@gmail.com email címre küldj, mert aki ezt a levelet elküldte neked, a 

felhívás terjesztésében segít nekünk. Minden egyébbel a szervező stábunk foglalkozik. 

Köszönjük szépen, hogy ehhez a képhez, ehhez az ünnephez te is hozzájárulsz! 

Éva számára a kiadvány meglepetés! Kérünk semmilyen formában ne említsd neki. 

 

A kiadvány szerkesztőinek nevében üdvözlettel, 

Kelemen-Szilágyi Adrienn 

Magyar Hipnózis Egyesület elnökségi tag 

Dr. Varga S. Katalin 

Magyar Hipnózis Egyesület elnöke 

Prof. Dr. Varga Katalin 

ELTE Affektív Pszichológiai Tanszék vezetője 

Magyar Hipnózis Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke 

Nemzetközi Hipnózis Társaság vezetőségi tag 

mailto:banyai80surprise@gmail.com
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Dear Colleague! 

Professor Éva Bányai will turn 80 this year, on December 9th, 2022. 

On this occasion, the Institute of Psychology at Eötvös Loránd University and the Hungarian 

Hypnosis Association are organizing a joint celebration. 

We would like to surprise Professor Bányai with a publication showcasing Éva's metaphorical 

portrait though reflections from her colleagues and students. 

We ask you to describe how Eva has appeared/is present in your life. What is it about her that 

has influenced, inspired, helped, impressed you, made you think, gave you direction. These 

may be stories describing your professional and/or private relationship with Éva, things you 

did with her professionally or privately. A shared situation or scene with Éva that is important 

to you or that characterises her for you. We would love to have stories with a personal touch, 

serious or funny, that help to paint a portrait of Éva as we know her. If you have more than 

one story to share, we welcome that too. 

We have chosen this form of publication because we know that humanity, reaching out to 

others, and human relationships are always at the heart of Éva’s dedication to her work. 

We also ask you to write a short (maximum half a page) introduction of your own 

professional life, so that it is clear from where the reflection comes. "The beauty is in the eye 

of the beholder. Oscar Wilde" - Let us also see who these eyes belong to. 

Whether you're writing a longer story or just a short message or a good wish for Eva, please 

introduce yourself, show yourself. 

Writings are welcome in both Hungarian and English. If you (also) send us a photo of Éva, 

we would love to have that as well. For easy editing, please send us your writing in word 

format, font Times New Roman 12pt. 

Éva will receive a copy of the publication in print, otherwise it will be available as an e-book. 

For us to be able to finish editing the book for the December celebration, please send your 

writing by 06th November 2022 to banyai80surprise@gmail.com. 

We also ask that all related questions and answers be sent to banyai80surprise@gmail.com, 

because whoever sends this to you only helps us in the dissemination of the invitation. 

Anything else will be handled by our organizing staff. 

Thank you very much for your contribution to this publication, to this celebration! 

The publication is a surprise for Eva! Please do not mention it to her in any way. 

 

On behalf of the editors, best regards, 

Adrienn Kelemen-Szilágyi 

Board Member of the Hungarian Hypnosis Association 

Dr. Katalin S Varga. 

President of the Hungarian Hypnosis Association 

Prof. Dr. Katalin Varga 

Head of the Department of Affective Psychology, ELTE 

Honorary President of the Hungarian Hypnosis Association 

Board member of the International Hypnosis Society 
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Aczél Balázs 
Aczél Balázs vagyok, kísérleti pszichológus, a metatudomány kutatója, a kar 

tudományos dékánhelyettese. Az Affektív Tanszékhez tartozó laborban több mint 10 

éve végzek mentori tevékenységet, melynek eredményeként mára nem csak itthon, de 

a világ sok táján kutatnak olyan volt ELTE-s hallgatók, akik a tanszéken elsajátított 

tudást, családias odafigyelést és magasszintű szakmaiságot tovább tudják vinni. 

Évát több mint 20 éve ismerem. 2001-ben, amikor elkezdtem a pszichológia képzést, a 

bejáratnál egy égő gyertya fogadott. Ma már tudom, hogy az akkor meghalt Illyés Sándornak 

szólt, de még nem sejthettem, hogy az ő és Éva által vezetett tanszéken fogom megkezdeni 

kutatásaimat, amik azóta is folynak. Éva nélkül nem lenne Affektív Tanszék, vagy nagyon 

más lenne. Személyisége kitölti a teret, jelen van mindenhol, mindenben. Energiája, 

támogatásai, lelkesedése, fáradhatatlan lelkiismeretes munkája példaértékű mindenkinek, aki 

komolyan gondolja a szakmát és a szakmaiságot. Isten éltesse Évát még nagyon sokáig! 
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Agárdi Tamás 
Dr. Agárdi Tamás vagyok, jelenleg igazságügyi pszichológusként szakértőként 

dolgozom, részben a Grafológiai Intézetben, részben a Semmelweis Egyetem 

Patológiai Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetében. Életutam során voltam 

újságíró, televíziós szerkesztőriporter, majd klinikai szakpszichológusként működtem 

elmeosztályon, ezzel párhuzamosan is, és a későbbiek során is dolgoztam 

magánpraxisban. A jogi és pszichológiai végzettségem szinte predesztinált a két 

szakma metszéspontjában lévő igazságügyi pszichológus szakértői tevékenység felé. 

És így – megint csak számomra – szinte törvényszerűen következett, hogy a szakértők 

közös ügyeiben is „küldetést” éreztem: több más tisztség után a Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamara elnökeként a kamarai rendszer reformjában vezényeltem az 

átalakulás nem könnyű folyamatát. 

Ja, és főleg: 

Kulcsos TDK-s vagyok! 

😊 

Bányai Éva és a kulcs 

Immár több évtizede, hogy forró nyarunk volt, de az IZU-ban, az ELTE Hipnózis Laborjában 

akkor is szorgos munka folyt, a gondosan megtervezett laboratóriumi hipnózisokat követte a 

videóra rögzített hipnózisok feldolgozása, elemzése. Jómagam, mint lelkes TDK-s azt a 

feladatot kaptam a szerteágazó hipnózis analízisekben, hogy rögzítsem, hányszor és milyen 

formában érintette saját testét/arcát a hipnotizőr, illetve a vizsgálati személy. Póriasan 

fogalmazva, a megadott forgatókönyv szerint „striguláznom” kellett. A vizsgálati labor, a 

„fülke” egy izolált, hő és hangszigetelt helyiség volt, minden szellőzés nélkül – hol volt még 

akkor a klíma! Hogy mégis valamelyest humánusabb környezetben lehessen végezni a nem 

kis koncentrálást igénylő monoton tevékenységet, a kora hajnali munkavégzést választottam. 

Igen ám, de hajnalban még minden zárva volt az egyetemen, így Bányai Éva közölte velem, 

hogy kapok egy kulcsot, amivel bejuthatok a tanszékre, és senkitől sem zavarva, 

dolgozhattam. 

KULCSOS TDK-S LETTEM! 

Ezt a kifejezést Bányai Éva találta ki számomra, és ezzel nagyon büszkévé tett. Ekkor éreztem 

először azt, hogy nem egy kis szürke rabszolga vagyok a nagy kutatók mellett, hanem 

valakivé váltam: „Kulcsos TDKs”. 

És így pillantottam be először abba a számomra akkor csodát jelentő folyamatba, amit ma úgy 

fogalmazok, hogy „Így dolgozik, alkot, Bányai Éva.” 

Évtizedek teltek el azóta, de az epizód ma is imprintingként van jelen az életemben, és Bányai 

Évával való találkozásaim során nemegyszer idéztük fel közösen, hogy milyen is volt kulcsos 

TDK-snak lenni. 

Számomra elemi hatású volt találkozni azzal a hihetetlen precizitással, előrelátással, ahogy a 

sokszereplős kísérletsorozatban minden egyes elem apró részletre menően meg volt tervezve. 

Éva a kutatók sorába behívott kezdő szakembert is beemelte abba a helyzetbe, hogy nagy 

egészben is tudjon gondolkozni, a strigulázás nem egy robotos munkává, hanem kutatói 

elemzéssé vált. Évának megvan az a rendkívüli képessége, amivel a csapat minden egyes 

tagját képes volt lelkesíteni, és ebben olyan finom elemeket is használva, amelynek alapján a 

labor kulcsának a birtoklása nekem többet jelentett, mintha az angol királynő térdszalagrendet 
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adományozott volna nekem: „Kulcsos TDK-s voltam!” Úgy éreztem, nem éltem hiába, 

elértem valamit, és erre a megtisztelő szerepre maga BÁNYAI ÉVA jelölt ki! 

Csak mellesleg jegyzem meg, hogy ebben az időben már a Magyar Televíziónak vezető 

szerkesztő riportere voltam, számos híres és „nagy” emberrel dolgoztam együtt, nem 

egykönnyen estem hasra a tekintély előtt. Sőt, ha egészen őszinte akarok lenni, kifejezetten 

irritált a tekintély, a hatalom, a lehetőségeim keretei között szerettem az oroszlán bajszát 

cibálni. De Bányai Éva tekintélye számomra a valós tudás, az egészen rendkívüli és kivételes 

teljesítmény talaján alapult, ami felébresztette bennem az őszinte tiszteletet, háttérbe szorult a 

bennem meglévő ifjú titán nemegyszer arroganciába hajló krakélersége. És ebben a 

tiszteletben nagyon sokat számított nekem, hogy ez a nagy ember, Éva, személyében is 

nagyon közel tudott hozzám kerülni. Szakmailag igen nagy volt a távolság közöttünk, de 

hitelesen tudta közvetíteni számomra, hogy emberileg közel állunk egymáshoz, egyek 

vagyunk a közös munkában, mint kicsiny fogaskerék, fontos vagyok neki. 

Életem egyik meghatározó eleme volt, hogy találkozhattam Bányai Évával! 
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Andrek Andrea 
1996-ban szereztem pszichológus oklevelet az ELTE-n. Érdeklődésem fókuszában a 

perinatális életidőszak áll, oktatás, kutatás és terápiás munka szempontjából 

egyaránt. 2007-ben társalapítója voltam az ELTE PPK perinatális szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzésnek, amelyet azidőben a Bányai Éva által vezetett Affektív 

Pszichológiai Intézet fogadott be. Azóta oktatási és oktatásszervezési feladatokat 

látok el a képzéshez kapcsolódóan, mostanra egyetemi adjunktusi pozícióban. 

Hallgató korom óta tagja voltam a hipnózis labor „szellemi fészeknek”, 2006-ban 

elvégeztem a SASOK képzést, 2012-ben hipnoterapeuta lettem. Szomato-

pszichoterápiás módszerekben képződtem tovább, 2018-ban európai szomato-

pszichoterapeuta címet szereztem. 2019-ben perinatális pszichológia 

tudományterületen doktoráltam. Alelnöke vagyok a Magyar Pre- és Perinatális 

Pszichológiai és Orvostudományi Társaságnak és vezetőségi tagja a Magyar 

Szomato-Pszichoterápiás Egyesületnek. 

Bányai tanárnőt elsős pszichológushallgató koromban ismertem meg 1990 szeptemberében. 

Annak az egyik utolsó szerencsés évfolyamnak voltam a hallgatója, ahol rövid időn belül név 

szerint ismertek bennünket oktatóink. Ez idő tájt az Oktogonnál volt az MTA Pszichológia 

Intézete, ennek csodálatos nagytermében hallgathattuk Éva tanárnő magával ragadó 

előadásait. Lehengerlő tudása, őszinte lelkesedése mindnyájunkat lenyűgözött. Bizonyára 

sokan írunk majd arról, hogy mennyire csodáltuk és csodáljuk Bányai tanárnő szakirodalmi 

jártasságát, briliáns gondolkodásmódját és kiváló pedagógiai minőségét! Mégis hadd 

mutassam meg őszintén Éva tanárnő egy olyan oldalát, ami számomra ugyancsak példaértékű. 

Fiatal pszichológushallgatóként bizony nem csak a tananyagra, de a tanárnő külső 

megjelenésére is mindig nagyon figyeltem: eleganciájára, színben és stílusban mindig ízléses 

szettjeire. Kedvencem a rózsaszín Chanel kosztüm volt. Mai fejjel – és Évát közelebbről 

ismerve – kevés esélyét látom annak, hogy lett volna eredeti Chanel kosztümje, de egy biztos: 

úgy viselte azt a kosztümöt, hogy én fiatal lányként elhittem, hogy az bizony az! És azt is 

elhittem, hogy az egyetemi oktatói-kutatói életmód és az elegáns megjelenés együtt járhat! 

Évek óta figyelem Évát ezzel a női szemmel is, és bizony ebben nem történt változás a 80. 

életév felé közeledve sem. 

Igényességre és emberségességre tanított. Leesett az állam, amikor az első szóbeli vizsgán 

szamovárból kínált teával, zöldség- és gyümölcstállal csillapította vizsgaszorongásunkat. A 

léc mindeközben igen magasan volt: következetes szigora alaposságra sarkalt. Mindezen túl 

Bányai tanárnő humora legendás volt hallgatói körben. Sosem felejtem el, amikor az 

évfolyamunk által szervezett Pszichológus Napokon javasasszonynak öltözve, misztikus 

díszletek között a tenyerünkből jósolt! 

Kedves Éva! Szerencsésnek érzem magam, hogy évek óta, immáron melletted ülve, a tőled 

tanult igényességgel és emberségességgel együtt záróvizsgáztatjuk a perinatos hallgatókat! 

Köszönöm, hogy minden ilyen helyzetben tanítasz, hogyan kell megadni a módját egy 

vizsgának, egy záróaktusnak. Különleges képességed van az ünnepélyes varázslat 

megteremtésére! Határozott kézfogásod, méltató szavaid emelkedett hangulatban bocsátja 

útjukra végzős szakembereinket. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy még sokáig varázsolj nekünk, velünk együtt ünnepet! 
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Bálint Sándor 
Bálint Sándor vagyok, szülész-nőgyógyász és pszichoterapeuta szakorvos. 

Az 1980-as évek elején a Tétényi úti kórház orvosaként arra kerestem választ: miért 

különbözik olyan nagyon az egyébként nagyon hasonló felépítésű, iskolázottságú, egészséges, 

zavartalan várandósságú asszonyok viselkedése a szülés során. Arra gondoltam, hogy a 

szülési fájdalomra reagálnak különbözőképpen. Következtetés: olyan fájdalomcsillapító 

eljárás megtanulása, ami könnyen, gyorsan és mellékhatás nélkül alkalmazható. 

A szerencse mellém szegődött: 1984-ben a kórház pszichiátriai osztályán hipnózisképzés 

indult. Itt van a megoldás: megtanulom a hipnózist, és így tudok majd fájdalmat csillapítani. 

Szerencsémre olyan kiképzőim voltak (Daubner Béla, Rapcsányi Éva, Mórotz Kenéz), akik 

hamar ráéreztettek, hogy ugyan a technika ismerete nagyon fontos, de ennél sokkal fontosabb 

a szemléletváltás. Hiszen a hipnózistechnikák ismerete olyan, mint egy éles szike birtoklása, 

de nem mindegy, kinek a kezébe kerül, és azt hogyan használja. 

És ez volt a nagy felismerés, amit Éva erősített meg bennem: nekem kell változnom a 

várandósokkal való kapcsolatban. 

Mi ez a változás? 

Szolgálat, s nem szolgáltatás. 

A szülőszobát ki lehet festeni, új bútorokat behelyezni, de ez nem elég. 

Alázat, tisztelet, türelem, empátia, szeretet…, ezekre van szükség. És ezek csak az 

emberekben és emberek által valósulhatnak meg, az egymásra figyelés révén. S ha 

megvalósulnak, a vajúdó asszony biztonságban érzi magát, módosult tudatállapotba kerül, s 

nincs szükség a heterohipnózisra… 

Ha nem az irányító, egyébként a legjobb szándékkal beavatkozó, hanem a segítő van ott, aki 

ráhangolódik az asszonyra, a szülés ritmusára, többnyire nonverbálisan, a szülés biológiai 

történése spirituális csodává válik, ahogy egy új ember születik… 

Hogyan jelent meg Éva az életemben? 

1. 1984-től 1987-ig tartott a hipnoterápiás képzésem. Megismerkedtem az aktív-éber 

hipnózismódszerrel is. Tudtam, hogy ez a felismerés Éva érdeme. Én is ültem a 

szobakerékpáron, és átéltem, hogyan futok fel a Gellérthegyre. 11 pontos lévén, nagy 

élmény volt. 

2. Ismét szerencsém volt, mert ezekben az években a Pszichiátriai Társaság Hipnózis 

Munkacsoportja havonta a Tétényiben tartotta az üléseit. És én ott ülhettem, 

hallgathattam a nagyokat. Akkor találkoztam Évával először. Mindig csinos volt, s 

sugárzott belőle az erő. Az aktivitása és a tudása lenyűgözött. Természetesen a 

kakukktojás effektusom óvatosságra intett. Hiszen a szülészek között én volt az, aki 

hipnózist tanul, a pszichiáterek és pszichológusok között pedig, aki szülést vezet… 

3. Nagy csendben voltam 1987 tavaszáig. Akkor sem én beszéltem, hanem egy általam 

készített videofilm. 

Béla nagyon elfoglalt volt, s egy 38. hetében lévő várandóst irányított hozzám. 

Örültem a megtiszteltetésnek. 

Sikeres volt az egymásra hangolódás. Kiderült, hogy az asszony 12 pontos. S így 

készült el a videó. Mi volt benne? Indukciók, mélyítés, injekcióstű (én szúrtam, aztán 
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az asszony szúrta saját arcába), a szülés és a szoptatás átélése, majd reinkarnáció 

(XVI. századi istállófiú, és angolul beszél. Az asszony egyébként nem tudott angolul), 

dehipnózis és megbeszélés. Ahogy véget ért a film, Mészáros Pista és Éva egymásra 

néztek, és Éva a következőt mondta: gratulálok, mától kezdve hipnoterapeuta 

vagy… 

4. Nagy örömmel folytattam a tanulást és a munkát. Jártam a hipnóziskonferenciákra, 

előadásokat tartottam, nagyon jó éreztem magam ebben a társaságban. De, a 

kakkuktojás-effektus továbbra is megvolt. Ugyanis nem voltam pszichiáter, nem 

voltam pszichológus, az olvasottságom sem volt valami fényes… 1990-ben Szegeden 

volt a kongresszus. Az esti közös beszélgetés során, egy kis sörözés közben, előkerült 

ez a téma. Éva nagyon aranyos volt. Hallgatott, hallgatott, majd megérintett a kezével, 

s azt mondta: neked megvan a dolgod és a helyed, ott dolgozz tovább, de közénk 

tartozol… 

5. Már nem emlékeszem pontosan, melyik békásmegyeri konferencián történt. 

Várandósok csoporthipnózisáról tartottam előadást. Különböző technikákat 

ismertettem, köztük volt a Mona Lisa mosoly technika is. Az utolsó dián volt két kép: 

Mona Lisa és Buddha képe. És a kultúrák spirituális találkozásáról ejtettem néhány 

szót. Éva nagyon örült, és megszólalt benne a tudós racionalitása, és a következőt 

mondta: Tudod, mit ismertél fel? Az agy két féltekéjének a szinkronizációját… 

6. 2015 tavaszán történt. Éppen küzdöttem az influenzával, amikor csöngött a telefon. 

Éva hívott: felkért, hogy induljak az Egyesület alelnöki tisztségéért. Nagyon udvarias 

volt. Rögtön elkezdtem szabódni, de eszembe jutott, amit Szegeden mondott több mint 

20 éve, s megtiszteltetésnek vettem, hogy rám gondolt. Elfogadtam, megválasztottak. 

És három évig, minden hónapban, akár esett, akár fújt, Éva mindig jelen volt. 

De nemcsak jelen volt, hanem aktívan volt jelen. Szuggesztív, tapintatosan irányító 

személyisége mindnyájunknak zsinórmérték volt. Volt, akire hallgassunk, akivel 

vitatkozzunk, és végül elfogadjuk a javaslatát. 

Én sem vagyok már tinédzser… A téli hónapokban nem volt könnyű rávenni magam, 

hogy töksötétben vezessek vidékről a fővárosba, aztán „tömegközlekedni” az IZU-ig, 

de mégis mindig elindultam a vezetőségi ülésekre. 

Mert megjelent előttem Éva képe: csinos kiskosztüm, diszkrét smink, határozott 

léptek, mozdulatok: ahogy megérkezik, leül, mindenkire rámosolyog, és azt mondja: 

Kezdhetjük… 

Isten éltessen, Kedves Éva! 

Hálás vagyok a Jóistennek, és köszönöm, 

- hogy megismerhettelek, hogy tanulhattam Tőled: céltudatosságot, állhatatosságot, a soha 

nem adom fel elvet…, 

- hogy kézrátétellel segítettél, amikor szükségem volt rá, 

- hiszen számunkra, akik a közeledben lehettünk, Te vagy a hipnózis Nagyasszonya, a 

tanítás mestere, példaképe mindnyájunknak fantasztikus tudásod, energikus 

életszemléleted és emberszereteted miatt. 

Sok szeretettel,  

Sándor 
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Zseni Annamária, Bálint Sándor, Bányai Éva (2012.) 
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Balogh Ildikó 
Dr. Balogh Ildikó, gyermekgyógyász, pszichiáter, gyermekpszichiáter, 

hipnoterapeuta 

Kedves Évám! 

Köszöntelek 80. születésnapodon. 

Megismerkedésünk óta 40 év telt el. 1975-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem Általános Orvostudományi Karán. A Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben 

dolgoztam kardiológián, pulmonológián (1977-1981), a gyermekgyógyászat szakvizsgám 

után pedig a gyermekpszichiátria irányába indultam. Tapasztalt kollégák tanácsára először a 

felnőtt pszichiátria gyakorlatát igyekeztem elsajátítani, két évet dolgoztam felnőtt 

pszichiáterként az Országos Ideg és Elmegyógyintézetben (1982-1984), majd a Budai 

Gyermekkórház Neurózis Osztályán és a Feszty utcai Gyermekideggondozóban 

gyermekpszichiáterként (1984-1995), ekkor kezdtem érdeklődni a hipnózis és a hipnoterápia 

iránt. A hipnózis módszerének megtanulását és alkalmazását Zseni Annamária és Biró Gyula 

csoportjában kezdtem, csoporttársaim között volt Túry Ferenc, Kovács Zoltán, Jancsovits 

Sándor, Szemes Gabriella. 1986-ban megszereztem a gyermekpszichiátria szakvizsgát. 

Érdekelt, hogyan tudom alkalmazni a hipnoterápiát a gyermekkori pszichoszomatikus 

betegségek kezelésében, hogyan tudom gyógyítani ezzel a módszerrel az éjszakai felriadást, 

dadogást, tik-szindrómát. 

Első hipnopterápiás előadásomat még az ORFI kultúrtermében tartottam 1984-ben. Nagy 

izgalommal készültem a számomra első Nemzetközi Hipnózis Kongresszusra, ami 1992-ben 

Jeruzsálemben volt. Előadásom címe „Imaginary Microscope in Ulcerative Colitis” volt. 

1994-ben Melbourne-ben volt a következő Nemzetközi Hipnózis Kongresszus, ott mi ketten 

voltunk Magyarországról, kedves Évám. Még egy nemzetközi kongresszuson vettem részt 

előadással, 1997-ben San Diegoban, oda Melbourne-ből érkeztem, ahol akkor életvitelszerűen 

éltem és a Royal Children’s Hospitalban dolgoztam. Jelenleg a Bicskei Egészségközpontban 

dolgozom és magánrendelést folytatok. 

Az ELTE Alumni előadásodhoz szívből gratulálok. 

NAGYON BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNOK! 

DRÁGA ÉVÁM! ISTEN ÉLTESSEN! 

Szeretettel: Dr. Balogh Ildikó 
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Barna Judit 
Barna Judit vagyok, 1970 óta reumatológus szakorvos. A 90-es évek tájékán egy 

napilapban (talán a Népszabadságban) olvastam egy cikket, hogy hipnózissal 

fájdalmat is lehet csillapítani. Gondoltam, milyen jó volna, ha megtanulnám, és 

bővíthetném a nem gyógyszeres terápiás lehetőségeimet. Szentágothay Katicát 

kérdeztem, akit régóta ismertem, és telefonon sokszor beszéltünk. Nagyon lelkesen 

támogatta az ötletet, de én még sokáig halogattam a döntést, ami végül 2008-ban 

megszületett, és 150 óra csoportos pszichodráma oktatás után, 2009 őszén 

elkezdhettem az Izabella utcában a képzést. Nagy bánatom, hogy nem kezdtem el 20 

évvel korábban, de életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy elkezdtem! Amikor 

én iskolába jártam, tilos volt a lélek, de úgy érzem, az elmúlt 12 évben az oktatás, az 

előadások, a műhelyek, az éves konferenciák és magánbeszélgetések során, 

egyáltalán az MHE-ben töltött idő alatt sikerült „kinöveszteni a lelkem”, ahogy 

mesterem, szupervízorom, Néveri Emesétől ezt a kifejezést hallottam. Halogatásom 

eredménye, hogy én vagyok a legöregebb a csapatban, de hálás vagyok, hogy 2012 

óta, vizsga nélkül tagja lehetek az Egyesületnek. (Feltehetőleg hajlott koromra való 

tekintettel). Még most is dolgozom, rendelek, nem tudom abbahagyni, mert még 

mindig érdekel a beteg és a betegsége. Az elmúlt 12 évben – kis túlzással – nemcsak 

a beteg testnyílásaiba látok bele, hanem annál sokkal mélyebbre. Az első vizsgálat 

gyakran válik feltáró beszélgetéssé, gyűjtöm a negatív szuggesztiókat, és élvezem 

pozitív szuggesztióim hatását. 

Drága Éva! 

Nagyon boldog, és még sok-sok nagyon boldog születésnapot kívánok! 

2010 februárjában találkoztunk először a Hipnózis elmélete 30 órás kurzus első előadásán. 

Kb. 8-an voltunk, és persze rögtön konstatáltam, hogy én vagyok a legidősebb, még nálad is. 

Az előadás este 7 óra után fejeződött be, és valakivel együtt még ott maradtam, és kérdeztem 

valamit. Már nem emlékszem, miről beszélgettünk. Téged már az utcán várt a férjed, és Te 

hosszan, türelmesen, de nagyon lelkesen magyaráztál, csillogott a szemed, és az a benyomás 

maradt meg bennem, hogy a hipnoterápia, az agykutatás, az embereken való segítés a világ 

legjobb dolga. Akkor este még jobban örültem, hogy beiratkoztam a képzésre. Köszönöm 

neked! Nagyon szeretném és kívánom, hogy 10 év múlva, a 90.-en újra megköszönhessem. 
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Benczúr Lilla 
Klinikai szakpszichológus, hipnoterapeuta, meseterapeuta vagyok. Pszichológus 

diplomát az ELTÉ-n szereztem 2002-ben. Már az alapképzés alatt is részt vettem a 

Kísérleti (később Affektív Pszichológia) Tanszék munkáiban, hipnózis és egyéb 

kísérletekben kódolóként, kísérletvezetőként, és később hipnotizőrként is. Doktori 

képzésemet is ezen Tanszék programján végeztem el. Egyetemi oktatásban is 

dolgoztam-dolgozom, általános lélektant, kutatásmódszertant, orvosi kommunikációt, 

valamint specializációkat fájdalom, módosult tudatállapotok, szuggesztiók témában 

tanítottam, továbbadva így a Tanszék örökségét. Jelenlegi érdeklődésem inkább a 

terápiás munka felé vitt, így alapvetően hipnoterápiával és monodrámával dolgozom 

egyéni terápiás szettingben. 

Kedves Éva! 

Amikor gondolkodtam, milyen élményt is írnék le, ami Hozzád kapcsolódik, pillanatok jöttek 

inkább. Kicsit úgy, mint egy frakcionált indukció képei. Olyannyira része vagy szakmai 

felnövésemnek, hogy nem is tudom megfogalmazni, ezek közül a pillanatok közül mi az, ami 

most itt megosztható. Tekintetek, mondatok, biztatások, nehéz helyzetben tevőleges segítség. 

Helyek, idők, szakmai és emberi pillanatok összefonódásai, inspiráció, megmérettetés. Málta-

Gozo, Normafa utca, Visegrád, Acapulco, Szeged, Izu. A hit és a bizalom pillanatai. Nehéz, 

sőt lehetetlen most szavakba önteni, narratívát adni valaminek, amire éppen a 

kimondhatatlanság jellemző, ahogy a módosult tudatállapotok élményeire is. S közben, ahogy 

tovább gondolkozom, eszembe jut még valami, amikor Rád gondolok vagy találkozunk: a 

kortalanság. Pontosan olyannak látlak most, mint amikor elsőéves koromban először láttalak, 

mindegy, mennyi idő telik el a találkozásaink között. 

Szeretettel kívánok Boldog Születésnapot! 

Lilla (Benczúr) 
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Besnyő Zsuzsanna 
Besnyő Zsuzsanna pszichológia MA szakos hallgató vagyok. Bányai Évát egy 

bevezető kurzuson hallhattam először sok évvel ezelőtt, azóta minden nap inspirál 

arra, hogy jobb szakEMBER legyek és a hipnózisról tanuljak. Szakdolgozatom 

témáját is Ő ihlette, volt szerencsém részt venni a Tanárnő kutatásában, javaslatára 

elvégeztem a SASOK képzést is.  

Köszönök mindent! 

„Látom a friss hó alatt növekvő zöld füvet.” 

Ez a sor cseng mindig vissza bennem, mikor Bányai Évára gondolok. Az az átélés, erő, 

életszeretet, őszinteség és lelkesedés, ami a képzéseit és minden tevékenységét jellemzi, amivel 

magával ragad. 

Ezt a mondatot olyasvalakitől idézte, aki épp élete legnagyobb küzdelmét vívta. Eszembe 

juttatja, hogy még a legmélyebb nehézségben is van valami mérhetetlen szépség, amiből erőt 

meríthetünk a továbbiakhoz, ha kellően nyitottak vagyunk. Ebben az egy mondatban benne van 

a „Bányai Évaság” esszenciája, amiért szeretjük, amiért hálásak vagyunk érte, ha hallgathatjuk. 

Bármiről, bármikor. 

További jó EGÉSZséget, boldog születésnapot, Tanárnő! 
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Biró Eszter 
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán pszichológusként 30 éves koromban, 1996-ban 

végeztem. PhD fokozatomat 2006-ban kaptam. Interakciós szinkronitás témakörében 

írt szakdolgozatom, valamint PhD disszertációm témavezetője Bányai Éva volt. 

Tanácsadó szakpszichológusként az ELTE-n 2004-ben végeztem, családterapeuta 

címet a Magyar Családterápiás Egyesületnél 2013-ban szereztem. A Magyar 

Hospice Alapítványnál 2003 óta dolgozom, rákbetegekkel, haldoklókkal, rákbetegek 

családtagjaival, hozzátartozóival, valamint gyászolókkal foglalkozom, abban az 

interakciós szemléletben, amit Évától, és az általa vezetett tanszék és kutatócsoport 

munkatársaitól kaptam és tanultam. 

Kedves Éva, nagyon különös, hogy 80 éves leszel néhány héten belül: a vitalitásod nehezen 

hihetővé teszi. De valószínűleg mégis igaz lehet, mert már annak is több mint 31 éve, hogy 

elsőévesként először próbáltam szorgalmas jegyzeteléssel követni az előadásod 

információsűrűségét… és tényleg csak néha maradtam le, mert lelkesített, hogy megéreztem: 

lesz mit tanulni, és főleg lesz kitől. 

Sok az emlék 1991 ősze óta, egészen a két héttel ezelőtti legutóbbi hosszú 

telefonbeszélgetésünkig. Keresgélek közöttük, melyiknek az elmesélésével tudnám 

megragadni a 31 évnyi kapcsolat szubjektív lényegét. Mesélhetném, hogy egyetemistaként 

minden kurzusodra beiratkoztam, ami csak az órarendembe belefért, még egy angol nyelvűre 

is bekönyörögtem magam; és kerestem minden lehetőséget, hogy a Kísérleti Pszichológia 

Tanszék közelébe férkőzhessek: tárgyi tudásért és szakmai igényességért. Bekapcsolódhattam 

kutatásba, írhattam szakdolgozatot, disszertációt – kaptam sok lehetőséget, segítséget, 

inspiráló bíztatást, és az évek során egyre több személyességet, bizalmat és emberi közelséget. 

Tanszéki teákat, lillafüredi hipnikeket, Normafa úti, vendégségbe hajló konzultációkat, 

kölcsönbe máskülönben megszerezhetetlen könyveket, módszertani kritikát, gondolkodásbéli 

alaposságot, hosszú svábhegyi sétákat és beszélgetéseket, személyes döntéseimhez megértést, 

veszteségeimhez, kihagyott lehetőségeimhez együttérzést. 

Valahogy azonban mégsem csak a találkozások élménye, vagy a kritikus gondolkodás által 

felépíthető tudás mélysége maga az egyedüli lényeg; hanem leginkább az a levegő, aminek a 

belélegzésével evidencia lett nekem is az emberi összehangolódás valósága, a módosult 

tudatállapotok szépsége, és az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Ezek nélkül sokkal 

hidegebb és felszínesebb volna a világom, amiben élek. Köszönöm, hogy az oktatóvá és 

kutatóvá válás lehetőségét is láttad bennem, és/de amikor erről az útról letérve a klinikum, 

azaz a hospice felé fordultam, abban is szeretettel, érdeklődéssel, elmélyült beszélgetésekkel 

támogattál és támogatsz. 

Éva, nagyon meleg, összehangolódással teljes születésnapot kívánok, és örömet mindahhoz, 

amit az elkövetkezőkre tervezel, és szeretnél. 
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Birtalan Liliána 
Birtalan Liliána vagyok, doktorjelölt és képzésben lévő hipnoterapeuta 

Kedves Professzor Asszony! Kedves Éva! 

Van, ami a szakmaiságod mellett még jobban megmarad bennem és velem: köszönöm 

példamutatásod, emberséged és mindehhez kedvességed, odafigyelésed. 

Nagyon örülök, hogy megismerhettelek – hogy ismerhetlek! 

Szeretettel, Liliána 
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Consuelo Casula 
Consuelo Casula, a graduate in Philosophy, specialized in Psychology, NLP Trainer, 

and in clinical hypnosis I teach hypnosis at the Scuola Italiana di Ipnosi e 

Psicoterapia Ericksoniana and other Italian and international schools of 

psychotherapy. Board member of Società Italiana di Ipnosi, I am the immediate 

Past-President of the European Society of Hypnosis, and the current Vice-

Chairperson of the Council of Representatives of the International Society of 

Hypnosis. 

My first memory of you, Eva, coincides with my participation at the 1996 ESH congress in 

Budapest, where you were the organizer as the ESH president. During the gala dinner on a 

boat trip on the Danube River watching fireworks celebrating Hungary’s 1100th anniversary, 

Julie Linden and I found ourselves sharing the same table and some time with you. We were 

very joyful of being together and we started praising ourselves as women for our contribution 

in the field of hypnosis not only as scrupulous professionals but also as creatures in contact 

with the mysteries of nature: We also dared to recognize that we were capable of preserving 

within ourselves the therapeutic magic power of witches. Since that experience on the boat 

trip with you, we recalled the magic of our first meeting as an imprint that has since marked 

our relationship. Over the years there have been many opportunities to meet again and renew 

our bond as women and as witches, in Milan, when we also went to the Scala together, in 

Budapest again, or during ESH and ISH congresses. 

Another special memory is related to the ESH conference in Istanbul in 2011, when one of 

your collaborators, Anna C. Gosine Greguss, had an accident that forced her to spend her time 

in a hospital in Istanbul instead of attending the conference. I remember that one afternoon, 

during my lecture, I informed the audience that Anna was at the hospital and invited them to 

silently send her their healing messages for one minute. I think I would have forgotten this 

episode if there had not been a follow-up you told me, Eva. After the conference, the same 

afternoon, you went to the hospital to visit Anna and asked her how she had spent her 

afternoon. You specifically asked Anna if she had anything special to tell you. This is the 

scientific part of you! The morning after, you came to me and told me that Anna shared with 

you that at some point she felt inner peace inside herself, with the feeling that the healing 

process was working very well. I’m still surprised to think that you in your deepest heart 

believed that the healing messages we sent during the congress reached Anna’s heart as a 

choral embrace full of love and hope. 

You are a courageous woman, a pioneer: the first woman expert in hypnosis in your own 

country, the first president of the Hungarian society, the first female ESH president, the first 

female ISH president. Many women after you are grateful to you because you opened the gate 

that had been open mainly for men before you. And you did all these great things with grace 

and with a smile. 

You are a model for many women simply because you have been able to harmonize your 

scientific rigor of the innovative researcher and the flexibility of the woman who welcomes 

the mysteries of life. Even when life also brings some disease that teaches us how to become 

stronger than before. 

Your rigor combined with your curiosity and creativity is what has distinguished you, your 

school, your teaching, your legacy. In the many students you have trained we can still 

perceive your optimism and your faith in the therapeutic power of hypnosis made of science 

and art. 

Happy birthday dear Eva, enjoy life! 
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Cserjési Renáta 
Cserjési Renáta, az Affektív Pszichológia Tanszék adjunktusa vagyok, 2015-ben 

csatlakoztam az ELTE-n a tanszékhez. Előtte 17 évig külföldön éltem, dolgoztam és 

kutattam, többek között Belgiumban, Hollandiában és Olaszországban. 

A pszichológusi diplomámat és doktori címemet a Pécsi Egyetemen és a Louvain-e 

Egyetemen szereztem meg. A közös szálak és emlékek alapján innen kezdeném a 

történetemet, amely Évához köt, mégpedig a pécsi Grastyán-laboratóriumból. Életem egyik 

legszebb szakasza ehhez az intézethez kapcsolódik, itt tanultam meg, mit jelent az, hogy 

agykutatás, milyen modellekben és milyen gondolatok mentén lehet és érdemes a 

viselkedésről gondolkodni, legyen az állat vagy éppen humán. Itt értettem, meg hogy a 

psziché mögött van biológia és a biológia mögött igenis van pszichológia is. Azt, hogy 

rendszerben kell gondolkodni és nyitottnak lenni mind a művészetek, mind a körülöttünk 

zajló környezeti hatások, a múlt és jelen összekapcsolódására, és a biokémiai folyamatok 

irányába is, ha a kutatási eredményeinknek értelmet akarunk adni. Továbbá, hogy csoportban 

kell gondolkodnunk és együtt, ha eredményt akarunk egyáltalán elérni. 

Éva ugyanebben a laborban dolgozott sokat évekkel ezelőtt, hogy én odakerültem volna. 

Hallomásból ismertem már Őt, többször említették pécsi kollégáim a nevét, sőt néha 

kacsintva, megjegyezve, hogy bizony dolgoztak már itt pszichológusok, nem te vagy az 

egyetlen     . Mégis, Évával személyesen először 2015-ben találkoztunk az ELTE-n. Azóta is 

minden beszélgetésünk alatt, Éva szakmai megnyilvánulásaiban, soha el nem apadó 

kíváncsiságában és kérdéseiben megérzem, megértem, hogy a Grastyán-labor Benne is 

nyomokat hagyott. Ez egy titkos, láthatatlan szál, amely összeköt minket és számomra 

biztonságot jelent. Ezért köszönöm Neked, Éva, hogy van, vagy ez a titkos kapcsolódás, a 

láthatatlan „pécsi szál” nekem! 

Renata 
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Cserni Boglárka 
Cserni Boglárka vagyok, elsőéves mesterszakos pszichológushallgató az ELTE-n. Az 

alapképzést is itt végeztem, és annak utolsó évében lettem demonstrátor az Affektív 

Pszichológia Tanszéken. 

Tanárnőt másodéves koromban ismertem meg az Affektív pszichológia kurzuson, amely 

ekkor online zajlott. A távoktatás minden hátránya ellenére az előadások a teljes figyelmemet 

lekötötték és Tanárnő minden szava magával ragadott. 

Engem hosszú út vezetett a pszichológia szakig. Az érettségi után az idegennyelvek és a 

történelem iránti érdeklődésem a Corvinus egyetemre irányított a nemzetközi tanulmányok 

szakra. Régóta kerestem arra a kérdésre a választ, hogy mi az én hivatásom, de az első 

egyetemi évemben ezt nem találtam meg. Ekkor elhatároztam, hogy szakot váltok, és bár 

ekkor már nagyon érdekelt a pszichológia és egyre inkább éreztem, hogy a későbbi 

munkámban embereknek szeretnék segíteni, a jogi pályán folytattam utamat, el is végeztem 

az első félévet a jogon. De nem hagyott nyugodni a pszichológia iránti érdeklődésem, így 

életem egyik legnehezebb döntését meghozva, otthagytam a jogi kart, és elkezdtem 

pszichológiát tanulni (és mellette befejeztem az első szakomat is a Corvinuson). Ez a kis 

rövidke történet talán szemlélteti, hogy mennyit őrlődtem ezen a kérdésen. A pszichológia 

szakon is sok bizonytalanság volt bennem az első néhány hónapban, hiszen semmi sem 

garantálta, hogy jó döntést hoztam. De tisztán emlékszem arra, hogy Tanárnő szavait 

hallgatva egyszerűen éreztem, hogy jó helyen vagyok. Szeretek tanulni és gondolkodni, ezért 

nagyon hálás vagyok, hogy Tanárnőtől, egy ilyen „koponyától” tudok tanulni, aki a hihetetlen 

szakmai tudása mellett olyan emberi, hogy csak csodálni tudom. 

Köszönöm Tanárnő, hogy mindig szakít időt arra, hogy a diákokkal foglalkozzon, ezt sokan 

az Ön helyében nem tennék meg, pedig annyira sokat számít! 

Köszönöm azt is, hogy ma Magyarországon itt tart a pszichológia tudománya, hiszen Tanárnő 

kitartó és alázatos munkája nélkül nem tarthatnánk itt! 

Szeretnék példát venni Tanárnőről abban is, hogy mindennek megadja a módját. Nagyon 

tetszik, hogy a tanszéken is olyan légkört varázsol, ahol jó lenni. Tetszik, hogy mindent teljes 

beleéléssel és odaadással csinál, még a kedvenc kencéit is olyan odaadással készíti el és a 

legkisebb kedves gesztusnak is teljes szívből tud örülni, és minden apróságért olyan hálás. 

Tanárnő, köszönöm, hogy visszaadta a hitemet a tanulásban, az egyetemi életben és abban, 

hogy mindig van értelme mindent beleadni! 

Nagyon sok boldog születésnapot kívánok Tanárnőnek! 
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Csiby Ágnes 
Csiby Ági vagyok. Több mint 20 évig közgazdászként dolgoztam, aztán egy szombati 

napon, miután kiolvastam a Mindennapi pszichológia folyóirat aktuális számát, 

elhatároztam, hogy pszichológus leszek. Pécsen szervezetpszichológusként végeztem, 

majd az ELTÉ-n szexuálpszichológusként és most Pécsen klinikai 

szakpszichológusnak tanulok. A Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítványnál és 

magánrendelésben dolgozom. A Magyar Hipnózis Egyesületnél hipnoterápiát 

tanulok. 

Bányai Évát 2019-ben ismertem meg. Hipnóziselméletet tanított a csoportunknak. Teljes 

szombat délelőttöket (4-5 órát) tanított nekünk, egy rövid szünettel. Minden percét élveztem, 

egy pillanatra sem lankadt a figyelmem. Otthon lelkendezve meséltem a családomnak, hogy a 

tanárunk elmúlt 70 éves és olyan energiával és lelkesedéssel tanít, hogy elképesztő. 3 évvel 

később tudtuk folytatni a haladó elméletet. Éva energiája és frissessége töretlen. 

Nagyon értékelem azt is, hogy ott van más kollégák szakmai előadásain, workshopjain és 

sosem hagyja abba a tanulást. Példaértékű számomra. 

Kívánom, hogy ilyen maradjon még sokáig. 

Szeretettel, 

Csiby Ági 
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Csordás Eszter 
Csordás Eszter vagyok, 23 éves, pszichológia mesterszakos hallgató, 

szociálpszichológia specializáción tanulok. Később szociálpszichológus kutatóként 

szeretnék dolgozni, de emellett terápiát is szeretnék folytatni. Az idei évtől az Illyés 

Sándor Szakkollégium tagja vagyok, a mesterszak mellett tudományos diákköri 

munkát folytatok: a férfiak nők melletti szövetséges cselekvésének motivációját 

kutatom. Szerintem a társadalom, amiben élünk, nagyban befolyásolja pszichés és 

fizikai jóllétünket, ezért fontosnak tartom, hogy megismerjük, és a rendelkezésre álló 

kereteken belül javítsuk azt. Szabadidőmben hosszútávfutok és rengeteg időt töltök a 

természetben, ami az egyik lefőbb erőforrásom. A COVID járvány óta idén érzem 

először, hogy találtam magamban valamiféle belső, stabil, kimeríthetetlen erőforrást. 

Mottóm, mely a futásra és a mindennapi életre egyaránt igaz, a következő: „Ha nem 

tudsz repülni, fuss! Ha nem tudsz futni, sétálj! Ha nem tudsz sétálni, akkor mássz! De 

tégy bármit, muszáj haladnod előre!” /Martin Luther King/ 

Egy szép, napsütéses szeptemberi csütörtök reggelen fáradtan rogytam le az ágyra: végre egy 

fél nap, amikor kipihenhetem a hét fáradalmait. Még el sem kezdődött a félév, máris 

kimerültem. Ahogy nézegettem a telefonomat, megnyitottam a Neptunt, átfutottam a héten 

már teljesített, és még előttem álló feladatokat. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy még 

van egy szabad hely Bányai Éva professzorasszony pszichoonkológia kurzusán. Gondolkodás 

nélkül felvettem az órát, mely aznap 13:30-kor kezdődött. 

– Hát akkor ezt a mai első órát kihagyom, de majd a félév többi napján rendesen járok – 

gondoltam magamban, majd az órámra néztem. Negyed tizenegy. Ahhoz, hogy beérjek 

vidékről az órára, délben már az állomáson kell lennem. Hirtelen gondoltam egyet, felvettem 

a futócipőm, kivasaltam az ingem, összepakoltam a táskám. Szerintem soha nem fordult elő 

velem korábban, hogy bő másfél óra alatt lefussak 7 kilométert, majd zuhanyozzak és hajat 

mossak, megebédeljek, összekészülődjek és biciklivel leérjek a 2 kilométerre levő állomásra. 

És bizony mindezen hőstettek kivitelezése után, aznap 13:30-kor ott ültem azon a bizonyos 

pszichoonkológia órán. 

Miért volt ilyen fontos, hogy mindenképp ott legyek? Ennek hosszú története van. 2020 

februárjában találkoztam először a Tanárnővel az affektív pszichológia kurzusán. Szuggesztív 

egyénisége már ott is megragadott, a tananyagot mindig izgalmas, élettel teli módon adta elő, 

személyiségét és személyes történeteit is belevitte az előadásokba, melyekbe sokszor 

érzelmileg annyira beleélte magát, hogy ezzel hallgatóközönségét is teljesen magával ragadta: 

vele sírtunk és vele nevettünk. 

A személyesen megtartott szuggesztív erejű kurzusainak sajnos a COVID-19 járvány véget 

vetett, de az előadásainak varázsa nem szűnt meg. A Tanárnő időt és energiát nem kímélve, 

narrált diasorokat készített, ezekről személyes véleményt kért tőlünk, hogy hatékonyabbá 

tegye a tanulást. A járvány alatt érzelmi mélypontra, teljes apátiába kerültem, a félév eleji 

lelkesedésem teljesen megszűnt, minden tantárgy érdektelenné vált számomra. Szinte túlzás 

nélkül mondható, hogy ezekben az időkben egyedül a Tanárnő által készített affektív 

pszichológia előadások tartották bennem a lelket. Emlékszem, egy alkalommal fáradtan, 

fásultam ültem a számítógéphez, hogy megnézzem az egyik diáját, amelyben az aktív-éber 

hipnózis felfedezésének személyes történetét mondta el. Az előadás végére már nemhogy 

elmúlt az apátiám, de lelkesedésemben fel-le sétáltam a szobában, szó szerint ugrálva 

hallgattam a történeteit. Ezt a lelkesedést egyrészt a nagyszerű felfedezés váltotta ki: 

hosszútávfutóként nem áll tőlem távol a mozgás közben átélt módosult tudatállapot jelensége, 
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és nagyon izgalmasnak találtam, hogy ezt mesterségesen is ki lehet váltani, és terápiás célokra 

használni. A lelkesedésem másik oka a tanárnő hangjából áradó rendíthetetlen hit és 

optimizmus volt. Ez nem az a fajta erőltetett áloptimizmus, amit annyian próbálnak sulykolni, 

minden meggyőződés nélkül. A tanárnő hangjából egy valódi tapasztalatokon nyugvó, 

mélyről jövő, valódi hit szólt hozzám, amely emlékeztetett, hogy mindig küzdeni kell, mert 

mindig van miért. Nemcsak azért, hogy életben maradjunk, hanem azért is, hogy fejlődjünk, 

hiszen ez még a legnehezebb körülmények között is lehetséges. Én sokáig valódi harcosnak 

tartottam magam (erre utal a mottóm a személyes bemutatkozás részben), a járvány alatt 

azonban összetörtem. Bányai Éva tanárnő azonban emlékeztetett, hogy tartsam magam 

továbbra is ehhez az életfilozófiámhoz. 

Azóta a Tanárnő több kurzusán, előadásán is részt vettem, és sok-sok új ismeret elsajátítása 

mellett többször végighallgattam ugyanazokat a történeteit is, de valahogy ezek sosem váltak 

számomra unalmassá, mindig újra és újra megérintettek, és mindig kihallottam belőlük 

valamit, amit addig nem. A tanárnő kurzusai rendszerességet vittek az életembe, egyfajta 

tartást adtak nekem, úgy éreztem, mindig több leszek emberileg, amikor kijövök egy-egy 

ilyen előadásról. Ezek az órák útravalóul szolgáltak számomra, mélyítették az önismeretemet, 

segítettek megtalálni rejtett erőforrásaimat, még akkor is, ha eredetileg nem azért jelentkeztem 

rájuk. A Tanárnő kurzusai hatására például jobban figyelek a külső és belső szuggesztiókra, 

valamint azokra a szimbólumokra, amikből erőt meríthetek. Egyszer alkalmam volt részt 

venni egy csoporthipnózison, ahol Bányai Éva tanárnő volt a hipnotizőr. Bár a hipnózis alatt 

nem tapasztaltam semmi átütő erejűt, napokkal később volt egy élményem, amit a mai napig a 

hipnózis „utóhatásának” tudok be. A csoporthipnózis után néhány nappal covidos lettem, és 

érzelmileg és fizikailag is rosszul viseltem. Egyik este valamiféle spontán módosult 

tudatállapotba kerültem, megjelent előttem egy tulipánokból (ez régóta nemcsak kedves 

virágom, de fontos szimbólum is számomra, amit a saját identitásommal kapcsolok össze) 

font koszorú, és ahogy néztem, valahogy azt éreztem, hogy jobban leszek. Másnapra valóban 

enyhültek a tüneteim, megszűnt a napok óta kínzó torokfájásom is, és onnantól gyógyulni 

kezdtem. Utólag sokat gondolkoztam ezen a jeleneten, értelmeztem, jelentéssel ruháztam fel, 

de biztos vagyok benne, hogy az erre való érzékenységem, fogékonyságom (részben) a 

Tanárnő kurzusain alakult ki. 

Mindezek fényében már érthető, miért siettem azon a napfényes szeptemberi napon, hogy 

odaérjek a Tanárnő kurzusára. Azóta is járok rá, mindig sokat viszek magammal az órákról, és 

remélem, még sokat tanulhatok Bányai Éva tanárnőtől. Én is és mások is. Záró gondolatként 

csak az jut eszembe, ami már többször megfogalmazódott bennem: Bányai Évából több kéne 

a világnak. 

Isten éltesse sokáig, Tanárnő! Sok erőt, boldogságot, és még sok hosszú boldog évet kívánok! 



 

26 

 

Dobi Margit 
Dr. Dobi Margit, orvos 

Debrecenben találkoztam először személyesen Dr. Bányai Éva professzor asszonnyal. Ott 

jártam az orvosi karra, és már akkor volt bennem érdeklődés a hipnózis iránt. Ebben az 

időben a szomszédos egyetemen dolgozott Mészáros István professzor, aki megengedte, hogy 

áthallgassak a képzéseire. 

Később, amikor Miskolcon dolgoztam, ott is értek hipnózis-impulzusok. A szomszédos 

épületben Dr. Túry Ferenc vezette a Pszichiátriai Osztályt és akkor még működött a Csanyik 

Dr. Vas József vezetésével. 

2019-ben határoztam el, hogy részt veszek a Magyar Hipnózis Egyesület hipnoterapeuta 

képzésében. Megkerestem Évát, és ő lelkesen mondta, hogy épp most indítja az elméleti 

modult. Akkor is, és most a haladó elméleti résznél is nagyon jó átélni, ahogyan ő beszél a 

hipnózisról, egész életével, lényével példázva azt. Bármikor találkoztunk, találkozzunk 

személyesen vagy online, mindig csillogó szemekkel van jelen. 

A széleskörű szakmai tanítása, iránymutatása mellett a lelkesedése, hitelessége, emberi 

odafordulása rengeteget adott nekem. Hálásan köszönöm! 

Kedves Éva! 

Születésnapod alkalmából szeretettel köszöntelek, kívánok továbbra is sok erőt és jó 

egészséget! 

P.S.: Ehhez a naphoz erős „memóriahorgom” van huszonötévvel későbbről is… 
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Doktor Rebeka 
Doktor Rebeka vagyok, másodéves pszichológia mesterszakos hallgatóként tanulok 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia 

szakirányon. Alapfokú egyetemi tanulmányaimat is az ELTE-n végeztem, amely 

során lehetőségem volt a Bányai Tanárnő által tartott Affektív pszichológia és A 

hipnózis alkalmazásának lehetőségei című kurzusokon, valamint számos, az egyetem 

által szervezett ismeretterjesztő előadáson részt venni. Jelenleg egy féléven keresztül 

Hollandiában, a Leideni Egyetemen tanulok Erasmus csereprogram keretében. 

A Bányai Tanárnőtől hallott történetek számos helyzetben, barátaimmal, ismerőseimmel 

folytatott beszélgetésekben is gyakran előkerülnek. Számomra ő olyan emberi értékek 

képviselője, mint az elkötelezettség, kitartás, hazaszeretet, felelősségvállalás és példamutató 

hozzáállás. Szerencsésnek tartom magam, hogy történetét személyesen tőle volt lehetőségem 

többször is meghallgatni. 

A Tanárnő affektív pszichológia előadásain mindig meghatározó élmény volt részt venni. 

Megtisztelve éreztük magunkat, amiért fejlődésünk érdekében és a tananyag kiegészítéseként 

beavatott bennünket személyes történeteibe, életének meghatározó és érzelmileg jelentős 

helyzeteibe is. Mindig olyan átéléssel mesélt, hogy nem lehetett nem teljes jelenlétünkkel, 

ámulattal hallgatni őt. Megajándékozott minket személyes figyelmével és törődésével: a 

beadandóinkhoz egyesével, kézzel írt megjegyzéseket fűzött, a teljes évfolyamot szóban 

vizsgáztatta – azt érezhettük, hogy mindannyian személyes kapcsolatban vagyunk vele. A 

kurzust lezáró vizsga – amely szigorúságának híre ugyan hamar elterjedt elsőéves 

pszichológushallgató-körökben – a mai napig a legkedvesebb feleleteim egyike. Miután 

sikeresen válaszoltam a Tanárnő által feltett első kérdésre, és ő így szólt: „maga balzsam a 

lelkemre, erre a kérdésre ma még senki sem tudott helyesen felelni”, büszkeségem határtalan 

volt. Úgy gondolom, hogy eddigi tanulmányaim során ezen a kurzuson sajátíthattam el a 

lehető legtöbb tudást, méghozzá valódi tanár–diák szakmai kapcsolaton keresztül. Most is 

pontosan eszembe jutnak az évekkel ezelőtt tanult elméletek, példák, magyarázatok. 

Mindig csodájára jártunk Bányai Tanárnő munkabírásának, aki egy őszinte tudományos 

beszélgetésre mindig szakított időt, sűrű hétköznapjaiban is, hiszen, ahogy ő mondta: „azért 

mégiscsak gondoskodni kell az utódok neveléséről”. Egy elmaradt alkalomra addig kerestünk 

pótidőpontot, amíg az a sok fős kurzus minden résztvevőjének meg nem felelt, akik egy 

szombati napon is szép létszámmal és szívesen vettek részt a Tanárnő előadásain. 

A Tanárnő példája megmutatta mindannyiunknak, hogy a lehetetlennek tűnő is lehetséges, ha 

alázattal, kitartással és tisztességgel igyekszünk képességeinket és lehetőségeinket az 

emberiség és a hazánk szolgálatába állítani. Egész életemben és pályám során törekedni 

szeretnék arra, hogy a tőle tanultakhoz méltó hozzáállással végezzem a munkámat, és 

megtaláljam azt a területet, amelyen keresztül a legtöbbet nyújthatok a világnak, hogy 

büszkévé tehessem őt a jövő nemzedék képviselőjeként, akikért annyi áldozatot hozott. 

Kedves Tanárnő! Isten éltesse 80. születésnapja alkalmából! Kívánok Önnek jó egészséget, 

további szép sikereket, szerető és támogató közösséget! Remélem, még sokszor lesz 

alkalmam tanulni Öntől! Hálásan köszönöm, hogy hivatástudatával és szeretetével inspirált a 

pszichológia tudománya melletti elköteleződésre. Ígérem, hogy minden körülmények között 

igyekszem bízni a kutató kíváncsiságomban. 
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Dömök Bálint 
Dömök Bálint vagyok, elsőéves pszichológia-mester szakos hallgató. Korábban volt 

lehetőségem Tanárnőtől tanulni az affektív pszichológiát, a hipnózis alkalmazásának 

gyakorlati területeit, illetve jelenleg a pszichoonkológiát. Emellett második éve 

aktívan dolgozom Kekecs Zoltán kutatócsoportjában az Affektív Pszichológia 

Tanszéken, demonstrátorként. 

Tanárnő felkészültsége, alázata és szenvedélye az első affektív pszichológia előadás során 

érezhető és inspiráló volt. Éppen a távoktatásra való átállás első félévében vettem részt a 

kurzuson, az otthon, „bezárva” töltött idő tényleges fénypontjai voltak az előadások. Olyan 

lelkesen, inspiráltan olvastam utána az anyagoknak, az irodalmaknak és plusz megszerezhető 

forrásoknak, amilyen szinten korábban nem észleltem magamon. Talán az átállás okozott 

némi bizonytalanságot a motivációmban, de akkor azt éreztem, hogy az Ön szenvedélye, 

elhivatottsága a tudomány iránt képes egy ilyen elakadást újból mozgásba lendíteni. 

Csodálatra méltó volt, hogy egy ilyen nehéz periódus alatt az egész évfolyamot szóban 

vizsgáztatta egyedül, azért, hogy a lehető legpontosabb képet kaphassa arról, valóban értjük-e 

az anyagot. Hiszen ezt tartja, és tartotta talán a legfőbb szempontnak, hogy valós, 

alkalmazható tudást adjon át, hogy szenvedéllyel és szeretettel folytassuk tanulmányainkat és 

pályánkat. Elképesztően zsúfolt mindennapjaiban is mindig prioritásnak tartja a diákok 

érdekeit és azt, hogy a lehető legtöbbet megtegyen a fejlődésünkért. 

Második éve veszek részt a tanszéken folyó kutatómunkában. Tanárnő órái, lelkesedése és 

érdekeltsége a hipnózis területén engem is arra inspirált, hogy minél többet tudhassak meg a 

területről, illetve, hogy később gyakorlatomban a hipnoterápiás végzettséget is 

megszerezzem. Az a lehetőség, hogy az Elkins Hypnotizability Scale fordításában és 

validálásában részt vehetek kísérletvezetőként, páratlan, és szinte nincs olyan alkalom, amikor 

az Ön szenvedélye és maximális odaadása ne jutna eszembe, amikor egy hipnózist 

megkezdek. 

Boldog emlékem, amikor Önnel beszélgettem a tanulás melletti munkavégzésről; nagyon 

megérintő volt a támogatása és elismerése irányomba. Kifejezetten meghatóak voltak 

támogatói szavai édesanyám mellrákjával kapcsolatban. Azóta anyukám számos előadását 

megnézte és úgy gondolja, hogy személyisége és inspiráló szenvedélye nagy szerepet játszott 

sikeres túlélésében. Bármikor hazalátogatok, még a vasútállomásról hazafele szokta kérdezni, 

hogy van a Tanárnő, merre járt éppen. Köszönöm támogatását, közvetetten is, az Ő irányába! 

Megtisztelőnek tartom, hogy tanulhatok Öntől. Tanulmányaim és későbbi pályám során 

mindig hálás leszek Önnek azért a szenvedélyért és lelkesedésért, amit „átragasztott” rám és 

ami azóta sem enyhült. Messze a legnagyobb hatással az Ön órái és személyisége volt rám a 

tanulmányaim alatt. Valóban úgy gondolom, hogy kevés kifejezés írná le Önt jobban, mint a 

díj, amivel kitüntették: Living Human Treasure! 
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Dúll Andrea 
Dúll Andrea vagyok, környezetpszichológus, a hazai környezetpszichológia és 

környezeti kommunikáció megteremtője, az MTA doktora, intézetigazgató egyetemi 

tanár. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem pszichológusként és 

pszichológia szakos középiskolai tanárként. Az egyetem elvégzése után MTA 

aspiránsi ösztöndíjat nyertem. Bányai Éva inspirálására kezdtem az ELTE Kísérleti 

Pszichológia Tanszékén tanítani, majd – számos, a kísérleti pszichológia földjén tett 

kanyar után – az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán megalapítottam az 

Ember-Környezet Tranzakció Intézetet, amely a környezetpszichológia hazai 

alapintézménye. Egész felnőtt szakmai életemet a környezetpszichológia tölti ki, nagy 

kaland számomra a nem tudatosuló jellegű környezet–ember viszony egyre mélyebb 

megismerése, tanítása, kutatása és az ezek körül adódó tudományszervezői, vezetői 

munka. Szeretek magyarázni, indokolni, demonstrálni, inspirálni. Szeretnék – Bányai 

Évához hasonlóan – nagyszerű tanár lenni. 

A 80 éves Bányai Évát köszöntő szívbéli emlékező sorok 

A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A 

kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál. 
William Arthur Ward (amerikai író, 1921-1994) 

Nincs teljesen igaza William Arthur Ward-nak. Szerintem a nagyszerű tanár, ha kell, 

magyaráz, ha kell, indokol, ha kell, demonstrál és persze (naná!) inspirál. Mindezt alább 

Bányai Éva példáján tudom bemutatni, aki nagyszerű tanár. 

1982-ben kezdtem a pszichológia szakot Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 

(ma: Debreceni Egyetem). A csoporttársaimnak és nekem szerencsénk volt: fantasztikus 

szaktekintélyek, a szakma nagyjai tanítottak bennünket: a névsor elejére Bányai Évát teszem, 

és Szakács Ferenc, Hunyady György, Bagdy Emőke, Czigler István... 

Éva tanulmányaink kezdetén érkezett, vidám volt, mindig mosolygott (a szeme is!), fürgén 

mozgott és elképesztő előadásokat, gyakorlatokat tartott általános lélektanból! Én 

kriminálpszichológusnak készültem, a deviancia izgalma vonzott – és egyszer csak azt vettem 

észre, hogy már nem a bűnözés lélektana izgat, hanem szenvedélyesen elgondolkodtat a 

színpercepció vagy a szelektív figyelem vagy a mentális reprezentáció problematikája... Éva 

elvarázsolt engem (és teljes szívből állítom, az egész évfolyamot) a mindennapi emberi 

működések csodálatosságával. Magyarázott, sokat, hévvel, lelkesen, briliánsan, okosan – 

számos csillogó szemet, kicsit tátott, ámuló szájakat varázsolva ránk, bennünk pedig (ezt 

mutatták a csillogó szemek és az ámuló szájak) élénken mozgott az elménk. Éva felkeltette az 

érdeklődésünket a kísérletezés izgalma iránt: indokolta, hogy miért kell, mire való a 

tudományos pszichológia, demonstrálta, hogy milyen gyönyörködtetően nehéz és izgalmas a 

kísérlettervezés, a megfigyelés és – egyáltalán – mennyire komoly a kísérleti pszichológus 

munkája. 

Magam ezért kezdtem kísérleti pszichológiával foglalkozni. Úgy terveztem, ha nagy leszek, 

memóriakutató leszek. Életem nagy szakmai dolgai itt kezdődtek... Éva mindenben 

támogatott – nemcsak engem, mindenkit, aki szakmai vagy emberi tanácsért, útmutatásért 

fordult hozzá. Gyakran nem is kellett hozzá fordulni, mert ő lépett oda hozzám, hozzánk, 

hogy érdeklődjön – amiből élvezetes szakmai beszélgetések, nagy eszmecserék bontakoztak 

ki. 
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Éva vezette be a debreceni pszichológia szakon a mestermunkát (később műhelymunka). Ez 

az általános lélektani tanulmányok másfél évét záró komoly hallgatói dolgozat volt, amelyben 

a hallgató igazi kutatómunkát végzett: saját problémafelvetéssel, önálló kísérlettervezéssel, 

statisztikai elemzéssel, az eredmények értelmezésével és így tovább. Szóval, rendesen, ahogy 

kell. És meg is kellett védeni, a szigorlat előszobájaként. Életemben még annyira nem 

izgultam a védéskor. De csak amíg le nem ültem Évával szemben a védés alkalmával. Éva 

rám nézett (a szeme nevetett) és arra kért, kezdjem el a munkám ismertetését. Elkezdtem, és 

elképesztő érdekes élményben volt részem. Azelőtt is vizsgáztam Évánál, kemény volt a 

vizsga (nagyon kemény), de egyrészt Éva maga nem volt kemény, hanem végtelenül 

érdekelte, hogy mit tud az ember és nagyon kedvesen (megindokolva) tudta akár kirúgni az 

embert (szerencsére engem soha nem kellett, de Éva – minden kedvessége ellenére vagy azzal 

együtt – nagyon kemény, következetes vizsgáztató volt). Többször voltam tanúja ilyen 

eseménynek, és tanúsítom, hogy Éva soha, de soha nem alázott meg senkit. Először is – 

ahogy írtam – az érdekelte, hogy mit tud a hallgató. Ha magas színvonalon felkészült és okos 

volt, akkor partneri szintre emelte, és már egy sima kollokviumon is azt érezte az ember, hogy 

elmondhatja, amit tud és kifejezetten megoszthatja a véleményét is – hiszen kollégaként van 

kezelve. Ha döcögött vagy hiányzott az ismeret, akkor Éva részletesen elmondta, indokolta, 

hogy miért kell megismételni a vizsgát. Senkinek sem kellett szégyenkeznie, ha épp akkor 

nem brillírozott, legközelebb megmutathatta, hogy mit tud. Viszont senki (még a 

legfirnyákosabb, a tanári hasba lukat beszélő hallgató) sem tudta becsapni, nem tudta leplezni 

a hiányokat – Éva kedves, ám határozott, tűpontos kérdései, tárgyi ismeretet és 

gondolatmenetet egyaránt firtató kérdései alól nem volt kibúvó. Én azon a mestermunka-

védésen éreztem magam először kollégának. 

Éva mindezzel (imponáló tudásával, személyiségével) inspirált engem arra, hogy tudományos 

diákkörre jelentkezzek (különdíj volt az eredmény), és tudományos pályára lépjek. 

Harmadéves koromtól demonstrátor voltam az egyetemen: általános pszichológia 

gyakorlatokat tartottam és közben – Éva kutatási témájához kapcsolódva – a hipnózis 

témájában kezdtem dolgozni. Bizony, még talán most is tudnék standard hipnózis 

jegyzőkönyveket vezetni... 

Ötödéves koromban Éva hívására Budapestre költöztem. Nagy lendülettel dolgoztam a 

hipnózis laborban „LabOrgi”-ként (ezt a becenevet kaptam, mivel afféle kutatási 

asszisztensként, laborszervezőként dolgoztam). Hihetetlen klassz emberekkel ismerkedtem 

meg: Illyés Sándorral, Varga Katával, Mérő Lacival, Gősiné Greguss Csillával... Nem 

felejtem el soha a nagy labor-beszélgetéseket, a kísérleteket, a rengeteg kerékpár-

ergométerezést, a kiskarácsonyokat, a nagy közös focizásokat, tollasozásokat és persze a 

slambucfőzéseket, amelyeken mindig ott adtam fel a részvételt a főzésekben, amikor a közös 

étel-alkotási kreativitás elburjánzott, és a „slambuc”-ba – az én alföldi slambuc-érzékeny 

lelkem számára elfogadhatatlanul sok – „oda nem illő” fűszer, húsok után – jaj – belekerült a 

kolbász is... Ilyenkor én kiszálltam, és kicsit még dohogtam magamban a slambuc-

gyalázáson. Aztán persze jóízűen ettem a többiekkel a finom „dehát-ez-nem-igazi-slambuc”-

ot. 

Ja, és Éva tanított meg előadni is... Órákon, konferenciákon kicsit mindig „neki” is beszélek, 

még ha nincs is ott – talán, ha egyszer meghallja felvételről ezt az előadást, vagy valaki említi 

neki, hogy jó volt, akkor majd bólint, nevet a szeme és megölel: Jól van, Andi, ez is jól 

sikerült... 

Én közben dolgoztam az addig még mindig a szakmai szerelemtémát jelentő 

emlékezetkutatásokon. Az emlékezet-témából írtam a szakdolgozatomat is. Ennek két 
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eredménye lett: (1) a memóriakutatásaimból kezdett kinőni a környezetpszichológia, (2) 

eltávolodtam a hipnóziskutatástól. Éva – úgy emlékszem – némileg megorrolt az utóbbi miatt, 

magyarázta, indokolta, demonstrálta, hogy miért volna jó, ha hipnóziskutatással 

foglalkoznék. De én már tudtam, hogy a környezetpszichológia születőben van a fejemben és 

ez az én igazi ügyem. Ezt is Évától tanultam – ami ügy, azért lelkesedsz és csinálod. Ezt így ő 

sosem mondta, de tudom, mert látszott rajta, hogy neki is voltak már akkor és ma is vannak 

ügyei: a tanítás, a kutatás, a gyógyítás, és persze a hipnózis. Éva arra inspirált mindenkit 

(engem is), hogy találja meg és járja a saját útját. 

Így aztán a saját utamat járom azóta is. Munkám nyomán megszületett itthon a 

környezetpszichológia, hosszú évek küzdelmei eredményeként, kiépült a szervezeti rendszere 

(ma már intézete van: Ember-Környezet Tranzakció Intézet az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Karán). Éva erre is példát adott, inspirált: hogyan kell egy eleinte nem 

elfogadott témából – a hipnózisból – méltányolt, jelentős kutatási területet csinálni, hogyan 

kell munkakész csapatot toborozni, és hogyan kell azt nemcsak megtartani, hanem fejleszteni 

is... 

Éva minden jelentős tudományos eseményemen ott volt: a „kisdoktori” védésemen, a PhD-

védésemen, a habilitációmon és az MTA doktori védésemen. Mindig elsők között gratulált, és 

sosem mulasztotta el megjegyezni, hogy büszke rám... 

Egyébként azzal is példát mutatott, hogy minden jelentős vagy éppen nem is annyira kiemelt 

jelentőségű tanszéki, intézeti, kari, egyetemi tudományos eseményen, előadáson, 

konferencián aktívan részt vett, figyelt, hozzászólt, ötleteket adott, elegánsan és kedvesen 

kritikát fogalmazott meg – aktívan jelen volt. Az egyetemi-tudományos élet is az ő egyik 

ügye. 

Éva elengedett tehát a hipnózis bűvköréből, hogy járjam az utam, de – a nagyszerű tanár 

mindig nagyszerű tanár marad – tudom, hogy tanárként, és már jó ideje kollégaként is figyel, 

vigyázó szemekkel és odafordulással, támogatásra készen figyeli a lépéseimet, amelyek 

eleinte bizonytalanok voltak, hiszen magamnak kellett kitaposni ezt az utat. Manapság már 

elég magabiztosan lépegetek, de ez a figyelő, nevető szempár kísér az utamon. 

Nemrégiben hallottam, hogy az emberek egy része bizonyos kor fölött nem öregszik, hanem 

egyre régebb óta fiatal. Bányai Éva is ilyen régebb óta fiatal, másokhoz támogató 

figyelemmel odaforduló ember, és nagyszerű tanár. 

Köszönöm, Éva – Isten éltessen sokáig! A születésnapod alkalmából a lehető legjobbakat 

kívánom Neked! 
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Egri Áron 
Egri Áron, az ELTE PPK mesterszakos hallgatója vagyok. 

Kedves Tanárnő! 

Az ELTE PPK mesterszakos hallgatójaként immár negyedik éve vagyok az egyetem hallgató 

közösségének tagja és az Ön óráinak egyik leglelkesebb látogatója. Legelőször a korábban 

szintén PPK-s édesanyám beszámolóiból ismertem meg Önt, mint aki az egyik 

legkülönlegesebb pszichológus és ember. A mai napig emlékszem, hogy édesanyám 

lelkendezve mesélt az Ön szakmaiságáról, kreativitásáról és mindenekelőtt az Ön 

emberségéről. Mindezt elsőkézből tapasztalhattam meg én is az alapszakos affektív órákon, 

ahol az előadásokon igazán közel éreztem magamat mindahhoz, amit a pszichológia nem csak 

tudományként, hanem hivatásként jelent. Ezen a ponton pedig ki kell emelnem, hogy nem csak 

az affektív órákon, hanem a pszichoonkológia órákon is Ön tanította meg nekem, hogy 

valójában mit is jelent szívvel-lélekkel pszichológusnak lenni. Minden ismerősömnek úgy 

mesélek Önről, hogy természetesen a rengeteg kiváló tanáromtól megtanulom a szakma csínját-

bínját, de Öntől ennél jóval többet kaptam: szenvedélyt. Az Ön szavaiból és anekdotáiból áradó 

őszinte szeretet, részvét és megannyi érzelem számomra is rávilágított arra, hogy mennyivel 

többet jelent a szakmánk a csupasz statisztikánál vagy a szimpla terápiás módszereknél. 

Ugyanis Ön a ragyogó személyiségén, az örök kitartásán és a nyílt mosolyán keresztül 

megmutatta nekem és számtalan hallgatótársamnak, hogy bármilyen pszichológusok is leszünk, 

bármilyen utat is járunk be, a legfontosabb, hogy megőrizzük mindazt, ami igazán emberré tesz 

bennünket: a boldogságot, a jóságot és a reményt. 

Nagyon köszönöm! 

Örök lelkes tanítványa, 

Egri Áron 
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Fadgyas Ildikó 
Pszichiáter és pszichoterapeuta szakorvos vagyok. 1978-ban Szekszárdon kezdtem a 

pszichiáteri munkámat a Balassa János Kórház Pszichiátria osztályán, majd második 

gyermekem születése után áthelyeztek a 300 ágyas Szocioterápiás és Rehabilitációs 

Osztályra, amelyet később közel egy évtizedig vezettem is. 1987-ben kezdtem el 

pszichoterápiás tanulmányaimat Budapesten az első pszichoterápiás képzésen. 1993-

ban dr. Daubner Béla és Mórotz Kenéz álmait segítettem megvalósítani az Integratív 

Pszichoterápiás Egyesület megszületésének megszervezésével. 1994-től Budapesten a 

Fadgyas és Daubner pszichoterápiás KKT-ban dolgoztam és oktattam szintén egy 

évtizedig, majd részben visszakanyarodtam a közfinanszírozott ellátásba, jelenleg is 

részállásban a Szent Kristóf Szakrendelő Pszichiátriai Gondozójában dolgozom a 

magánpraxis mellett. Hipnoterápia, Integratív pszichoterápia és pszichodráma 

módszerből kiképző oktató vagyok, mindhárom területen aktívan tevékenykedem. 

Kedves Éva! 

Sok szeretettel köszöntelek a születésnapod alkalmából! 

Élénken él emlékezetemben az első találkozásunk, ill. az első alkalom, amikor az előadásodat 

hallgattam: 1987 és 1990 között az OTI, a MPT és a SOTE Pszichiátriai Klinika dr. Füredi 

János bábáskodása mellett elindította az első Pszichoterápiás tanfolyamot. A hipnózisképzés 

részeként hallgattuk meg az előadásodat a hipnózis csodájáról és egyik páciensedről, akit 

hipnoterápiával kezeltél. 

Ma is emlékszem rá, milyen ámulattal hallgattam: akkor talán még ritka volt a terapeuta és a 

kliens szinkron élményeiről beszélni, Te már akkor is mély átéléssel és szuggesztív erővel 

ecsetelted, hogy a páciens jobb bordaív alatti fájdalomról panaszkodott, és Benned is rögtön 

megjelent az érzés. Fellelkesített, hogy ilyen terápiákat is lehet tanulni, és pár év múlva az 

első módszerspecifikus képzettségem a hipnoterápia lett: 1995 májusában a Te aláírásoddal 

kaptam kézhez az oklevelemet. 

Aztán 1993-ban Mórotz Kenéz és dr. Daubner Béla kidolgozták az Integratív Pszichoterápia 

alapelveit, és amolyan „szürke eminenciásként” a háttérből támogatva segítettem az Integratív 

Pszichoterápiás Egyesület létrejöttét 1993. december 3.-án. Az új egyesület úgy szerezhette 

meg a Pszichoterápiás Tanács Szövetség tagságát, ha egy egyesület támogatja az első két 

évben a munkáját. Mai napig hálás vagyok Neked ezért, hogy „szárnyaid alá vetted” fiatal 

egyesületünket és úgy segítetted a munkánkat, hogy a Magyar Hipnózis Egyesület 

kiképzőivel együtt oktathattunk a PTSZ tagság megszerzéséig. 

2011-ben a betegségedről írtál hihetetlenül őszintén, méltósággal, a mindenkori kiszolgáltatott 

betegek érdekeit támogatva, akkor még csak szakmai érdeklődésből, pár év múlva már 

sorstársként csodáltam bátorságodat, elkötelezettségedet és a különböző tumorokkal élő 

betegek érdekében kifejtett munkádat. 

Örökké hálás leszek a 2019-ben dr. Zseni Annamáriával indított pszichoonkológiai 

mesterképzésért és azért, hogy „szelíd erővel” rávettél bennünket a Hipnózis a Gyakorlatban 

„Daganattal élni” 6. kötetének létrehozására. 

Ritkán író emberként nehéz volt összeszednem az anyagomat, hosszan válogattam, készültem 

rá, majd a MINDSET pszichológia-oldalán találtam egy meghatározó írást: 
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Bányai Éva szerint „nem ismerünk olyan kutatást, mely a hosszú éveken át tartó 

megfigyelés során összefüggést talált volna bármely személyiségvonás és a rák 

későbbi megjelenése között.” 

„Azonban fontos leszögezni, hogy ezeket a vizsgálatokat már diagnosztizált 

rákbetegekkel végezték, így el kell különíteni a rákdiagnózisra adott reakciókat a már 

előzetesen fennálló személyiségvonásoktól.” 

„Ám egy kivételt felmutathat a tudomány egy japán kutatás eredményében. A japán 

kultúrában ismert ikigai fogalmában rejlik a válasz, melynek jelentése: az élet értelme, 

az, amiért reggel felkelsz az ágyból, amely előre viszi az életed. Ez a belső erő 

védőfaktorként szolgálhat a rákos megbetegedések ellen. 

Ma már árnyaltabban közelítjük meg a személyiség és a rák kapcsolatát, sokkal 

inkább a magatartás önszabályozásával való összefüggéseket keressük, mint például 

az optimizmussal való összefüggéseket … Saját pozitív hatékonyságunk 

megtapasztalása hangsúlyossá válik a betegség megelőzésében és a betegséggel való 

megküzdésben egyaránt. 

A megküzdésben kiemelkedő szerepet tölt be a személyes spirituális fejlődés, az, hogy 

mit jelent a beteg számára a rák, milyen személyes jelentést kap. A személy bűntudatot 

átélve veszteségnek tekinti, vagy úgy fogja fel, mint kihívást, lehetőséget a tanulásra.” 

Saját betegségtörténetemet átgondolva is helytállónak, a továbblépést, spirituális fejlődést, 

poszttraumás növekedést elősegítő dinamikai iránytűként használom ma is, köszönet érte! 

És egy fotó, az IPE 2011. novemberi konferenciájáról, Dr. Daubner Béla 70. születésnapjáról: 
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Fehérvári Dóra 
Egyetemi tanulmányaimat az ELTE-n végeztem, 2015-ben alapszakon, majd 2017-

ben Pszichológia mesterszakon szereztem diplomát. Az egyetemi éveim alatt 

elvégeztem a Szuggesztiók Alkalmazása a Szomatikus Orvoslásban Képzést, ezután 

négy évig Éva oldalán dolgozhattam a Lelki Erőforrások és Gyógyulás Vizsgálatban 

az Országos Onkológiai Intézetben, amely véglegesen megalapozta szakmai 

érdeklődésemet és fejlődési irányomat. A hipnoterapeuta képzést 2017 és 2020 között 

végeztem el a Magyar Hipnózis Egyesületnél, 2015 óta részt veszek az évenként 

megrendezett Hipnózis Találkozó szervezésében is. Első szakvizsgámat a Szegedi 

Tudományegyetem Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus képzésben 

szereztem 2019 és 2022 között. Jelenleg az SZTE-FÉSZEK Szegedi Pszichoterápiás 

szakképzés pszichoterapeuta jelöltje vagyok. Munkahelyemen, a 

Tüdőgyógyintézetben Törökbálinton rákbetegekkel, Sars-Cov-19 vírussal fertőzött 

és/vagy víruson átesett, valamint egyéb pulmonológiai betegséggel (COPD, cisztás 

fibrózis stb.) küzdő páciensekkel dolgozom. Szabadidőmben legszívesebb túrázom, 

olvasok és festek. 

Kedves Éva! 

Az, amit korábban írtam neked a pszichológiai anyaságról, továbbra is tartom és nagyon sokat 

jelent nekem az az érzés, hogy mindig számíthatok rád. 

E könyv egy lapja – sőt az egész könyv vagy egy hosszú kötetsorozat – nem lehet elég arra, 

hogy kifejezze azt a végtelen szeretetet, bölcsességet és odaadást, amit tőled kaptam eddigi 

ismeretségünk évei alatt. Nagyon köszönöm, mindig hálás leszek érte! 

Most azt ígérem neked, hogy az élet és a hivatás szeretetét, az értékeket és a tudást, amit 

átadtál, mindig képviselni és éltetni fogom és továbbadom azoknak, akik fogékonyak erre – 

mert az élet élni akar és tovagyűrűzik. 

Szeretettel és hálával, 

Dóri 
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Filó Gábor 
Filó Gábor vagyok, Kanada Hamilton városában tevékenykedem közel 40 éve, mint 

általános fogorvos. Ötven éve foglalkozom a hipnózissal. Az évek során 

magánpraxisban, csoportos praxisokban és az elmeintézetben 16 évig praktizáltam 

részidőben. Ma is még kezelek, mert nem akarom megbukni a nyugdíjat. 

Bécsújhelyen a forradalom után menekülttáborban láttam a napfényt először. Apám 

kivette a részét a forradalomban Szentgotthárd környékén, és így a családnak 

menekülnie kellett. Az amnesztia után gyakran hazalátogatunk. 

Hatvan éve, megszakítatlanul tagja vagyok a Külföldi Magyar Cserkész 

Szövetségnek, ahol több szervezeti beosztásban ügyködtem és ügyködök a mai napig. 

A fogászati világban Hamilton fogorvosi egyesületének elnöke voltam, a tartományi 

egyesületnél nagy tanács képviselő és több bizottságának tagja 27 éven át. 

A hipnózisvilágban az évek során több szervezetnek voltam tagja, fakultása és 

végrehajtó bizottsági tagja. Life Fellow vagyok az American Society of Clinical 

Hynosis-nál, Tiszteletbeli tagja a Canadian Society of Clinical Hypnosis – Ontario 

Division-nél és Tiszteletbeli tagja a MHE-nek. Igyekeztem az évek során a főbb 

északamerikai fogorvosi találkozóknál terjeszteni a hipnózis használatát. Így több 

ezer kollégának mutattam be a hipnózis rejtélyeit. 

Mivel a magyar klaviatúra egy angol nyelvű klaviatúrán kihívás egy két újjal 

pötyögtetőnek, így most angolul folytatom. 

Eva is a force of nature. There is no other way to describe her. I have been aware of her and 

her students since 1985, when the ISH conference was held in Toronto. In all these years, my 

recollection of her is as a whirlwind of activity on many fronts. 

Kudos to her for having nurtured a hypnosis lab with internationally recognized outstanding 

students and alumni that has generated world class research. Also, congratulations for her 

much-deserved Széchenyi Award. 

In 2007, I had the privilege of presenting at the MHE annual meeting. My power point 

presentation had gone through six months of translation into our mother tongue, editing and 

correcting by friends with Hungarian University educations, and on the first slide Eva’s eagle 

eye spotted a typo. I was impressed. 

What also impresses me, is that Eva has had the opportunity to leave the country at many 

junctures during its past, yet she ended up staying – no doubt to make it a little better than she 

found it. This takes integrity and character that is in rare supply these days. 

In 2018, I had the opportunity to present before and during the MHE annual meeting. As a 

separate honour, Eva had invited me to be her guest at the Psychology Department’s annual 

Illyés Sándor Emléknapok. In preparation for this, she invited me to her home for dinner. 

There I had the opportunity to meet her charming husband Robi. Let me tell you, he is one 

fine pastry chef! I still recall with gusto the Gerbaud and other delicious pastries he had 

prepared and sent ‘home’ with me to my hotel. It’s my mother’s fault; my weakness is pastry. 

I could go on at length, but for brevity’s sake, Eva has made many an impression on me – her 

personality, her generosity, her role modelling, and her academic accomplishments, along 

with her remarkable indefatigable energy. It is an honour for me to call her friend. 

Isten éltessen sokáig jó egészségben, energiával, szerencsével és sikerrel! 
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Filó Gábor, Bányai Éva (Róma, 2009) 
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Gál Viktor 
Kíváncsi fogorvos vagyok: hivatásként tekintek a szakmámra, amelyben tudásomat 

embertársaim javára fordítom. Vallom, hogy az egész embert – testet-lelket egyaránt, 

nemcsak a hetesét, nyolcasát – kezelem. 2014-ben végeztem a Semmelweis 

Egyetemen, majd egy vidéki praxisban helyezkedtem el Komárom-Esztergom 

megyében, Nagyigmándon. A szuggesztiók helyes alkalmazásáról a Magyar Hipnózis 

Egyesület képzésén ismerkedhettem meg, ahol hipnózis szakterületi felhasználói 

oklevelemet 2021-ben szereztem meg. Szabadidőmben szívesen kirándulok, olvasok, 

emellett néptáncot is tanulok. 

Bányai Tanárnő születésnapjára 

Bányai Tanárnő számomra a nagybetűs Hipnóziskutató pszichológust jelenti. Felejthetetlen 

számomra az a nyílt nap, amelyen 2016-ban vettem részt az IZU-ban, ahol a hipnózissal 

kapcsolatos tényekről és tévhitekről hallhattunk előadást egy fiatalos, nagytudású Tanárnőtől, 

aki teljesen elvarázsolt. Elkápráztatott a tudása, a témához való alázata, gyakorlati példákkal 

alátámasztott prezentációja. Később tudtam meg, hogy a Tanárnő, akit hallhattam előadni, az 

ELTE Professzora, kutatója: Bányai Éva. 

Frissen végzett fogorvosként, a hipnózis iránti kíváncsiság, valamint az ehhez társuló 

szkepticizmus vezetett el a nyílt napra, ahol elsősorban egy dolog érdekelt: hogy kipróbáljam 

mi is az a hipnózis. S mivel tudtam, hogy lesz csoporthipnózis, nem volt kérdés számomra, 

hogy részt vegyek-e az eseményen. A legnagyobb élmény számomra mégis az előadás volt. 

Innentől kezdve világossá vált számomra, hogy szeretnék még többet tanulni a témáról, és 

hogy jó helyen vagyok. Az Egyesület képzésében az elméleti részt Éva Tanárnőtől hallhattam, 

ahol alkalomról alkalomra tudtam egyre több ismeretet elsajátítani a hipnózisról. Emlékszem 

előfordult, hogy az óra végén nem tudtam felállni… csak néztem magam elé, s nem tudtam 

mi történik körülöttem. 

Később aztán következett az elméleti vizsga, ahol Éva Tanárnő tárgyi eszközt is bevetett a 

delejezésünkre: teáscsészéjének kevergetése közben többször révületbe estem, a vizsgadrukk 

megszűnt, és az időtorzítás élményét is megtapasztalhattam. 

Ezek a legkorábbi, s legemlékezetesebb történeteim Évával kapcsolatban. Ezúton szeretném 

kifejezni hálámat, amiért megmutattad, mi is az a hipnózis, ami által megmutattad Magadat is. 

Isten éltessen sokáig Éva Tanárnő! 
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Gáti Ágnes 
Dr. Gáti Ágnes, pszichiáter, kiképző pszichoterapeuta, PhD, ECP vagyok. Az 

általános orvostudományi egyetem elvégzése után neurológiai szakvizsgát szereztem, 

ezt követően választottam a pszichiátriát. Mindvégig a PTE Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinikáján dolgoztam, egyetemi docens pozícióban mentem 

nyugdíjba. Jelenleg is oktatok az egyetem több karán és posztgraduális képzésekben 

(művészetterapeuta, pszichoterapeuta). Klienseimmel magánrendelés keretében 

foglalkozom. 

Prof. Bányai Éva 

Nem tartozom ugyan Éva közvetlen munkatársi körébe, szerencsére ennek ellenére is sokat 

tanulhattam tőle. Gondolok itt a képzésem elején tartott elméleti oktatásra, és később, a sok év 

során a rengeteg, mindig legkorszerűbb információra, amit a konferenciákon megosztott a 

hipnózis tudományáról. Persze, mindez nagyon fontos, de nekem még többet jelent 

„Éva, mint ember”. A mai napig lelkes és elkötelezett kutató, ugyanakkor aktivitása és híres 

munkabírása mellett is érzékeny és empatikus tud maradni, nem csupán a betegekkel, de 

környezetével szemben is. Különösen hálás vagyok, hogy „vidékiként” is mindig érezhettem 

a támogatását, érdeklődését. Itt, nyilvánosan is szeretnék köszönetet mondani egy nem is 

remélt gesztusáért, hogy leterheltsége ellenére, Covidos időben is felvállalta egyik legjobb 

fiatal barátnőm terápiáját, aki agydaganattal küzd, és akit reményeink szerint sikerrel segít 

ebben a küzdelemben. 
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Gősiné Greguss Anna Csilla 
Gősiné Greguss Anna Csilla vagyok, pszichológus. Végzésem (1976, ELTE) után a 

TTK Összehasonlító Élettani Tanszékén a Humán Elektrofiziológiai 

Laboratóriumban kezdtem dolgozni Mészáros István és Bányai Éva mellett. A 

Laboratóriumban folyó hipnóziskutatás keretében a hipnózis és a hipnózis iránti 

fogékonyság elektrofiziológiai és pszichológiai korrelátumainak vizsgálatával 

foglalkoztunk. 1985-től az ELTE BTK Kísérleti Pszichológiai Tanszékére mentem át, 

ahol Éva vezetésével a Hipnóziskutató Laboratóriumban a hipnózis több 

dimenziójának egyidejű regisztrálásával a hipnózist interakciós szemlélettel 

vizsgáltuk. 1996-ban védtem meg „A hipnotizőr standard hipnózis helyzetben 

regisztrált verbális kommunikációjának interakciós szempontú elemzése” című 

egyetemi doktori disszertációmat. Eme kutatásom folytatásaként az affektív prozódiát 

tanulmányoztam hipnózisban: hipnotizőrök standard hipnózisainak hangfelvételeit 

akusztikus elemzéssel vizsgáltam, aminek eredményeit 2003-ban „Hipnotizőrök 

affektív prozódiájának vizsgálata” c. PhD disszertációmban írtam le. 

Oktatási tevékenységem pszichológushallgatók élettan-oktatásával kezdődött, majd 

1996-tól általános pszichológia gyakorlatokat és előadásokat (magyarul és angolul), 

illetve speciális kollégiumokat tartottam pszichológia, tanár és egyéb szakos 

hallgatóknak. A Magyar Pszichiátriai Társaság Hipnózis Munkacsoportja elődjének 

a szakmai munkájában kezdettől (1975) részt vettem, a Magyar Hipnózis Egyesület 

(MHE) alakulásának előkészületi munkáiban tevékenykedtem, az MHE egyik alapító 

tagja vagyok. 1997-2009 között az International Society of Hypnosisban (ISH) 

másodmagammal képviseltem az Egyesületet, 2004-2009 között pedig az ISH 

vezetőségi tagja is voltam. Több magyar nyelvű szakkönyvet fordítottam angolra, 

amelyek főként külföldi kiadóknál jelentek meg. 

Évát másodéves pszichológia szakos hallgató korom, pontosabban 1972 ősze óta ismerem, 

akkor kezdtem tudományos diákkörösként bekapcsolódni a Hipnózis Labor munkájába (a 

Stanford Skálák magyarra fordításába és standardizálásába), és azóta folyamatos a 

kapcsolatunk. Ötven év alatt természetszerűleg változik az ember, és így a kapcsolatunk 

jellege is. Ezért nem is tudnám összeszedni, hányféle módon és hogyan jelent meg és van 

jelen az életemben Éva a szakmaitól a személyesig (persze én is az övében – ha már 

interakciós kutatás a témánk…). Az 1996-ban írt egyetemi doktori disszertációm 

Köszönetnyilvánítása talán jól tükrözi ezt a többrétegű kapcsolatot: 

„Mindenek előtt szeretném hálás köszönetemet kifejezni három-és-ugyazon 

személynek: Dr. Bányai Évának, az ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszékének 

vezetőjének, témavezetőmnek, aki tanszékén a munkámat lehetővé tette; 

Bányai Évának, a kollégának, akinek rendkívül széleskörű szakmai tudására alapozott 

irányítása és a szakmai-emberi vezetésével kialakított csapat együttes munkája nélkül 

ez a munka sem jöhetett volna létre; Évának, a barátnak, aki a szakmai segítségen 

messze túl, meleg barátsággal támogatott, és gyenge pillanataimon átsegített.” 

Két fényképpel szeretném feleleveníteni életünk közös részének egy kicsi részletét, 

nevezetesen, hogy hogyan készültünk első közös nemzetközi konferenciánkon való 

részvételünkre, 1977-ben, a Nemzetközi Élettani Kongresszusra, amit Párizsban tartottak. Két 

előadásunk volt bejelentve, Mészáros Pista épp amerikai tanulmányúton volt, így Évára és 

rám hárult a feladat, hogy befejezzük az elemzést és prezentálhatóvá tegyük a munkát. Ezen a 

kongresszuson a néhány meghívott előadón kívül mindenkinek poszteren kellett bemutatnia 
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az eredményeit. Ez akkor még nagyon új módszer volt, nemigen láttunk még ilyet élőben. A 

poszter mérete természetesen meg volt adva (120x120 cm), de ennél sokkal több támpontot 

nem kaptunk. Hogyan vigyünk el egy ekkora lapot, Párizsba, vonattal, átszállással, 

sérülésmentesen? Hosszas tanakodás és konzultációk és az ötletelés közbeni sok-sok nevetés 

után úgy döntöttünk, hogy farostlemezre ragasztunk fel mindent úgy, hogy a posztereket 

kettőbe lehessen hajtani. A két poszter közös konklúzióját pedig külön kis lapon fogjuk 

mutogatni. A végeredmény a képeken látható. 

Az első képen az egyik, már elkészült poszterrel állunk az Egyetem udvarán: a bal oldalon 

Éva, a másik oldalon én, mellettem pedig Karády Antalné Harangozó Márti, a Labor 

asszisztense. 

 

A következő probléma a szállítás volt. Egy ember nyilvánvalóan nem tud egyet vinni, 

mindenképpen kétemberes megoldás kellett. Kozma Dénes, a tanszék technikusa ezt is 

megoldotta: két vastag alumíniumlapot alkalmasan meghajlítva ügyes hordozóeszközt 

készített erős spárga és egy-egy 15 cm-es, kifúrt seprűnyéldarab segítségével. Az első 

próbánál kiderült, hogy a testmagasságbeli különbség miatt nem lehet egyforma a két eszköz: 

végül Éváén rövidebbre, az enyémen hosszabbra vettük a spárgát, hogy vízszintesen álljon a 

kezünkben a becsomagolt poszter. A második képen látható, ahogy nagy vidáman éppen 

megérkeztünk az állomásról a csomagjainkkal a kongresszus bejáratához. 
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A poszterbemutatón aztán láttuk, hogy mennyivel egyszerűbben is megoldhattuk volna a 

dolgot, de a szakmai érdemi rész végülis nagyon jól sikerült. Továbbá, kétségtelenül a miénk 

volt a két lefeltűnőbb poszter. Amiket aztán ugyanilyen módon haza is hoztunk… 

Kedves Éva! 

Kívánom, hogy az a fiatalos lendület és jókedv, ami még mindig ugyanúgy megvan benned, 

mint ahogy ezeken a képeken látható, még nagyon sokáig fennmaradjon és vigyen tovább a 

választott utadon. Boldog születésnapot! 

Sok szeretettel, 

Csilla 
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Gyimesi-Szikszai Andrea 
Dr. Gyimesi-Szikszai Andrea vagyok, gyermekgyógyász, a Bethesda Gyermekkórház 

Fájdalomkezelő Ambulanciájának egyik orvosa. A gyermek intenzív terápia és 

aneszteziológia izgatott már a gyermekgyógyász szakképzés kezdetétől, így később 

ezen a területen is képződtem és dolgoztam, majd végül a gyermek-fájdalomterápia 

lett számomra az új álom és cél, az akut mellett a krónikus gyermekkori fájdalom 

kezelése is. 

Férjemmel régi közös álmunk volt, hogy egyszer pár évre kimenjünk külföldre és az 

ott tanultakból hazahozzunk valamit, ami ott jobb. A fájdalomambulanciák világát, 

az interdiszciplináris, multimodális fájdalomterápia szépségét, hatékonyságát már 

Németországban ismertem meg és betekinthettem egy világszinten elismert 

gyermekfájdalom-központ életébe is. Nagyon szerettem volna, hogy mindez itthon is 

megvalósulhasson. 

Az élet hála Istennek úgy hozta, hogy ez a vágy és a téma iránti elkötelezettség idővel 

kollégámban, Dr. Major Jánosban is megszületett és 2013 tavaszán megnyitotta 

kórházunkban Magyarország első – és tudtunkkal eddig egyetlen – gyermekeket 

ellátó, interdiszciplinárisan működő Fájdalomkezelő Ambulanciáját, amely közel 

egyidős a kisfiammal. 

Külföldről való hazatérésünk után, 2016-ban lettem SAS, majd gyermekneurológiai 

szakképzésben vettem részt. Jelenleg szakterületi hipnoterapeutának képződöm. 

Fájdalomterápiás csapatunk célja, hogy a hipnózist is egyre jobban integráljuk 

terápiás készletünkbe. 

Kedves Éva! 

Az első pillanat, amikor találkoztunk, 2012-ben Dobogókőn volt. Ez volt az első rendezvénye 

a Magyar Hipnózis Egyesületnek, amelyen részt vettem, még nagyon kevés ismerős arc volt 

számomra. Te odaléptél hozzám, mosolyogva kezet nyújtottál és nagyon kedvesen 

bemutatkoztál, mondtad, hogy még nem ismersz, érdekelt, ki vagyok. Nagyon jólesett Tőled 

ez a figyelem, figyelmesség, vendégszeretet, közvetlenség, hogy „Nagy”-ként odaléptél a 

„Kicsi”-hez, amitől máris sokkal otthonosabban éreztem magam Köztetek. Akkor még csak 

keveset tudtam arról, mekkora emberi és szakmai gazdagság van Benned és nem sejtettem, 

hogy milyen finom padlizsánkrémet tudsz készíteni     . 

Valahányszor hallak, mindig lenyűgöz az a szenvedély, életerő, küzdeni tudás, kíváncsiság, 

amely Belőled árad, de ami különösen megfogott Benned, az a végtelen hited abban, hogy az 

álmok valóra válhatnak. Nem csak a hipnózisról tanulhatunk Tőled, hanem arról is, érdemes 

bízni, kitartóak lenni – akkor is, ha az embert nem értik. Bátran vállalni, ha mást gondolunk 

igaznak, jónak, mint azok, akik körülvesznek bennünket. 

Nagyon becsülöm Benned és örülök annak, hogy annak idején hazatértél a Stanford 

Egyetemről, biztosan ehhez is nagy hit és elszántság kellett – és hűség. 

Az élet egyik nagy ajándékaként élem meg, hogy ismerlek és hogy az MHE tagja lehetek. 

Fogadd szívből jövő jókívánságaimat születésnapod alkalmából! Előre örülök azoknak a 

Belőled jövő kincseknek, amiket ezután ismerhetünk majd meg! 

Isten éltessen! 

Andrea 
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Hunyady György 
Hunyady György vagyok, magyar szociálpszichológus. Ezen szakterületen 

tanítottam, kutattam és végeztem szervezetfejlesztő munkát (ld. tanszék, intézet, 

kar…). Megjelent monografikus munkáim két témakörre koncentrálódnak, ezek 

egyike a sztereotípia-kutatás, a másik, újabb, a rendszerattitűdök vizsgálata. Volt és 

van módom képviselni a pszichológiát a Magyar Tudományos Akadémián, de 

szakmai életpályám alapvetően az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez köt. 

Éva, a BLEB úttörője 

Éva most mellettem ült 80. életévem tiszteletére szervezett konferencián és együtt követtük a 

társadalmi változás pszichológiai ösztönzőiről és fékjeiről elmondott sokszínű referátumokat. 

Ő ugyanaz volt, mint akit az elmúlt 60 évben ismertem, akivel szakmai és közéleti 

problémákról sok-sok alkalommal őszintén beszélgettünk, a szakterületért viselt 

felelősségünk tudatában együtt dolgoztunk, akihez meleg, kollegiális barátság fűz. Belefolyt a 

konferencia diskurzusába, és ugyanazt a tisztán jószándékú, lelkesült, józan szempontokat 

latolgató, érzelemgazdag és konstruktív képet nyújtotta, amit korábban is töretlenül láttam 

benne és üdvözlök újra minden találkozásunk alkalmával. Tíz évvel korábban ő maga írásban 

felidézte akkor még csak öt, immár hat évtizedes közös pályánkat, annak sok-sok személyes 

mozzanatával. Olyan keretező élményekkel, mint hogyan álltam mellette, amikor egyetemista 

korában az ideológiailag veszélyes Pándi Pál csapdát állított őszinteségének. Illetve súlyos 

betegségének időszakában milyen megtartó, bátorító munkahelyi magatartással segítettük ki a 

bajból – amelyből egyébként rá jellemző módon utóbb egész szakmai életére kiható 

inspirációt merített. 

Ebből a hosszú kapcsolatból én most ez alkalomból egy olyan közéleti mozzanatot ragadnék 

ki, amelyben Éva a maga vehemens lényével játszott bátor-kezdeményező szerepet, és ezáltal 

meghatározó módon segítette az én egyetemi-közéleti küzdelmem sikerét. A rendszerváltás 

hónapjaiban az ELTE Bölcsészkara szétesett, de volt benne iniciatíva és előre vivő lendület, 

hogy talpra álljon, sőt a magyar felsőoktatás megújításához messze visszhangzó példát 

kínáljon. 1990 májusától én lettem a BTK dékánja és első tennivalóim egyike volt, hogy az 

előző évben a hallgatói képviselettel együtt szinte már 200 főre dagadt Kari Tanácsot egy 

józan méretű, választott, tetterős testületté alakítsam át. A Kari Tanács választott tagjai között 

volt ekkor a pszichológiai szakterület képviseletében Bányai Éva, így az egyszerre válságos és 

ígéretes időkben hallathatta hangját azzal kapcsolatban, hogy az alapvető reformokra szoruló 

karon az új vezető testület mire és milyen formában vállalkozzék. Az egész ország, benne a 

felsőoktatás ekkor még hurcolt régi struktúrákat és ugyanakkor kiforratlan törekvések 

összevisszaságát is megélte: mondani sem kell, hogy ez nagyon jellemző volt az ELTE BTK-

ra, ahol az oktatók sorából többen parlamenti képviselők lettek, az agilitás szellemét 

inspirálva a karon hagyott társaikban. Dékánként úrrá lenni ezen a helyzeten nem volt 

könnyű, miközben a megoldandó feladatok, a kijelölt reformok célirányos közös munkát 

igényeltek. A Kari Tanács 1990. szeptember 27.-i ülésének zaklatott légkörében szólalt fel 

Bányai Éva, jellemezte a képlékeny helyzetet és tett egy előremutató, szervezetformáló 

javaslatot. Ma már talán különösnek hangzik, de akkor egy érzelmi telitalálatnak bizonyult, 

hogy „Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek” nevezte a Kari Tanácsot, amelynek jogköre 

definícióra vár, amelynek működésmódját maga kell, hogy új alapokon kialakítsa, amelynek 

létre kell hoznia rövidebb és hosszabb távon működő bizottságokat, egyelőre teljesen át nem 

látott tevékenységének segítésére. Ennek a testületben megforgatott kezdeményezésnek a 

nyomán született meg a jónevű BLEB, kibontva a betűszót: a Bizottságok Létrehozását 

Előkészítő Bizottság. Ennek a testületnek a működése – melynek értelemszerűen tagja volt a 
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kezdeményező Bányai Éva – hozta utóbb létre az állandó és ideiglenes (azaz reform) 

bizottságok tartós szerkezetét, lényegi összhangban azokkal az elgondolásokkal, amelyeket 

én, mint a kar akkori választott vezetője javaslatba hoztam. E testületi szerkezet és benne az 

élénk és felelősségtudattal áthatott munka nélkül az ELTE BTK nem lábalt volna ki a 

kaotikus szervezeti viszonyokból, nem alkotott volna olyan tanulmányi rendszert, mely – 

minden súrlódás, ellenállás, korrekció mellett és ellenére – a rákövetkező két évtizedben a 

magyar felsőoktatás mértékadó modellje lett. Egykori eredményes szerepvállalása biztos, 

hogy Éva számára is jó emlék, számomra, akit megsegített, bizonyosan az. 
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Jakubovits Edit 
Az orvosi diplomámat budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 

Karán szereztem, majd aneszteziológia és intenzív terapeuta szakorvos lettem. 

Dolgoztam az ajkai Magyar Imre Kórházban, majd egy-egy évet az Országos 

Mentőszolgálat Mentőkórházában és az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben. 

14 évig tanítottam anatómiát a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán. 

2015-ben védtem meg a PhD fokozatomat az ELTE Pszichológiatudományi Doktori 

Iskolájában a kritikus orvosi helyzetekben alkalmazott szuggesztív kommunikáció 

testi hatásával kapcsolatban. A Bányai Éva szervezte és irányította 

multidiszciplináris és multicentrikus vizsgálatban a témám az emlődaganatos nőknél 

a kemoterápia közben alkalmazott adjuváns hipnózis hatásainak vizsgálata volt a 

fehérvérsejtekre és a hányingerre. 2017-től a Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Karának Pszichológia Intézetében dolgozom adjunktusként. 

Több klinikai vizsgálatban is részt vettem, amelyekből számos publikációm született. 

1992 óta használom a hipnózist, először az anesztéziában, majd 2004-től 

pszichoterápiás szakorvosként. 2000-től 10 évig a Magyar Hipnózis Egyesület 

vezetőségének tagja voltam. 

Kedves Éva! 

Hálás szívvel gondolok Rád! Köszönöm a gondviselésnek, hogy találkozhattunk. Köszönöm, 

hogy együtt gondolkodhatunk, dolgozhatunk. A társaimmal és a betegekkel néha anyai 

minőségedet is élvezhetem. Példaként ragyogsz, mutatod az utat. Kívánom, hogy erőd és 

tudásod hatása minél szélesebb körben bontakozhasson ki. 

 

 

Onkológia Intézet „Lelki erőforrások” kutatás 2010-2013… 
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…és eredményeinek ismertetése 2015-ben 

(Párizs, XXth International Congress of 

Hypnosis), 

 

illetve 2016-ban (Budapest, Magyar 

Pszichológiai Társaság Nagygyűlése) 
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Bréma 2012. november 17. A szakma híres női, akik mind fontos példaképnek tartják Éva 

életét és munkásságát. 

Végül egy verset szeretnék leírni, ami a fákról és a női létről szól. A vers melletti képen 

látható fa az Onkológia Intézet kertjében áll, ahol együtt dolgoztunk, és Éva segítette a 

doktori értekezésem megszületését. Gothe idézete az egyik konferencia előadáson az élet 

arany fájáról: „Fakó minden teória, s a lét aranyló fája zöld.” („Grau, teurer Freund, ist alle 

Theorie, Und grün des Lebens goldner Baum.” Fordította: Jékely Zoltán és Kálnoky László) 

Várnai Zseni „Virágos ág…” című verse kifejezi minden jókívánságomat: 

Virágos ág az az asszony élete, 

tavasszal könnyű szirmokkal tele, 

s mikor lehullnak róla díszei, 

virág helyett gyümölcse terheli. 

 

Termése érik, pirul, gömbölyül, 

pillék és méhek zsongják őt körül, 

szellő ringatja, eső öntözi, 

s a nap tüzén csillognak könnyei. 

 

Ha jön az ősz, gyümölcsét megszedik, 

csupasz testét vad esők verdesik, 

reszket, amikor tépázza a szél, 

de nedvei forrók, akár a vér. 

 

S mikor csillogó fátylat sző a hó, 
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s belepi őt e puha takaró, 

már újra szép, és arról álmodik, 

hogy tavaszra tündérré változik. 

 

S az lesz belőle, tündér csakugyan, 

ezernyi szép, feslő virága van, 

ő bennük éli újra tavaszát, 

s nyáron a nap deleje hatja át. 

 

Így ringatja a változó idő, 

a mag, ha pattan, az is újra ő, 

kikél a földből, húzza őt a fény, 

újjászüli az örök televény. 

 

S ha teste már csak tűzre lenne jó, 

olyan öreg, száraz és korhadó... 

ifjú fákban tovább él lényege... 

gyümölcsös ág az asszony élete. 

 

Kedves Éva! 

További egészséges és elégedett életet kívánok szeretettel: Jakubovits Edit 
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Józsa Emese 
Józsa Emese vagyok, Évát még pszichológus hallgatóként ismertem meg – furcsa így 

kiszámolni most –, de több, mint 30 évvel ezelőtt. A hipnóziskísérletekben már ekkor 

elkezdtem közreműködni, hallgatóként segíteni, és később „A Tanszéken” 

kollégaként dolgoztunk együtt, megint csak a fura számok jönnek, szóval több mint 

20 évig. 

Ezeket az évtizedeket most újra végiggondolva, Éva, te szinte mindig, minden emlékben ott 

vagy. Te vagy a biztos pont, a fáradhatatlan, mindig pozitív energia (mint a Duracell nyuszi, 

így gondolok rád sokszor), aki a szakmai sokoldalúság és szigor mellett mindig kedves és 

emberi, akire mindig lehet számítani, akire büszke vagyok, hogy személyesen ismerhetek, és 

nem csak kollégaként, de barátként is gondolhatok rád. 

Kedves Éva, nagyon boldog születésnapot kívánok ezzel a közös képpel egy korábbi közös 

születésnapi ünneplésről! 
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Juhász Erzsébet 
Juhász Erzsébet vagyok, először pszichoanalízisben, majd több más módszerben, így 

hipnózisban, NLP-ben, családállításban, pszichodrámában, egyebekben képződtem. 

1991-től tranzakcióanalízisben képződtem, jelenleg kiképző tranzakcióanalitikus 

(TTA) vagyok pszichoterápiás területen, és hipnoterapeuta. A Magyar 

Pszichoanalitikus Egyesületnek 1992 óta vagyok tagja, a MHE-nek kb. 1993-tól. 

Bányai Évát az egyetemen még csak távolról ismertem, egy vagy két évvel járt felettem. 

Első – de nagyon éles – emlékem róla, amikor az egyik Pszichoterápiás Hétvégen(?), 

emlékeim szerint Miskolc-Tapolcán jött szembe velem, lelkesedésében szinte a föld felett 

lebegve, üdvözölt; a mondat az aktív-éber hipnózis megszületéséről és pozitív fogadtatásáról 

szólt Amerikában, ahonnan akkortájt érkezett haza. 

Később Kis Gábor Csaba – "KáGéCsé" – ismertette ugyancsak lelkesen a sztaniolgömbbel 

kezdett hipnózis-indukciót, és csinált kedvet a hipnózis tanulásához. Szándékomat Éva 

támogatólag, kedvesen fogadta. Daubner Béla és Mórotz Kenéz csoportjában képződtem (bár 

Évánál vagy Zseni Aninál szerettem volna); itt a legtöbbet Hortobágyi Tibortól tanultam. Jó 

hangulatú csoport volt, csoporttársaimmal ma is örülünk egymásnak, ha találkozunk – így pl. 

Papp Lacival, Pap Zolival, Szabó Csabával. 

Általában is az a benyomásom, a Hipnózis Egyesületben a rendezvények, különösen a 

Hipnózis Találkozók (s azokban a Hipnikek!) hangneme barátságosabb, melegebb hangulatú, 

több humorral ízesített, mint a többi egyesületekben – ami talán mindenkori elnökeinktől is 

indul, Évától kezdve, Vértes Gabira, Varga Katára, Dávid Tamásra, Varga S. Katira gondolva, 

de emlékezve pl. a humor Szegeden fakadó forrásaira, Kovács Zoltán Ambrusra és Boncz 

Istvánra, meg a Miskolcról eredő forrásra, Túry Ferire is. 

Üdvözlettel, Juhász Erzsébet dr. 
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Juhász Katalin 
Juhász Katalin vagyok, 1978-ban végeztem az ELTE nappali pszichológia szakon, 

majd 1991-ben szakvizsgáztam, így klinikai gyermek-szakpszichológus lettem. 

Kezdetben igazságügyi szakértőként, majd Nevelési Tanácsadóban dolgoztam 32 

évig. Jelenleg nyugdíjas vagyok, kicsi magánpraxissal. Több módszerspecifikus 

képzés mellett/után 1996 körül Zseni Aninál kezdtem a hipnózisképzést, elméletből 

Évánál vizsgáztam, majd pár év múlva rászántam magam az esetírásra is, így 2006-

tól hipnoterapeuta vagyok. Az aktív-ébert is elvégeztem Aninál. Gyakran használom 

főleg a relaxációs hipnózist, nagyobb gyerekek (10-12 évtől) is kiváncsian várják, 

hogy mi is fog történni velük. Nekem pedig valamiféle biztonságérzetet ad 😊. 

Most is azt a történetet tudom elmondani, és ezt szívesen is emlegetem, amit Hipnoszecsőn 

mondtam. 

Évával az első találkozásom az 1970-es évek közepe körül volt, anno a Lipóton. Akkoriban 

gyakran voltak ott továbbképzések, szakmai gyakorlatok és különböző előadások, amiket mi 

egyetemi hallgatók gyakran látogattunk. Az egyik alkalommal Mérei tanár úr bemutatott 

nekünk egy mosolygós, helyeske fiatal pszichológus lányt, aki Amerikából érkezett nemrég 

vissza. Ő volt Bányai Éva, aki felperdülve az előadói pulpitusra olyan hévvel, hittel és nagy-

nagy mosolyokkal (nem akarom írni, hogy a vigyort le sem lehetett törölni a szájáról     ) 

beszélt a hipnózisról, hogy mindenki döbbent áhítattal hallgatta. Hát ilyen is van? – a 

szemekben ez tükröződött. Akkor az aktív-éber nem is igen ragadt meg bennem, de a szó, a 

módszer, hogy HIPNÓZIS, felkeltette az érdeklődésem. Végre valami, ami az ortodox 

analitikus módszeren túlmutat, legalábbis számomra kézzelfoghatóbb volt. Szó mi szó, nagy 

érdeklődéssel hallgattam, és akkor megfogadtam, hogy egyszer én is ilyet szeretnék csinálni. 

Évának természetesen nagy sikere volt. Jó volt látni, hogy ezek szerint másoknak is tetszik. 

Mondhatom, hogy Éva ihlette hipnoterapeutai voltamat. A mai napig köszönöm neki azt, 

hogy így át tudta adni a módszerbe vetett hitét, bizalmát, valamint biztatott annak 

használatára, és ezzel szakmai biztonságérzetem alapját jelentősen erősítette. 

Szeretem Évában azt az osztatlan, a másikra irányuló értő figyelmet, ami mélységes 

emocionalitással párosulva jelzi azt, hogy elfogadja őt, érti őt, értékeli őt, mint embert. Más 

bőrébe szinte belebújva pillanatok alatt megérzi, hogy mi is zajlik a másik lelkében, és tetteit 

mindig a jóindulat, segíteni akarás vezérli. 

Nagyon boldog, egészségben, örömökben gazdag hosszú életet kívánok! 
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Kekecs Zoltán 
Kutató és tanár vagyok az ELTE Pszichológiai Intézetében. Korábban a Baylor 

Egyetemen, az Imperial College-ban, és a Lund Egyetemen dolgoztam elsősorban 

kutatóként. A Viselkedéses Orvoslás és Kutatási Hitelesség Kutatócsoportot vezetem. 

Kutatásainknak két fő fókusza van. Egyrészt a hipnózis és egyéb szuggesztiókra 

alapuló technikák orvosi alkalmazásainak hatékonyságát és hatásmechanizmusait 

tanulmányozzuk. Másrészt a olyan kutatási módszerek fejlesztésével és tesztelésével 

foglalkozunk, melyek lehetővé teszik a kutatás hitelességének és megbízhatóságának 

demonstrálását. Statisztikával, módszertannal, tudományfilozófiával, és 

pszichofiziológiával kapcsolatos tárgyakat oktatok. Mindemellett aktívan részt veszek 

a szakmai közösségek munkájában. Például a Society for Clinical and Experimental 

Hypnosis Executive Committee tagja vagyok, a Psychological Science Accelerator 

módszertani szakértője és a Data and Methods Committee tagja vagyok, valamint a 

Magyar Hipnózis Egyesült Tudományos Bizottságát erősítem. 

Mit jelent számomra Prof. Bányai Éva? 

Stabilitás, emberség, küzdeni akarás, szakmai integritás, inspiráció. Ezeket jelenti számomra 

Éva jelenléte és elérhetősége. 

Stabilitást, mert mindig jelen volt és van a tanszéken és mindig bizton számíthatunk a 

segítségére. 

Emberséget, mert az emberi kapcsolatokban mindig példaképként élen jár számomra, úgy az 

egyszerű, mint a nehéz társas helyzetekben. 

Küzdeni akarást, mert a nehézségek árnyékában amikor mások inkább összekuporodnak, ő 

csak százszorta erősebb lesz, és mert sohasem fél fair kritikát adni és kapni. 

Szakmai integritást, mert a munkájában mindig a maximumra törekszik és ezt másoktól is 

elvárja, legyen az terápia, tanítás vagy kutatás. Még akkor is, ha ennek a maximumnak az 

elérése néha emberfeletti erőfeszítést és elköteleződést igényel. 

Végül inspirációt, mert stabilitása, embersége, küzdeni akarása, és integritása olyan 

energiával és fénnyel ragyog, hogy az felvillanyoz és új erővel, motivációval, ötletekkel, és 

célokkal tölt meg minket körülötte. 
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Kelemen Szilágyi Adrienn 
Kelemen- Szilágyi Adrienn vagyok, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, 

hipnoterapeuta, mire ezt a könyvet átadjuk, kiképző hipnoterapeuta. Pszichoterápiás 

eszközeim: hipnózis, NLP, szomatikus orvoslásban használható pozitív szuggesztiók, 

analitikusan orientált rövid dinamikus terápia. Varga Kata és Diószeghy Csaba 

munkacsoportjával olyan egyedülálló, hipnózistechnikákon és szuggesztiókon 

alapuló módszert dolgoztunk ki, ami alkalmas a kritikus állapotú lélegeztetett 

betegek pszichés vezetésére és arra, hogy 25-30%-kal csökkentse a lélegeztetés és az 

intenzíves kezelés időtartamát. Meggyőződésem, hogy a lelki működés itt 

körvonalazódott törvényszerűségei nem csak az életveszélyes állapotokban, hanem a 

hétköznapjainkban is érvényesek, és a segítőre és segítettre egyaránt hatással 

vannak. Ezért a pszichoterápiás, oktatói és kutató munkámban azon dolgozom, hogy 

ezek az elvek hasznosuljanak a köztudatban és a testi-lelki gyógyító munkában is. 

A Magyar Hipnózis Egyesület elnökségi tagja, gazdasági vezetője vagyok 2015 óta 

Család 

Könnyű megtalálnia a helyét a világban annak, aki egy 200 fős, világtól elzárt közösségbe 

születik. A szerepek, a lehetőségek, az irányok készen várják már a születése pillanatában. 

Arról hosszan lehet elmélkedni, hogy melyik adja meg jobban az élet teljességét, ez vagy a 

modern társadalom, hogy melyiknek miben vannak az előnyei, hátrányai, abban viszont 

megegyezhetünk, hogy a modern társadalomban az útkeresését nehezebben úszhatja meg az 

ember. 

A szüleim szakítottak a több száz évre visszanyúló paraszti élettel, és elsőgenerációs 

értelmiségiként a közgazdaságtanban művelték ki magukat. A bátyámnak nem esett nehezére 

a pénz világába követni őket, de az hamar kiderült, hogy a szellemi örökségből én a másképp 

gondolkodás, az új perspektívában élés képességét vettem magamhoz. Ez az általános 

iskolában és gimnáziumban apadhatatlan forrását adta a tanáraim és köztem levő 

konfliktusoknak. Aztán a továbbtanulásnál alig hittem el, amikor a gimnáziumi barátnőmnek 

elmondtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és ő megnevezte, hogy ez a pszichológia. 

Pszichológus kell legyek! Az ötlet is elképesztő volt!! Tulajdonképpen nem ismertem 

felnőttet, aki gazdasági vonalon kívül másban dolgozott volna. Hihetetlen volt a gondolat is, 

hogy tartozhatok másmilyen emberekhez is! Így aztán követtem a szüleim példáját. Azzal, 

hogy nem követtem a példájukat (ahogy ők sem a saját szüleikét). Szóval elmentem 

felvételizni. 

Bányai Tanárnővel ekkor találkoztam először. Ő volt a felvételi bizottságom vezetője. 

Egészen újszerű élmény volt, amikor kihúztam a tételt, gyorsan belezavarodtam, hogy vajon 

csak elfelejtettem, vagy soha nem is tanultam meg a hozzátartozó anyagot. Hamar el kellett 

mondanom annak a kedvesen mosolygó hölgynek, hogy az írásbelim azért lett 19 pontos (a 

30-ból), mert nem tanultam. Most eljöttem megnézni, milyen a felvételi, de most látom, hogy 

ehhez sem tudok eleget, hogy ezt itt tesztelgessem. Most már látom, hogy nem elég 2 hetet 

tervezni az Atkinson könyvre és egy felvételire. Ráadásul végül csak 1 hét lett belőle. De nem 

csak a felvételire nem voltam felkészülve, hanem arra sem, hogy Éva ekkor sem szűnt meg 

mosolyogni. Megvetést, rosszallást, szidást vártam volna. Ehelyett ő megértett, és jelezte, 

hogy ezek szerint most már tudom, hogy jövőre úgy érdemes visszajönni, hogy több időt 

szánok a felkészülésre. Akkor most jó pihenést! Reméli, majd az egyetemen találkozunk. A 

szégyen helyett azzal jöttem ki, hogy igen, ilyen emberekkel szeretnék még együtt lenni! 
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Az előkészítőn volt a következő szokatlan élményem. A kíváncsiságommal, örökös 

kérdéseimmel, véleményemmel, hozzáfűznivalóimmal nemhogy nem voltam a „tanárok 

réme”, hanem én voltam az előkészítős tanárnak, Urbán Robinak a kedvence (aki akkor még 

szintén „gyerek” volt). A következő évben a legjobb tízben volt az írásbelim. Szeptemberben, 

ahogy a kezembe került a tanegységlista, majdnem el is ejtettem, amikor kiderült, hogy 

létezik olyan óra, hogy „Bevezetés a hipnózisba”, és én azt fel is vehetem! Ha az hihetetlen 

volt, hogy nekem(!) hozzáférésem lehet a pszichológia tudományához, az már végképp, hogy 

ennek a hipnózis is – amiről semmit nem tudtam, azon kívül, hogy valami misztikus dolog – a 

része lehet. Izgatott örömömet csak fokozta, amikor az első óránk is megvolt Éva Tanárnővel. 

Ez egy valószínűleg kb. mindenki által ismert tünetegyüttes, amit az ember az után tapasztal, 

hogy először hallotta Évát beszélni: kótyagos módosult tudatállapot, heves lelkesültség, és 

addikt sóvárgás a következő alkalom után. Valóban, kb. a szertől megfosztottak dühét éltem 

át egyik alkalommal, amikor egy lelkes fiatal nő jött be, hogy ma ő helyettesíti Bányai 

Tanárnőt. Mígnem kiderült, hogy ő is az Affektív tanszékről jött (amit nem tudom, hogy 

hívtak akkoriban...), és ő is szenzációsan izgalmas titkok tudója. Hamar kialakult a másik erős 

függőségem, ami generalizálódott az egész Tanszékre. Ha nem lett volna elég, hogy izgalmas 

témák, sodró, beszippantós előadásokon keresztül ragadnak magukkal, a tanszékre betévedve 

valódi, tudni érdemes tikokba engedtek nekünk betekintést. És bár a módszereik, amivel több 

órányi pepecseléssel járó kulimunkát akasztottak a nyakunkba, egészen átlátszóan idézték a 

Tom Sawyer kerítésfestésbe csábításra használt technikáját, eszünkben sem volt ellenállni, 

hanem valódi örömmel „festettünk”. A többes szám a csoporttársaimra vonatkozik, akikkel 

több, máig tartó erős barátságom is kialakult. A múlt idő meg nem tudom, mire vonatkozik, 

mert bár eltelt 25 év, és nem vagyok a tanszék munkatársa, szerintem egy hónapnál több idő 

biztosan soha sem telt el úgy, hogy legalább egy pici festésben ne lett volna részem, ami 

Évához, és/vagy Katához kapcsolódik. Mindegy, hogy ez a Tanszékhez, vagy a Hipnózis 

Egyesülethez tartozó „kerítésléc” volt-e. De épp ez a folyamatosan élő kapcsolat segített a 

felismeréshez, hogy sokkal értékesebb dolgot találtam itt, mint iskolát, tanárokat, szakmai 

érdeklődést, hivatást. Családom lett, szellemi közösségem. Mindkét rendszernek, a 

Tanszéknek és a Hipnózis Egyesületnek is, Éva az ősanyja, Kata az ő egyik fontos szellemi 

gyereke. És lehet, hogy patetikusan hangzik, de én úgy gondolok rájuk, mint szellemi 

nagyanyámra és szellemi anyámra. A „100 éve” húzódó PhD-mnek is ez a fő üzenete, 

tanulsága: az intenzívterápiás osztályon, az életveszélyes állapotban levő emberek 

szükségletei nagyítóként szolgálnak a hétköznapi szükségleteinkre. Ha kapcsolatot nyújtunk 

egy életveszélyes állapotban levő embernek, a közösségünkbe fogadjuk, ezzel növeljük az 

életesélyeit. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a hétköznapi életünkben is nélkülözhetetlen. Ahogy 

telnek az évek, és egyre tudatosabban tudok visszatekinteni arra, ami velem történt, történik, 

most látom csak igazán, milyen nagyban növelte az én életesélyeimet, az önmagamról alkotott 

képemet, az életutamat, hogy ez a szellemi családom is megszületett, és azóta is aktívan él. 

Nem magányos voltam előtte, és nem mellőzött. A kortársaimmal mindig volt szoros, 

megtartó baráti társaságunk, ahol számítottam a társaimnak, és ők is számítottak nekem. De 

olyan élményem, hogy felnőtt emberek „emberszámba” vegyenek, a Tanszéken volt először. 

Vagyis ugye, egész pontosan Urbán Robival, az előkészítőn, de akkor még ő is a Tanszék 

gyereke volt. Elképesztő volt és elképesztően jó érzés, hogy felnőtt, általam nagyra becsült 

embereknek számított a véleményem, a gondolataim, az ötleteim. Nem csak átadták/átadják a 

tudást, de alapértelmezettnek veszik, hogy akár egy pszichológushallgatónak is lehet eredeti 

ötlete, figyelemreméltó gondolata. Alapértelmezett, hogy már akkor is lehetsz figyelemre 

méltó, amikor még nem a pályád koronáján vagy. És nem is az a lényeg, hogy odajutsz-e, 

hanem hogy most itt vagy. 
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Éva megteremtette azt a légkört, amihez aztán számosan és kitartóan csatlakoztak. A 

nemzetközi konferenciákon hatalmas büszkeség volt, milyen büszkén mutatott be Éva minket 

az egyéb szakmai hatalmasságoknak, mintha tényleg a gyerekeit mutogatná és ez sosem csak 

üres parádézás volt. Mert valóban mindig is érdekelte a „gyerekei” élete is. Az is, ha 

személyes szomorúságunkba avattuk be, és mindig velünk örült/örül az örömöknek is.  

Éva boszorkányos képességeiről és a szellemiségen túl az ember felé forduló családi 

antennáiról akkor győződtem meg igazán, amikor a hipnoonkológiai képzésre jártam, amit 

Zseni Anival (a másik ági, pszichoterápiás szellemi nagyanyámmal) tartottak. Éva egy 

csoporthipnózison keresztül demonstrált nekünk egy technikát. Majd az alkalom végén 

kislányos örömmel a szobájába hívott, és megbeszéltünk valami lényegtelent, ami az alibi volt 

a behívásomra. A harmadik fiammal voltam a várandósságom elején, ami még nem is látszott, 

és pl. még a szüleim sem tudták. Éva olyan ügyesen kérdezett rá, hogy ha nem lett volna 

helyes a feltételezése, akkor sem lett volna kellemetlen, és talán észre sem vettem volna, mire 

gondolt. A boszorkányság mellett az őszinte öröme volt a legjólesőbb. 

Hiába hívom régóta szellemi őseimnek Évát és Katát, ennek a jelentősége, hogy nekem a 

lényemet meghatározó szükséglet volt, hogy a családomon túl találjak egy szellemi 

közösséget, szellemi családot is, ez csak most vált egyértelművé, amikor végre én is 

nekiültem leírni az Évával való történetemet. A megvilágosodás szintén a Tanszékhez 

köthető. Gősiné Greguss Csilla, csak hogy a családi analógiát – vagy nevezzük inkább 

szereposztásnak – folytassam, a szellemi nagynéném, és ennek megfelelő szeretettel és 

figyelemmel üdvözöltük egymást a legutóbbi Hipnózis Találkozón. Ő göngyölítette fel a 

családfámat, amiről megtudhattam, hogy legalább 200 éve hajdúdorogi földművesekből áll. 

És ez vezetett el ma a felismeréshez, hogy a „nem követéssel” követtem a szüleimet, amire ők 

is büszkék lehetnének, hogy ilyen tanulékony vagyok. És hogy a több száz éves paraszti 

múltam jó sűrű, életteli feketeföld, aminek a szellemi ugarát az Éva vezette Tanszék 

földművesei vették művelésbe. Bízom benne, hogy ezt ezzel tudom meghálálni, hogy bennem 

a tanítás jó talajra hullt. 

Kedves Éva! 

Kívánom neked és magunknak, hogy továbbra is minél több Föld Földművese legyél! És 

legyél jó gazda abban is, hogy elsajátítod az időről-időre hátradőlés képességét, amikor időről 

időre hagyod, hogy csak a földjeid látványa gyönyörködtessen. Vagy ne adj’ isten, időről-

időre a „nem látványuk” is! ;) 

Szeretettel, 

Adrienn 

Ui.: A könyved szerkesztése során jeleztem David Warknak, aki most 88 éves és szellemi 

nagyanyjaként tekint rád, hogy én is. Mire ő rájött, hogy akkor „intellectual cousin”-ok, 

szellemi unokatestvérek vagyunk. A biológiaiban ezt csinálja utánunk valaki! :D 

Uui.: Félreértés ne essék! Nem azért lettem az MHE gazdasági vezetője, mert értek a 

gazdasághoz! Hanem mert Varga Kata megkért rá     . 
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Kemény Katalin 
Kemény Katalin klinikai szakpszichológus, kiképző hipnoterapeuta vagyok, az az 

alapító tag az MHE-ben, aki nem várta meg az alakuló ülésen a névsor írását és 

emiatt kimaradt belőle. Az egyesület és a Te jelenléted azonban végig kísérte és 

kíséri szakmai utamat. 

Kedves Éva, 

Szeretettel köszöntelek születésnapod alkalmából! 

Köszönöm a megindító gondolatokat és érzelmeket, amit általad ismerhettem meg! 

Diákodként tőled hallottam először a hipnózis elméleti hátteréről, sok-sok előadáson 

tapasztalhattam elméleti ismereteid mélysége mellett érzelmi nyitottságodat, bevonódásodat. 

Ezzel olyan példát mutattál számomra, ami emberközelivé, élővé tette a tudomány művelését! 

Amit tőled kaptam kevésbé kézzelfogható, mint a kerámiák, vagy ez a könyvkötés, amiket 

részedre készítettem. A magam képességeivel igyekszem viszonozni a tőled kapott gondolati 

gazdagságot, tisztánlátást, és törekszem örömöt hozni az életedbe! 

Boldog 80. születésnapot! 
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Kende Anna 
Szociálpszichológusként azok a pszichológiai folyamatok érdekelnek, amelyek 

magyarázatot adnak arra, hogy miért keletkezik kirekesztés, gyűlölködés egy 

társadalomban, mi az, ami ellensúlyozhatja ezt, illetve mi kell ahhoz, hogy az 

emberek fellépjenek saját és mások érdekei mentén segítő szándékkal. Mindezt a 

társadalmi csoportok szemszögéből vizsgálom, mert végső soron minden konfliktus 

visszavezethető arra, hogy saját magunkat és másokat csoportok tagjainak észleljük. 

Ezért vizsgálataimban többek között a nemzeti, etnikai és nemi identitással, és a 

nemzeti, etnikai, nemekhez kapcsolódó előítéletekkel és társadalmi mozgalmakkal 

foglalkozom elsősorban. 

Bányai Évát azóta ismerem, hogy 1992-ben beiratkoztam az ELTE BTK pszichológia 

szakára. Habár csak egy-két kurzusára jártam, Éva már akkor is fogalom volt. Sok év szünet 

után, amikor újra az ELTE-re kerültem tanítani, baráti kollegialitással üdvözölt, és minden 

megnyilatkozásával támogatta a munkámat, amiért minden egyes alkalommal hálát éreztem. 

Ez a baráti és támogató jelenléte azonban akkor vált a legfontosabbá számomra, amikor 

frissen megválasztott intézetigazgatóként napirendre tűzhettem a nemek közötti egyenlőség 

kérdését a tudományos életben és a tudományos élet helyszínein, így a mi intézetünkben is. 

Azt hiszem, hogy annál nincsen fontosabb és szívet melengetőbb szövetség, mint egy már 

nyugdíjas éveiben járó kolléga támogatása, aki sok évtizeden át személyesen tapasztalta meg 

e kérdés jelentőségét, és akinek saját pályája a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a nők 

kikerülhetetlen szereplői a tudományos életnek. Sok szeretettel kívánok neked boldog 

születésnapot és még sok-sok aktív évet! 
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Krzysztof Klajs 
I am Krzysztof Klajs, Head of Milton Erickson Institute of Poland and President-

elect of the International Society of Hypnosis. 

I don’t remember exactly when I met Éva Bányai the first time, but it was certainly more than 

25 years ago, so I want to share two main impressions. The first she talks about anything in a 

so deeply emotional way indeed so that it is absolutely clear for everyone that she’s fully 

inside of her story. 

So, she is a person who is just so deeply engaged, in the whole body with all her emotions. It 

was clear that she got a great education is hypnosis, sponsored by important people, but it was 

also absolutely clear that she wants to utilize this knowledge and the skills in Hungary. Every 

single public speech has something coming with her Hungarian heritage. She is so proud of 

and so clearly engaged in building hypnotic human environment in Hungary: so, there was 

not a single speech from her when Hungary would not have been included. That was 

absolutely not common, and I really appreciate that kind of approach. 

She was a respected scientist and a respected hypnotherapist, but her idea was just to build 

something in Hungary. That’s the point number one. 

The second is that after a while I met a number of Hungarian younger students, and everyone 

was sent and supported abroad by Eva. 

So, Eva was and still is a mother, helping mother for more than 100 specialists and all of them 

were really grateful because they are going to get opportunity to become specialist by Éva. 
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Koltai Éva 
Koltai Éva vagyok. Születtem 1949. január 2.-án. Iskoláim: Horváth Mihály téri 

Gyakorló Általános iskola (1955-1963), Fazekas Mihály gimnázium általános 

tagozat (1963-1967), Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskar 

(SOTE 1967-1973). Utána fél évig nem volt állásom, ez idő alatt munkaképtelen is 

voltam egy, a jobb kezemet ért ínsérülés és halasztott ínműtét miatt. 1974. február 

12.-én kezdtem dolgozni az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben, itt 

dolgoztam tüdőgyógyászként tényleges nyugdíjazásomig (2010. január) különböző 

osztályokon, ebből közel 3 évet az Intézet belosztályán. 1977-ben tüdőgyógyászat 

szakvizsgát, 1997-ben belgyógyászat szakvizsgát tettem. Utána tbc-s osztályokon 

voltam másodfőorvos, ill. polirezisztens tbc-s részlegen részlegvezető főorvos a 

részleg megszűnéséig. Hipnózisképzésem 1985-1986-ban zajlott. Kiképzőim: 

Rapcsányi Éva és Biró Gyula. Elméleti kurzus akkor még nem volt. A képződésnek 

akkor még nem volt része egyéni hipnoterápiás élmény, ill. kötelező esetleírás. Záró 

igazolásom szerint hipnoterápiát szupervízió mellett végezhetek. Az MHE alapító 

tagjai közé tartozom. 1997 körül Aktív-éber hipnózis tanfolyam Zseni Annával. 

Hipnoterápiát a gyakorlatban nem végeztem, a betegedukációm szuggesztív nyelve 

„sasos” volt. A tbc-s osztályokon, ahol a betegek zöme hajléktalan, alkoholbeteg 

volt, voltak non-direktív beteg–személyzet csoportok, ahol én voltam a pszichológus 

vezető mellett a ko-vezető, a szemléletemben játszott szerepet a hipnózisképzés. 

Egyéb terápiás módszerekhez alapfokon hozzászagoltam: személyközpontú képzés, 

NLP, pszichodráma, szomatoterápia. 

Találkozásaim Bányai Évával 

1988(?) körül láttam először Bányai Évát, amikor részt vettem egy egyhetes Művészet és 

Pszichoterápia tanfolyamon. Orvosként, kíváncsiságból jelentkeztem, nem voltam sem 

művész, sem pszichoterapeuta, nem volt semmi különleges elvárásom. A tanfolyam során 

tartott Éva egy előadást, aminek a legnagyobb részében a sámán és a pszichoterapeuta 

hasonlóságáról és különbségéről beszélt. Előtte nem ismertem Évát, nem tudtam, mivel 

foglalkozik, annyit hallottam csak róla egyik barátnőmtől, hogy lesz majd Bányai Éva, aki jó 

előadó 

Talán egy órás, ha volt az előadása, de földrengésszerű, nagyon mély, felkavaró hatást 

gyakorolt rám. Rendet teremtett bennem valami nagyon fontos dologban, valami alapvető 

dologban, átvezetett valami zűrzavaron, amivel együtt éltem, de amiről nem is tudtam, hogy 

ilyen erősen bennem van, ti. magáról az orvoslásról adott nekem útmutatást, hogy mi az, ami 

gyógyít, és hogyan. Térben és időben mély összekapcsolódások létezését mutatta meg. Térben 

a mélység és magasság, föld és ég, az alsó és felső világ létezését és kapcsolatát tette 

átélhetővé (alászállás az alvilágba majd felfelé, az égig érő fa, a gyógyító út.) Időben a 

mélységesen mély több tízezer éves múltat, az ősök mitologikus tudását kötötte össze a jelen 

idők tudásával, ill. a jelen civilizációs ismereteket a természeti népek tudásával és 

szimbólumaival, rítusaival. Rávilágított arra, hogy a gyógyítás ill. a gyógyulás egyszerre 

racionális cselekedetek sora, de egyszerre varázslat is, egyiket se lehet elspórolni, mindkettő 

jogosult és szükséges; hogy a sámán gyerekkori defektusa során-révén választódott ki, hogy 

elkülönítődött a többiektől, és hogy kamaszkora táján több leendő sámán átesett egy furcsa 

állapoton, a sámánbetegségen, és a jelenkori nagy pszichoterapeuták is a saját 

sámánbetegségükön át, a saját sérülésüket haladva meg, lettek eredményesek, hogy a 

sámánnak és a terapeutának is végig kell mennie a gyógyító úton. És igen, a terapeuta-sámán 

személye kulcsfontosságú, ám a közösség is legalább annyira része a gyógyításnak, de még 
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mennyire az! És hogy ma mit lehet csinálni? Észre venni, meglátni, ami más, mint az elvárás, 

és utánamenni, nem szőnyeg alá seperni! A filmben látott rohamozó katona arcán a furcsa 

arckifejezés, amely elindította Évát az aktív éber hipnózis felé! Szóval Évának hála átéltem 

valami eufórikus teljességérzést, amiben sok-sok ellentétes dolog össze tudott kapcsolódni, és 

renddé tudott válni. 

Ezután jártam néhányszor a hipnózis munkacsoport majd egyesület rendezvényein és 

találkoztam személyesen is Évával. Az előadásait továbbra is nagyon élveztem és élvezem: 

fényesen okosak, érdekesek, lényeglátók, világosak (semmi ködösítés, maszatolás, 

önigazolás), útmutatást nyújtanak, és nagyon személyesek – ettől hitelesek és nagyon jól 

átélhetők. Újra és újra átélhetők... Az élet és tudomány fontos kérdéseiről érdemi 

mondanivalókat ad át, ráció és érzelem egymást támogatja. Ami megdöbbentett, hogy Éva 

személyesen is elérhető volt. Valaki, aki körül ennyi de ennyi ember van, akit ennyi minden 

érdekel, ennyi mindent csinál, ennyi dolga van, kutat, tanít, terápiát csinál, családi és baráti 

közösségeit gondozza, teremt is közösségeket, pl., tanítványi, nemzetközi szakmai, ill. 

betegcsoport-közösségeket, ráadásul értékén veszi az élet érzéki elemeit, remekül főz, 

élvezetesen öltözik, gondoskodó stb... és emellett szóba áll az emberrel, mondja 

megajándékozó bizalommal saját meghitt dolgait és igaz érdeklődéssel meg is tudja hallgatni 

a másikat, minden érdek nélkül… Egyenes és őszinte, és ez is nagyon biztonságos, 

megnyugtató. 

Nagyon emlékszem a müncheni kongresszus utolsó napjára, amikor elmentünk együtt 

valamelyik áruházba vásárolni (Éva valami elektronikus csoda mérleget vett párjának, 

Robinak, engem rábeszélt egy elektromos fogkefére) és utána beültünk egy pompás, terülj-

terülj asztalkám-os helyre beszélgetni. Hosszan beszélgettünk, Éva Pszichológiai Társaság 

körüli kínjai is szóba kerültek, amikor Csilla szemrehányó telefonja „ébresztett”, hogy 

hagyjuk már abba, siessünk, fogjunk taxit, mert mindjárt indul a vonat Budapestre... 

Szerencsésnek érzem magam, hogy ismerem Évát, öröm a társaságában lenni, sugározza azt, 

hogy az élet olyan, hogy élni érdemes, akkor is, ha nagy nehézségek és csalódások is 

bejönnek a pakliba, hogy ezeket nem érdemes elhazudni vagy szemet hunyni felettük, hogy 

érdemes bízni abban, hogy lehet tenni a dolgok jobbra fordulásáért, hogy bele kell tenni a 

munkát, hogy fontos dolgokban nem szabad megalkudni, de jó kompromisszumokat lehet 

kötni, hogy lehet úgy élni, hogy az „én vezérem bensőmből” vezérel, hogy érdemes 

kíváncsinak lenni és örülni a jó dolgoknak, hogy érdemes még ismeretlenekkel kapcsolatokat 

teremteni, hogy együtt lehet a gyermek és a professzorasszony! 

Isten éltessen, Éva! Köszönök mindent! 
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Koós Cintia 
Koós Cintia vagyok, az ELTE PPK-n szereztem a pszichológiai alapdiplomámat, és 

jelenleg is ide járok mesterszakra munka- és szervezetpszichológia specializációra. 

Bányai Éva Tanárnővel az affektív pszichológia előadáson és vizsgákon volt alkalmam 

találkozni. Bár eleinte tartottam a nehéz szóbeli vizsgától, mára már szép emlékként él az 

emlékezetemben a számonkérés. A Tanárnő nem csak szakmailag, de emberileg is inspiráló, 

egy olyan ember, aki a végtelen tudását kiválóan tanítja, és remélem, hogy még sok évig 

lehetek a tanítványa. Élettörténetét hallva a Tanárnő számomra hatalmas szakmai 

példaképemmé vált. Történetéből erőt tudok meríteni ahhoz, hogy higgyek magamban, és 

abban, hogy egy napon hozzá hasonlóan nagy sikereket érhetek el a pszichológiában. 
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Kovács Zoltán Ambrus 
Kovács Zoltán Ambrus vagyok, ideg- és elmegyógyász szakorvos. A pszichiátriai 

praxisban töltött időszak kezdetétől vonzóvá lett számomra a pszichoterápiás 

lehetőségek, metódusok gazdag tárháza. Többféle – akkoriban induló, bontakozó, 

formálódó – pszichoterápiás irányzat képzésén vettem részt, szereztem jártasságot és 

ezek között volt a hipnózis. A hipnoterápia tanulása, később gyakorlása közben – 

mintegy mellékhatásként jegyezhető – a rendszeres társasági, majd egyesületi 

összetartások erőterében olyan kollegiális, baráti kapcsolataim alakultak ki, amelyek 

végül ehhez a közösséghez kötöttek. 

Mese bagatell 

(amit a nagy éjjeli pávaszem meghagyott) 

A történtek bábjaiból némelykor színes szárnyú mesék bújnak elő. A szép mese maga a 

hipnózis. Jótékony regresszióba ringat, üzen, tanít. Azonban – amint az alábbiakban is – ha 

magáról a hipnózisról olvasunk mesét, a korregresszió örvénye kétszeresére erősödvén 

könnyen a betűismeret előtti korszakunkba röpíthet. Ilyenkor a szöveg hirtelen buta 

betűhalmazzá változik. Ha ilyet észlelsz, lapozz egyet, és a jelenség elillan, mint a 

gyermekkorod. Ha mégsem illanna el, akkor Önre az ellenerő hatott, és a korprogresszió 

valóságába tetszett sodródni. Ilyenkor már csak a szemüveg segít. 

Ez a Hipnózisról szóló történet a híres és régről emlegetett sokrétű igazság egyik rétjén nyíló 

színes virágok között díszelgő egyetlen fehér virág legszebb szirmára került valaha fel. Valaki 

lejegyezte. Ott olvastam. Onnan másoltam ide. Ám el kell mondjam, amikor az icurka-picurka 

írott betűk mesélő soraira leltem, a finom szirmocskát egy éjjeli pávaszem hatalmas, zöld 

hernyója1 addigra jócskán megrágcsálta, és a mese most úgy kezdődik, mintha folytatódna. 

Így hát ugorjunk a folytatás közepébe. 

„… amikor aztán James Braid2 sebészorvos keresztgyermeke a kis Hipnózis felcseperedett, 

mind többször és többször súgták meg álmai, hogy az igazságok területén lenne az ő igazi 

otthona. Ahogyan telt és múlt az idő, már nem csupán a merengés pillanataiban gondolt erre, 

de aktívan és éberen is erősödött benne a vágy. Elvágyott Ezotériából, az okkultturizmus 

zajos, csicsás fővárosából, Exotéria kulturált földjére. Oda vágyott, ahol a bölcs kétkedések 

forrásaiból összeszedődő patakok igyekeznek a konstruktív kérdéseket fogalmazó folyókba, 

hogy azután folyamokká szerveződve együtt, saját medrük mélyén meglelt válaszaikkal 

táplálják az ismeretek telhetetlen tengerét. Igen, (H)ősünknek ilyen romantikus ábrándjai 

voltak akkoriban, legalábbis feljegyzései, belső párbeszédei erről…” 

Hopp, itt az említett zöld hernyó megint megéhezett, de csak – úgy tűnik – tízóraizott, mivel 

jókora folytatást hagyott. 

„… sok évet várt a megfelelő alkalomra, amíg útra kelhetett, hogy igazát, komoly elszántságát 

saját maga előtt is bizonyítsa, és lépésről lépésre haladva elfoglalja majdani helyét a valóság 

világban. Előzetesen persze – biztos, ami biztos, gondolta magában – tarisznyájából gondosan 

kiszórta a kőkeményre szikkadt kamuba sült pogácsákat. Megmosolyogta amint azok nagyot 

koppanva szétgurultak a földön, morzsáit pedig a szél szórta szét. Amint mondom, morzsáit a 

szél szórta széjjel a Földön. Kezdetnek azért nem is olyan rossz – dünnyögte magában – 

 
1
 Az éjjeli pávaszem hernyó, a nagy éjjeli pávaszem lepke (Saturnia pyri) lárvája. Olykor bizony virágszirmot 

csemegézik. 
2
 James Braid (1795-1860) a hipnotizmus keresztapja, így a hipnózis névadója. 
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azután kibélelte motyóját a fogékonysági skálák lapjaival, no meg sztenderd indukciókkal, és 

sugallatokkal. Még egy hordozható elektromos agyhullám-mérőt is odacsomagolt.”3 

Itt a lárva – úgy tűnik – bőséges ebédet harapott, jóllakott, elnehezült, elaludt, és egy közeli 

zöld levél rejtekében talán be is bábozódott. Gondolni lehet erre, mert mindannyiunk nagy-

nagy szerencséjére egy újkori folytatást majdnem sértetlenül hagyott nekünk. 

„Többek által támogatva mások által akadályoztatva […] végre-végre átélhette a kutatások és 

szakmai utazások szabadságának [...] Útkereső utazásai során, a sajátjának érzett elmélyült és 

koncentrált figyelmére mindvégig nagy szüksége volt, hogy a hamisságot idejekorán 

felismerve elkülönítse azt az igazságtól. Tudta jól, az ármány gyümölcskertjének ajtaja 

mindig nyitva áll. Többnyire sikerült is elkerülnie a csábításokat, ámbár még a XX. század 

második felében is megesett vele egyszer, hogy India fővárosában járva elegáns, exotériai 

viseletet öltött, jó modorral kongresszuáló kollégák maguk közé csábították. Ő naivan 

elaltatta gyanakvását, jóllehet réges-régről, talán még Ezotéria földjéről mintha ismerősök 

lettek volna ezek az arcok. No, persze az emlékezet is esendő.” 

Nos, éppen itt jártam a hófehér szirmok megkímélt betűsorainak másolásával, amikor 

fölsejlett mélyről, majd eszembe ötlött: Ezt a mesét, mint megtörténtet, valahonnan ismerem. 

Igen. Ugyanebben a pillanatban bújt elő bábjából az imágó. Kibontotta hatalmas 

szemfoltoktól díszes sötét szárnyait, és mielőtt komótosan elröppent, odavetette felém kissé 

gunyoros, ám tanító szándékú megjegyzését: „Inverz metamorfózis csak a mesékben létezik.” 

Csak a mesékben? Hm! Ha a mesében van és lehet fordított átváltozás – gondoltam ravaszul – 

akkor hát fordítsuk meg. Legyen a mese végéből történet, annak szikár tanulságával. Így a 

befejezést Bányai Éva azon leveléből idézem, amit akkor küldött nekem, amikor a szólássá 

nemesült megállapítás (alább dőltbetűvel kiemelve) eredetéről érdeklődtem tőle: 

„Igen, azon a bizonyos New Delhiben tartott kongresszuson, viszonylag sok ezoterikus 

szemléletű előadás között, csak néhány igazán tudományos szekció volt. Emiatt mindketten4 

úgy érezték, hogy a hipnózis rossz társaságba keveredett. Tehát nemcsak a laikusokban, 

hanem még annak a kongresszusnak a szervezőiben is összekeveredett a hipnózis az 

ezoterikus tanokkal. […] Hilgardnak ezt a mondását Ádám professzor azután számos 

alkalommal emlegette itthon.” 

Mi pedig Évától tudjuk és intelemként őrizzük aktívan, éberen. 

MEGJEGYZÉS: A történetlárvák bábjai – némelykor a jó társaság, máskor az egyesület 

örömére – könnyed anekdotákká, tarka metaforákká, vagy színes szárnyú szép mesékké 

alakulnak át. 

 

3
 Ismerve lelkesültségét, boldogan cipelt volna, akár egy fMRI készüléket is, csakhogy – a mesebeli hitelesség 

tisztelete okán meg kell említenünk – akkor az még fel sem volt találva. 
4 Ernest R. Hilgard (1904-2001) és Ádám György (1922-2013) professzorokról van szó. 
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Költő András 
Egészségfejlesztő szakpszichológus vagyok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

pszichológus, pszichológia szakos tanári és szakpszichológus diplomákat, majd PhD 

fokozatot szereztem. Doktori értekezésemet – Bányai Éva témavezetésével – a 

hipnotikus fogékonyság, a szülői nevelési stílus és a mentalizáció kapcsolatáról 

írtam. 2015–2020 között az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Affektív 

Pszichológiai Tanszék tanársegéde, majd adjunktusa voltam. 2010–2017 között az 

Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged 

Children – HBSC) elnevezésű nemzetközi kutatás magyar kutatócsoportjában 

dolgoztam. 2017 óta az írországi HBSC kutatócsoport tagjaként posztdoktori kutató, 

2019 óta szenior posztdoktori kutató vagyok a Galwayi Egyetem Egészségfejlesztési 

Kutatóközpontjában (University of Galway, Health Promotion Research Centre). Fő 

érdeklődési területem a serdülők mentális és szexuális egészsége. Jelenleg a 

marginalizált csoportba tartozó (leszbikus, meleg, biszexuális, transz, queer és egyéb 

szexuális és nemi kisebbségi identitású, krónikus betegséggel vagy fogyatékossággal 

élő, emigráns vagy etnikai kisebbségi) fiatalok egészségét kutatom, emellett az 

egészségfejlesztés mesterszakos hallgatóknak az egészség determinánsait és az 

egészségkutatások módszertanát tanítom.  

Mit tanultam Bányai Évától? 

 

„Csoport” 

 

A nevét huszonkét éve hallottam először. Egy vasárnapi családi ebéd után a továbbtanulásom 

volt a téma. A magyar szakban biztos voltam; a leendő egyetemistáknak akkor még az a (ma 

már elképzelhetetlen) luxus járt, hogy két államilag finanszírozott, osztatlan szakot is 

választhattak. Családom számos lehetőséget felvetett és alaposan megtárgyalt, mire valaki 

bedobta, hogy választhatnám a pszichológiát második szakként. Erre biológus nagynéném, 

aki egykor maga is tanult az ELTE Élettan Tanszékén, közbeszólt: 

  

„Akkor járhatnál a Bányai Éva hipnózis-csoportjába.” 

  

Így kezdődött. A pszichológiáról, különösen a hipnózisról, nem sokat tudtam akkor, de maga 

a hipnózis szó erősen hatott rám. Olyan erősen, hogy az elkövetkező tizenhét évet (diákkörös 

hallgatótól egyetemi adjunktus koromig) valóban a „Bányai Éva hipnózis-csoportjában” 

töltöttem. Ez idő alatt az Éva alapított műhely kezdetben az ELTE Bölcsészettudományi Kar 

Kísérleti Általános Pszichológia Tanszékén belül a Hipnóziskutató Laboratórium nevet 

viselte. Később a Pedagógai és Pszichológiai Kar Affektív Pszichológiai Intézeti Központja 

(„APIK-bolygó”), később Affektív Pszichológia Tanszék berkein belül, Humán-interakció 

Kutatócsoport néven működött. 

 

Meg fog halni 

 

Nagynéném hatására elkezdtem utánaolvasni a témának. Mit találhatott akkor egy utolsó éves 

gimnazista a könyvtárban – Mészáros István Hipnózis című kézikönyve volt a fő forrásom és 

inspirációm. A középiskolás tanulóknak kiírt 2001. évi Révész Géza Pszichológiaversenyre 

egy éber szuggesztibilitási kísérletet terveztem, amely ingatesztből, szagtesztből, testdőlésből 

és karlevitációs tesztből állt. A kísérleti személyek az évfolyamtársaim voltak. Szerettem 

volna tanácsot kérni Bányai Évától, akinek a hipnábilitási kísérleteiről nagynéném (egykori 
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alany) mesélt, s a Mészáros-könyvben is gyakran szerepelt a neve. A másik luxus, amit akkor 

még nem tudtunk igazán értékelni, hogy akkor még pszichológiából volt a felvételi (írásbeli 

és szóbeli vizsga egyaránt), s az ELTÉ-n hétvégenként felsőbbéves hallgatók tartották az 

előkészítő tanfolyamot. Ott olyan szakmai tudást kaptunk, ami későbbi tanulmányaink során 

nagyon hasznosnak bizonyult. 

  

Előkészítő tanfolyami tanárunknál érdeklődtem, hogy hogyan vehetném fel a kapcsolatot 

Bányai Évával. A kedves fiatal nő arca elkomorult, és azt mondta: 

  

„Bányai Éva meg fog halni.” 

  

Ez a tárgyilagos mondat, a maga egyszerűségével és brutalitásával, szívszorító volt. Kiderült, 

hogy Bányai Évának nagyon súlyos rákja van, és nincs olyan állapotban, hogy reménybeli 

leendő pszichológushallgatók kísérleteihez adjon tanácsot. Így hát elvégeztem a kísérleteket, 

és megírtam a pályamunkát, ahogy tudtam. A felvételin az egyik kérdés Gustave Le Bon 

tömeglélektana volt, aminek kapcsán ravaszul szóba hoztam a művecskét. A bizottságban ülő 

Gősiné Greguss Anna Csilla – Éva egyik legelső tanítványa és kollégája – belelapozott, és 

talált egy hivatkozást, amit még nem ismert addig. Sokáig meg voltam győződve róla: ennek a 

hivatkozásnak köszönhetem, hogy a magyar mellett pszichológia szakos hallgató is lehettem. 

Negyedévben leadtam a magyar szakot, mert addigra biztos voltam benne, hogy pszichológus 

akarok lenni, semmi más. 

 

Csilla 

  

Nem sokra rá, hogy elkezdtük a 2002-es tanévet, a folyosói beszélgetésekből kiderült, hogy 

Bányai Éva nem fog meghalni, sőt javul az állapota, de még mindig nagyon gyenge, és egy 

ideig biztosan nem tud tanítani. Gősiné (a későbbiekben: Csilla tanárnő) azonban a szárnyai 

alá vett. Általános pszichológiai és kísérlettervezési-kutatásmódszertani tudásom jelentős 

része tőle származik. Ez volt a harmadik nagy luxus, amiben akkoriban a szerencsés 

pszichológushallgató részesülhetett. Csilla híres a precizitásáról és módszertani készségeiről. 

Irányításával 2004-ben különdíjat kaptam az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

Amit az egyéni és csoportos hipnóziskísérletek módszertanáról tudok, annak a jelentős részét 

(és kezdeti gyakorlatomat kutató-hipnotizőrként) neki köszönhetem. 

 

Pszinapszis 

 

Közben Bányai Éva egyre jobban lett, és a 2003-mas Pszinapszison már előadást tartott a 

gyógyulásáról. Elsőbálozó Pszinapszis-szervezőként három napon át az információs pultban 

dolgoztam. A kevés szakmai program egyike, amire eltávozást kaptam, Éva előadása volt. 

Most, miközben erről az emlékről írok, érzem a testemben, milyen volt a Petőfi Csarnok 

kényelmetlen, szögletes, recsegő székében ülni. Ahogy jobbra-balra fordítom a fejem, látom a 

mellettem ülő két férfi arcát. Az egyikük évfolyamtársam, azóta neves kognitív kutató. A 

másikuk a pszichofiziológia iskolateremtő tanára, azóta professor emeritus. Éva arról beszél, 

milyen volt, mikor először vizsgálta az onkológus, aki rá sem nézett; amikor sugárkezelés 

után „ott felejtették” az ólomkamrában; amikor már otthon volt, túl gyengén ahhoz, hogy 

felkeljen, de látta a kertjében játszó mókust. A két erős férfi arca könnyben ázik. Az enyém is. 

S a közönségből még sokaké. 
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Hitelesség 

 

Akkor valamit megéreztem belőle, de csak később tudatosítottam, hogy Éva előadásain miért 

van mindig zsúfolásig tele a terem. A kulcsszó a hitelesség és az archaikus bevonódáson 

alapuló, csoportos élmény, amelynek idegi alapja a limbikus rendszer aktivitása. Ha az 

információk erős érzelmekkel társulnak, akkor a tanulási helyzetet kísérő amigdaláris–

hippokampális aktivitás révén jobban bevésődnek. Ha mindenestül odaadod magad a 

tanításnak, és vállalod, hogy a diákokkal (vagy a közönséggel) megosztod a témával 

kapcsolatos érzelmeidet, mint Éva, akkor – és csak akkor – fog „átjönni” az üzeneted, és 

előhívása is könnyebb lesz. Éva előadásai ezért kognitív és affektív szinten is sokkal 

emlékezetesebbek, mint olyasvalakié, aki arra szorítkozik, hogy „leadja az anyagot”. Ezt nem 

csupán kemény idegélettani bizonyítékok, de talán az e kötetben is olvasható más 

visszaemlékezések is megerősítik. 

 

Für Elise 

 

Éva a tudását nem aprózza el, hanem más tanárokhoz képest hatalmas mennyiségben és nagy 

adatátviteli sebességgel közvetíti. Szabó Magda a Für Elise című önéletrajzi regényében saját 

tanári hitvallását ezzel indítja: „Kibédy magyaróráit nem lehet elfelejteni.” A gondolat 

folytatását olvasva olyan erős AHA-élményem volt, mintha a Híradó Moziban egy felém 

rohanó vietnámi katona arcát láttam volna a filmvásznon, totálplánban. Az első mondatban 

megváltoztattam két szót, s így egy az egyben Éva általam tapasztalt tanári viselkedésének 

leírását kaptam. 

  

„Éva pszichológiaóráit nem lehet elfelejteni. Mikor magam is tanárként dolgoztam már, 

rájöttem a módszerére, maximálisan kell adagolni és visszakívánni az anyagot, akkor 

aki bírja, kínjában sejtjeibe építi, a többi, aki nem, valamennyit így is csak nyel belőle, 

de rosszabb tanulóként is többet visz magával más növendékeknél.” 

  

Azt hiszem, ez a módszer azért is hatásos, mert nem alá-fölérendelt, hanem mellérendelt 

viszonyt feltételez: azt, hogy a tizennyolc-húsz éves hallgatók Éva kollégái, egyenrangú 

szakmai partnerei. Persze így is előfordult, hogy a „partnerek” átkozódtak, különösen, amikor 

konferenciákra vitt előadásaink előtt Éva még reggel négykor is vesszőhibákat javítattott, 

vagy ragaszkodott hozzá, hogy a grafikonokra rárajzoljuk a hiányzó konfidencia-

intervallumokat. 

 

Smonca 

  

Első „közös”, nagy sikerünk a 2007-os OTDK volt, ahol az általános pszichológiai 

szekcióban harmadik helyezést értem el. Évekkel később, már tanársegéd koromban csendes 

öröm töltött el, amikor Éva egy prezentációmban – bármilyen meglepő – semmi hibát sem 

talált. Mindig a maximumot követelte tőlem, másoktól, és önmagától is. De mindig velem 

(velünk) örült a sikereinknek, és ünnepelte azt. Persze számos olyan helyzet adódott kettőnk 

kapcsolatában, ahol keményen szembesített a hiányosságaimmal. Ez is az Éva-pedagógia 

része. 

 

„Semmi smonca.” 

 

A vizsgahelyzet, a megmérettetés a pszichológusi munkára való felkészülésben 

elengedhetetlen. A pszichoterápia, a tanácsadás, a tanítás, a kutatás, de tulajdonképpen az 
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emberekkel végzett bármilyen pszichológiai munka során a klienseink, pácienseink, vizsgálati 

személyeink, tanítványaink figyelme állandóan ránk irányul, ami egyúttal folyamatos 

megmérettetést is jelent. Már akkor elkezdődött az a trend, hogy a szóbeli vizsgák száma 

egyre csökkent, ami a gyakorlati-önismereti tréningek szinte teljes hiányával párosulva az 

ELTE pszichológiai képzésének a legnagyobb hiányossága. Éva már akkor és azóta is 

ragaszkodott a szóbeli vizsgáztatáshoz. Az Általános pszichológia 3. szóbeli vizsgát mindenki 

rettegte, a jól felkészültek is. Sőt, Éva tőlük még többet követelt. Én nem készültem fel 

rendesen, s a Papez-körről való tudásom mértéke nem ütötte meg a kívánatos szintet. A 

mellébeszélés Bányai professzor asszonynál nem működött. Határozottan felszólított rá, hogy 

elég a „smoncázásból”. Végül beírt egy halvány kettest, de éreztem, hogy ez nem elég jó 

valakitől, aki hipnóziskutató akar lenni. 

 

Hüllőagy 

 

Aki valaha Éva tanítványa vagy munkatársa volt, az hamar megtanulta, hogy csak a 

legmagasabb minőséget adhatod ki a kezedből. Visszamentem javítani. Eszembe véstem, 

hogy a Papez-kör, mai nevén limbikus rendszer irányítja a stresszkeltő helyzetekre adott 

érzelmi választ. Ezen belül a korábban említett amigdaláris–hippokampális kapcsolat az akár 

negatív, akár pozitív érzelmekkel járó helyzetek eltárolásában és felidézésében is 

kulcsfontosságú. Most nemcsak a vizsgával kapcsolatos szorongás jelenik meg bennem, 

hanem az a jó érzés is, amit akkor a kijavított jegy, később pedig egy sikeres kísérlet vagy 

egy-egy konferencia utáni napon a kemény munkát követő „ejtőzés” keltett. Éva tanításának 

az is része, hogy ezekre az öröm-alkalmakra, a tanítványaid sikerének közös ünneplésére 

mindig sort kell keríteni. A finom padlizsános és szardíniás kencékkel, a kézzel írt 

üdvözlőlapokkal a gyertyafényes tanszéki kiskarácsonyokon. Egy pizzával és igazi olasz 

eszpresszóval a sorrentói tengerre néző vendéglőben, a citromfák alatt. Vagy a fenyőillatú 

Normafa úti kertben, közösen elfogyasztott legendás lecsóval. Biztos vagyok benne, hogy 

rajtam kívül még sokaknak eszébe jutnak Évával és férjével, Robival kapcsolatos ilyen 

örömteli, színekben, ízekben és illatokban gazdag emlékek. Amiket szintén ősi, kéregalatti 

„hüllőagyunk” tárolt el és hív elő. 

 

Játék 

 

Később azt is megtanultam, hogy a limbikus rendszernek Éva szociál-pszichobiológiai 

hipnóziselméletében mekkora jelentősége van. Egyik mestere, Grastyán Endre 

állatkölykökkel végzett kísérletei során ismerte fel, hogy a játék idegrendszeri alapja a 

hippokampuszból eredő théta-akitivitással írható le. A játék neurobiológiája címmel, 1985-

ben tartott akadémiai székfoglalójában Grastyán ezt írja: 

 

„A hypothalamus elektromos ingerlésével kiváltható motoros és hippocampalis 

elektromos minták szisztematikus térképezése kapcsán fokozatosan jutottunk arra a 

felismerésre, hogy a dorzális hippocampus már említett tétahullámú aktivitása nemcsak 

az orientációs exploratív viselkedéssel, hanem egyúttal pozitív emocionális állapotokkal 

is korrelál.” 

 

Éva ismerte fel és bizonyította, hogy a hipnózis során ugyancsak megnő a hippokampális 

eredetű théta-aktivitás, aminek a hatására a tanult, automatikus viselkedésformák a játékra 

jellemző „mintha”-helyzeteknek, egyfajta hipotézistesztelő, kereső módnak adják át a 

helyüket. A játék azonban nem csak örömteli. Pontosabban: a játékban rejlő áramlat- és 

örömérzést mindig a feszültség fokozásának és megszűnésének dinamikája idézi elő. Később 
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saját klinikai munkámban is megtapasztaltam: a hipnoterápia összetett idegi mintázatán belül 

ez aktivitás a kulcsa annak, hogy a kliens képes a berögződött válaszok helyett kezdetben a 

biztonságos, disszociatív, de megtartó hipnózis-helyzetben, majd mindennapi életében – akár 

az erősen stresszes helyzetekben is – új és adaptívabb viselkedésformákat és megküzdési 

módokat alkalmazni. Vagy, pszichoszomatikus és szomatizációs betegségek esetén, a szintén 

amigdaláris–hipotalamikus eredetű, a HPA-tengely krónikus áthangolódásával járó 

stresszválaszt helyreállítani. Itt ér össze Bányai Éva és szintén iskolateremtő kor- és 

harcostársa, Kulcsár Zsuzsanna munkája. 

 

Ez a játékosság, a tanár és diák közös munkájából eredő théta-aktivitás magyarázza azt is, 

hogy miért olyan jó Évával kutatni, akár még a külső szemlélő számára unalmasnak tűnő 

kísérleti adatokat és statisztikákat „csócsálni” is. Éva izgalommal fogad minden új adatot, 

minden összefüggést, és lelkendezik, ha tanítványa igazol egy hipotézist. De mindig arra is 

emlékeztetett, hogy a (feszültséget keltő) sikertelen kísérletek, a hipotéziseket nem 

alátámasztó statisztikák, a kilógó adatok az igazán izgalmasak, mert ezek vezetnek az új 

ötletekhez és felfedezésekhez. Tehát nem kudarcokként kell őket felfogni, hanem az útkeresés 

állomásaiként. Ennek iskolapéldája az néhány vizsgálati személy, akinek a hagyományos 

relaxációs hipnózis alatt átélt, a megszokott mintázattól eltérő élményei indították Bányai 

Évát az aktív-éber hipnózis kialakítására. 

 

Harcos 

 

A játékosságban azonban – mint Éva közvetítésével Grastyántól megtanultuk – a feszültség 

dinamikájának szabályozása a játszó (állat vagy ember) makacsságától függ. Ez adja a játék 

evolúciós jelentőségét: felkészít a későbbi életkorok frusztrációjának elviselésére, a kudarc 

utáni újrakezdés képességére. Azaz: a harcosságra. Eltökéltségemet, hogy sikerületlen szóbeli 

vizsgát kijavítsam, Éva megjegyezte. Később elmondta: ez győzte meg őt arról, hogy 

komolyan gondolom a kutatói karriert. 

 

„Bandi egy harcos.” 

 

A doktori védésem után, szüleimmel beszélgetve mondta ezt, s nagyon meglepett vele. Addig 

soha nem gondoltam magamra „harcosként”. Éva viszont felidézte az egykori Általános 

pszichológia 3. vizsgát és más olyan helyzeteket, amikor nem adtam fel, nem választottam a 

kompromisszumos megoldást. Most már azt is tudom, hogy azért kellett elhagynom tizennégy 

év után az (amúgy még sok felfedezést és örömöt tartogató) laboratóriumi hipnóziskutatást, 

mert már nem találtam benne elég kihívást. A kutatás mellett elvégeztem a Magyar Hipnózis 

Egyesület hipnoterapeuta képzését, és szupervízió mellett elkezdtem kliensekel foglalkozni. 

Egészségfejlesztő szakpszichológusi címet szereztem, és egyre inkább az 

egészségpszichológia kezdett el vonzani. Három évig voltam a Semmelweis Egyetem 

Bőrgyógyászati Klinikájának önkéntes pszichológusa. A hipnózisból tanult relaxációs, 

imaginációs módszerekkel sok, főként pszichoszomatikus eredetű bőrbetegséggel élő 

páciensnek segítettem. De végül be kellett látnom, hogy egészségpszichológusként – akik 

számára a klinikai és pszichoterápiás továbbképződést a magyar rendszer nem engedélyezi – a 

hazai viszonyok között nem lehet hipnoterápiás gyakorlatot folytatni. 

 

HBSC 

 

A hipnózis mellett tizenkét éve dolgozom az Iskoláskorú Fiatalok Egészségmagatartása 

(Health Behaviour in Shool-aged Children) epidemiológiai kutatásban. A HBSC-t több mint 
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ötven országban végzik. A kutatás célja, hogy jobban megértsék az általános iskolás és 

középiskolás fiatalok egészségét. Klinikai munkám és hipnóziskutatásaim során 

kikristályosodott bennem, hogy a felnőttkori pszichoszomatikus betegség hátterében sokszor a 

krónikus stressz áll. Itt nem csupán a családi rendszerből, a korai kapcsolatokból, hanem a 

kisebbségi létből fakadó stresszre is gondolok. Ez utóbbi különösen az olyan marginalizált 

csoportokat érinti, mint az etnikai, szexuális vagy nemi kisebbségekhez tartozó gyerekek és 

serdülők. Longitudinális kutatások igazolják, hogy még a szeretetteljes családban felnőtt 

fiatalok egészségét is károsítja a kisebbségi stressz. 2017-ben Írországba költöztem, és a 

Galwayi Egyetemen az ír HBSC munkacsoport posztdoktori kutatója lettem. Ebben is Éva 

tanácsát követtem, aki gyakran mesélt amerikai élményeiről, arról, hogy milyen volt másik 

mestere, Ernest Hilgard stanfordi hipnózis-laboratóriumában posztdoktornak lenni. Éva 

többször is elmondta nekem, hogy csak akkor ismered meg önmagadat igazán, ha kipróbálod 

azt a kihívást, milyen külföldön élni és egy ismeretlen közegben, nem az anyanyelvedet 

használva, boldogulni. Az, hogy a kísérleti hipnóziskutatást és a hipnoterápiát felváltotta az 

életemben a fiatalok egészségének epidemiológiai kutatása, Éva tanácsának és az új helyzet és 

új kihívás iránti vágyamnak az eredménye. 

 

Összefoglalás 

 

● Teljesen oda kell adnod magad a feladatodnak, hogy hiteles legyél. 

●  Semmi smonca! Csak a legmagasabb minőség elfogadható. 

● A játékosság, a felfedezés öröme, a kitartás, a feszültség és a frusztráció 

(ön)szabályozásának képessége a kutatói siker kulcsa. 

●  Ki kell magadat próbálnod külföldön, hogy megismerd önmagad. 

●  Bandi egy harcos. 

  

Sok egyéb mellett ezeket tanultam meg Bányai Évától. 

 

 

2017. augusztus 26: Bányai Éva és Költő Bandi egy manchesteri étteremben pihenik ki a 

European Society of Hypnosis kongresszusának fáradalmait (Kasos Enikő fotója) 
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Lehőcz Márta Luca 
Lehőcz Márta Luca, gyermek klinikai, -és mentálhigiéniai szakpszichológus, 

neuropszichológiai szakpszichológus vagyok. 

Gondoltam, megpróbálom. Azzal nyugtattam magam, hogy nem veszítek semmit, hisz amúgy 

sem tudok semmit. Csak megpróbálom, megnézem milyen! – így hát nem is készültem 

semmit. Tehát az esélytelenek nyugalmával, s ugyan a pad alatt remegő lábakkal ültem 

Hunyady Tanár Úr, s Bányai Éva Tanárnő előtt „A” felvételin. Töriből tényleg lövésem sem 

volt, ellenben pszichológiából brillíroztam, ahogy teljes elképedésemre Éva pár évvel később 

elmesélte nekem. Emlékezett rám. 

Ez volt az első, s a mai napig meghatározó találkozásom vele. Arra már nem emlékszem, 

hogy mit kérdezett (arra meg pláne nem, hogy én mit válaszoltam), de arra határozottan, hogy 

gondoltam, no, ha ez a rettegett szak, a mission impossible ilyen, akkor én nem adom fel! 

(1986-ot írtunk!) 

… és hát ugyanilyen volt az első órán is – Bevezetés a pszichológiába – kedves, lelkes, 

mosolygott, a szemünkbe nézett, s úgy magyarázott egyedi fazonigazított kiskosztümjében. 

Mindig nagyon elegánsan! (Veszi, vagy varratja?) Mindig nagyon energikusan. Mindig 

mindenre válaszol, le lehetett szólítani, dumálni vele, hülyeségeket is mertem kérdezni, 

rengeteget ír, fodrászhoz jár, … de mikor alszik? Egyetemistaként rögvest el is határoztam, én 

nem leszek Bányai Éva!5* 

Egyenes út vezetett a hipnózis laborba. Az óvodások szent áhítatos befogadásán kívül bennem 

semmi több nem volt. Éva nem is várt el tőlem semmit. Alice csodaországban. De nekem ez 

így akkor teljesen meg is felelt: kódolgattam, figyeltem, beszívtam, írtam valamit. Róla, tőle, 

azt rezonáltam, hogy neki sem volt ezzel a világon semmi baja. Mosolygott rám, 

megsimogatta a buksi fejemet: „Márti, majd még találkozunk!” 

Úgy lett. 

Aztán szép lassan csak összeállt valami a hipnózissal, a pszichológia tudományával 

kapcsolatban a fejemben, valami általános, ami bevezet mindig minden egyes alkalommal 

abba a bizonyos tudattalan világba: nem várok el semmit, elfogadom. Bizalom.  

Valahogy mindig tudtam benne bízni, hogy van itt mit keresnem, amit egyetemistaként akkor 

még nem tudtam megfogalmazni sem. Csak annyi lebegett bennem, hogy vele-nekem itt van 

valami dolgom van, ami meghatározó, de egyelőre nem tudom mi az, s ennek megfelelően 

nem is találom. 

Ma már tudom, hogy ez nekem tőle egy igen fontos útravaló volt: az az érzés a lelkemben 

akkor ott egyetemistaként a hipnózis laborban, amit Évától szívtam be egy életre – egyszerűen 

az is jó, hogyha bemész, ott vagy, szemlélődsz. JELEN vagy! Az elfogadáshoz nem kell erőn 

felüli teljesítmény, sőt! 

Vele vagy, kíséred. Ennyi. 

Hihetetlen a munkássága. Mindig, mindenhol eldicsekszem azzal, hogy micsoda klassz 

eredményeket értek el a Hipnózis labor, az Affektív Pszichológia Tanszék munkatársai, a 

 

5* Nem lettem. Nincs kiskosztümöm sem, s fodrászhoz is évente csak egyszer járok, nyáron.  

Ellenben van Bányai Évám!      
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kutatócsoport a világ élvonalában! De, a találkozásaim Évával, a gördülékeny beszélgetések 

érdekes soha nem tartalmaztak tudományt. Hogy vagy? – komolyan válaszolt, kitárta, 

elmondta, hogy aktuálisan hogy van. Ha épp a diákja voltam azért, ha meg már nem, akkor 

meg azért. 

Végig kísért derengő emberré válásomban. 

KÖSZÖNÖM! 
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Julie H. Linden 
Julie H. Linden, PhD, Licensed Psychologist, Psychotherapist, Consultant, Trainer 

Early in my introduction to clinical hypnosis I joined The International Society of Hypnosis 

(ISH) eager to meet the world’s experts in hypnosis. I read the hypnosis journals learning 

about the key researchers and was excited to learn about this Hungarian woman who had 

studied with Hilgard at Stanford and had her own hypnosis lab. To an American, this meant 

she was pretty hot stuff. Her interest in interactions between male and female in hypnotherapy 

paralleled my own gender studies. As I began attending world congresses, I was encouraged 

to submit a proposal to the ESH 1996 congress in Budapest, and to my delight it was 

accepted. And there the real story of getting to know Eva began. 

I will forever remember finding my way to the university to register and learning Katalin 

Varga would share our allotted presentation time. After my presentation, Kata told me she 

was there to vet this young American that no one knew. Apparently, I passed the test and 

learned how careful Eva, the organizer, was about ensuring competent faculty. She even 

invited me to be interviewed by Hungarian TV news. Peter Bloom, my Philadelphia colleague 

and ISH president, told me he was taking refresher dancing lessons to make sure he could do 

a presidential dance with Eva, ESH president. The traditional banquet for all the participants 

began with their graceful dance, an embodied reminder of the focus on relationships that 

characterized the hypnosis community I had come to love. This was a magical congress, as 

Eva had arranged free transportation around the city, and a boat trip on the Danube to 

experience the 1100th anniversary of Hungary – such fireworks! She seemed to be remarkable 

at creating group relational experiences. 

Each international congress after that one, added memorable experiences to our growing 

relationship. Eva and I shared time on the Board of the ISH where I learned even more from 

her leadership style. She brought Hungarian liqueur to meetings to share a moment of good 

spirit (in both senses). She could get things done. She once organized complete strangers in 

the New York city subway, to move suitcases up a flight of stairs, when a power outage 

stopped the escalators. 

I watched her professional move pioneering suggestive communication into medical settings 

after her personal medical experiences taught her what was missing and what was needed to 

improve medical care. She participated in the women’s symposium in Bremen, MsMerism: 

The Contributions of Women to Hypnosis, and it was so much fun to see three shining stars, 

Elvira Lang, Karen Olness, and Eva surprised at their similar interests as children. I was 

disappointed that the turnout was not larger and mentioned this aloud. Eva turned to me and 

said, ‘don’t be disappointed – the numbers attending do not matter. It was wonderful’. In that 

moment, I understood even better, that Eva did not use male parameters to measure quality – 

it wasn’t about size but about the relationships. 

I am so happy to celebrate Eva’s birthday. She enters the 9th decade of her life with countless 

accomplishments that have helped the lives of so many others. And mostly I am grateful to 

have had the pleasure of her friendship over the past almost 30 years. 
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Camilo Loriedo 
I am Camilo Loriedo from Rome, Italy, the President of the Italian Society of 

Hypnosis and the Past President of the International Society of Hypnosis. And I 

share with either the fight of being both the president of the European and the 

International Society of Hypnosis. I think this is very important something common 

in us: this was the very moment we met, and I will never forget it. 

I think I first met Eva in about 1981-82 and realized immediately that she was one of the most 

important researchers in the field of hypnosis. Now when I am thinking about her, I think of 

her as a mother of the international hypnosis style of dealing with hypnosis. And I think she is 

the first in the world who thought about the hypnotist: What happens in the therapist while 

doing the work with the client. I think it is such an important message, that I do care not only 

about the patient, but also about the therapist, because the therapist is necessary for the 

patient, and nobody had thought about that before. It was like all the problem belonged to the 

patient, but Eva was so intelligent as to be the first to consider the therapist. She ran research 

where the therapist was considered at the same level as the subject. I think this was a great 

period, and it is worth a Nobel Prize in my opinion. 

She is also a special human being because she is tender with everybody, she is helpful, and 

she is there whenever you need her. I think this real empathy is so profoundly present in her. 

It’s very rare to find people like that. 

She is able to make you smile when you are very sad. She is warm and affective, a lot. And I 

think this is another important part because you cannot do this work if you are not a good 

human being. And I think she’s one of the bests. 

 

European Congress of Hypnosis, 2009, Rome 
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Presidents: Mark Jensen, Bernhard Trenkle, Peter Bloom, Éva Bányai, Claude Virot, Julie 

Linden, Camilo Loriedo 
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Magyar Nikoletta 
2014-ben diplomáztam le és köszöntem el a PPK-tól. Nehéz szakmai vakvágányok 

után az életem újra visszakanyarodott a PPK felé, most – néhány év pályaelhagyás 

után – doktoranduszként tértem vissza az Affektív tanszékre, és úgy érzem, 

megérkeztem. 

Bányai Éva professzor asszonnyal 2008-ban 20 éves egyetemistaként találkoztam az egyik 

kurzuson. Lenyűgözött az elhivatottsága, a határozottsága. Bizonytalanul léptem erre a 

pályára, és ő volt az, aki miatt bebizonyosodott számomra, hogy megtaláltam a saját utam. 

Megjelenését mindenkor tiszteletet övezi, mert szakmai tudása mellett hatalmas szívét is 

képes megmutatni még a diákoknak is. Ő volt az első, akinél csoportosan vizsgáztam, 

kellemes teázás közben. Nekem mégis kifejezetten nehéz feladatnak bizonyult így számot 

adni a tanultakról. Rossz érdemjeggyel, mégis több tudás birtokában távoztam. A mai napig 

emlékszem azokra a dolgokra, amiket tőle ott és akkor megtanultam. Később ez az élmény 

vértezett fel, hogy tudjak és merjek megnyilvánulni hasonló szakmai közegben. 

Nagyon köszönöm: 

Magyar Niki 
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Mátyás Marianna 
I am Marianna Dora Matyas, and I graduated from ELTE in 2008 as a Psychologist 

(MA) and Psychology Teacher (MA). Since 2010, I have been working in digital 

marketing, product development, and technical consultancy for FTSE 100 companies 

that operate in the online gambling sector. 

Every journey starts somewhere, and often, we don't realize how important an encounter, or a 

relationship, will turn out to be. 

Mine started at ELTE University in Budapest when I was incredibly lucky to attend Dr. Éva 

Bányai’s lectures. It was there that I learned about two related areas of psychology – hypnosis 

and altered states of consciousness – which have become endless sources of inspiration and 

interest for me. 

I’m also fascinated by horses. Always have been, always will be. I know they are special 

animals and the relationship between a horse and their rider is something I sought to 

understand for many years. 

Éva thought that the idea of comparing the horse’s and the rider’s relationship could bear 

certain resemblances to the hypnotist’s and the patient’s relationship. She suggested this could 

be an interesting and unique research topic for a thesis. 

However, Éva wouldn’t sign off on the proposal until she got to do what the research 

participants would: Go to the stables, meet the horses, and ride one. 

Yes, you read that right – Dr. Bányai was going to ride a horse. 

At this stage, I had some sleepless nights and a few self-kicking moments, thinking “Why 

couldn’t I come up with something that does not involve 700 kg animals?” 

But the die was cast, and Éva was on board. Big time. 

I never understood – although I am forever grateful for – how she had time to devote to me as 

she was involved in so many projects and so much research. She paid attention to my stories 

about horses and my half-baked ideas of why the relationship with these magnificent animals 

are special. She understood that it wasn’t just a leftover childhood dream of wanting a pony; 

she knew there was something more, something deeper. 
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(In case you need to know, I grew up – I’d be perfectly content with a Purebred Spanish 

(PRE) dressage horse). 

When the day of the “trial ride” arrived, let me tell you, my heart was in my throat. 

But I knew that I had chosen the safest horse for Éva. Abigail was a lovely, even-tempered 

horse. All I could hope for was that nothing would spook Abigail, the weather would 

cooperate, and the day would turn out well. 

We were in uncharted territory, dear reader. 

Éva arrived wearing the right gear, put on a helmet, and started asking questions, lots of them. 

Dr. Éva Bányai was ready to ride a horse, all in the name of science, research, and ethics. 

(And if I had to guess, fun as well). 

From this moment on, the whole day is a bit of a blur. But in a really good way. 

From beginning to end, it felt like no one else existed. Nothing was more important than the 

three of us, and our questions about horses, hypnosis, and research (not in any particular 

order). 

Most of you met Éva in lectures, conferences, or in other “official” situations, and I am sure 

that your experience has been the same – you just know that you are in the presence of 

greatness. 

Dear reader, know these two things: Horses are mirrors, and horses always tell the truth. 

That day, Abigail was the safest, kindest, and noblest horse you could imagine. She knew the 

experience was magical and was happily walking along with Eva on her back. When it was all 

over, we tucked Abigail away and Éva very kindly talked to the staff, listened to them, and 

asked about the horses and their work in equine-assisted therapy. 

 

Éva on Abigail 
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Then she left and I stayed a bit longer, feeding Abigail apples and carrots and thanking her 

silently for being such a good horse. 

I often think back to the initial conversation Éva and I had. Whilst it wasn’t obvious to me at 

the time, that was the starting point of a truly enchanted journey. 

Dear Éva, thank you for listening to and supporting me every step of the way. Your care, 

empathy, and gentle curiosity made a world of difference that day, and beyond. Your 

mentorship and attention are two things I am incredibly grateful for. With seemingly simple 

acts like being thoughtful, kind, and considerate to those around you, you’ve built a truly 

remarkable community. 
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Mérő László 
Eredeti szakmám matematikus, 1980-ban a műszaki tudományokból (mesterséges 

intelligencia) doktoráltam. Az utóbbi 38 évben pszichológiai kutatóként dolgozom, 

jelenleg az ELTE Pszichológiai Intézete professzor emeritusa vagyok. Tizenöt évig 

vezettem egy játékszoftver-fejlesztő céget, néhány évig Rubik Ernővel is dolgoztunk. 

Azóta coachként inkább más cégeket segítek. A szélesebb intellektuális közönség 

számára írt könyveim (Észjárások, Mindenki másképp egyforma, A pénz evolúciója, 

Az érzelmek logikája, A csodák logikája, Az ész segédigéi) eddig összesen 11 nyelven 

jelentek meg. Kis írásaimból („ötperces esszékből”) öt kötetem jelent meg. A 

Nyolcrétű út című könyvemben publikált játékot Mondrian Blocks címen adták ki, és 

több japán és amerikai díjat is nyert. 

Jézusmária, annak már 40 éve, hogy Bányai Évával megismertük egymást. Van egy nagyon 

élénk emlékem, mikor találkoztunk először, de azóta túl sokat foglalkoztam pszichológiával, 

aminek következtében szinte biztosra veszem, hogy nem akkor és nem ott találkoztunk 

először. 

Én Gelléri Péter laborjához kötöm a dolgot, ahová Illyés Sándor hívta el azokat, akiket az 

ELTE-n létrehozandó új tanszéke, a Kísérleti Pszichológiai Tanszék alapító tagjainak szánt 

(az eddig említetteken kívül még Czigler Pistit és Vassy Zolit). Emlékeim szerint nem az 

alakítandó új tanszékről beszélgettünk, hanem a parapszichológiáról, amelynek Vassy Zoli 

már akkor is lelkes és elhivatott kutatója volt. Vassy Zolit akkor már közel tíz éve ismertem, 

fizikus a tanult szakmája, de ő is mesterséges intelligencia-kutató volt, kollégám, amíg úgy 

nem döntött, hogy inkább főállású parapszichológia-kutató lesz, akár állás nélkül is. 

Zolin kívül Sándort ismertem még a társaságból, de őt nem régóta. Egy-két évvel korábban 

találkoztunk valami buliban, és beszélgettünk, ki mivel foglalkozik. Egymásra csodálkoztunk: 

– jé, te a természetes intelligenciával? – jé, te a mesterségessel? Aztán amikor kiderült, hogy 

matematikus vagyok, Sándor elmondta, hogy ő egy matematikai kérdésben teljesen elakadt. 

Mondtam, mutassa, végül is én arra vagyok trenírozva, hogy nem ijedek meg némi 

matematikai formalizmustól. A kapott cikkekben igen érdekes és nívós matekot találtam az 

intelligencia öröklődéséről. Ebből aztán született egy közös cikkünk. 

Amikor a tanszékalapításra került sor, Sándor hívott, van-e kedvem csatlakozni. Volt. Azt 

gondoltam, eltöltök két-három évet a pszichológusok között, megtanulom tőlük, amit a 

természetes intelligenciáról tudni lehet, és majd ezzel felfegyverkezve térek vissza a 

mesterséges intelligencia-kutatáshoz. Aztán az utolsó lépésre valahogy nem került sor, 

teljesen beszippantott a pszichológia – és mindjárt ki fog derülni, mekkora szerepe volt ebben 

Évának. 

Nem tudom, Sándor részéről mennyire volt tudatos, hogy nem a leendő Kísérleti 

Pszichológiai Tanszékről, hanem a parapszichológiai kísérletekről beszélgettünk, de eközben 

nagyon élesen kiderült mindenkinek a hozzáállása a tudományhoz, a kísérletezéshez, és 

általában az élethez is. Gondolom, Sándor nem valamiféle csapatépítő tréningnek szánta ezt a 

találkozót, akkoriban Magyarországon még nem is ismertük ezt a kifejezést. Mindenesetre 

mindenki hozta, ami a lényege, Pisti a kiváltott potenciálokkal kapcsolatos kísérletekben 

szerzett jártasságát és módszertani finomságait, Éváról pedig kiderült, hogy az ő kutatási 

területe a hipnózis. 

A hipnózis akkoriban a parapszichológia egy határterületének számított, legalábbis a 

köztudatban. Mára ez nagyot változott Magyarországon, főleg Éva munkásságának 
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következtében. Akkor azonban gyanakodva figyeltem, miket mond a „hipnóziskutató” (akkor 

még így, idézőjelben gondoltam ezt, és ne szépítsük, kicsit gúnyosan is) arról, hogy mit lehet 

megtudni a parapszichológiában kísérletek segítségével és mit nem. Igazából nem is a konkrét 

gondolatokra, módszertani finomságokra figyeltem, hanem az egésznek valahogy a zenéjére. 

Biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb hamis hangokat fogok hallani. Nem Zolitól, őt jól 

ismertem és tudtam, hogy masszív, következetes gondolkodású kísérletező fizikus, benne 

biztos voltam, hogy nem fog semmi olyat mondani vagy gondolni, ami a természettudomány 

módszertanával ellentétes. De a pszichológiáról nem volt ilyen pozitív tapasztalatom. Fiatal 

koromban olvastam némi Freudot, akkor nagyjából annyi volt róla a véleményem, hogy ez 

belemagyarázás, semmi több. Legfeljebb talán irodalom, de semmiképp sem tudomány. 

Pistiről hamar kiderült, hogy amit ő csinál, az lényegében fizika, csak éppen pszichológiai 

jelenségekre alkalmazva. Éváról azonban ez nem volt rögtön ennyire világos. Ugrásra készen 

vártam, hogy amint hallok egy hamis hangot (mármint olyat, ami a tudomány „zenéjében” 

hamis hang), azonnal lecsapok. De egyetlen ilyet sem hallottam. Amiket a hipnóziskutatásról 

mondott, és az analógiáiról a parapszichológiai kutatásban, azok mind teljesen elfogadhatóak 

voltak egy keményfejű, természettudományokon nevelkedett matematikus számára, aki 

akkoriban voltam, és valamennyire máig is vagyok. 

Később, már a Kísérleti Pszichológiai Tanszék oktatójaként kíváncsiságból bementem Éva 

hipnózis-órájára, és annyira érdekesnek találtam, hogy úgy döntöttem, ezt a kurzust 

végighallgatom. Számomra a kurzus nem is annyira a hipnózis elméleteiről és alkalmazásairól 

szólt, hanem egyfajta bevezetés volt a pszichológiai gondolkodásba. Itt értettem meg, hogy a 

pszichológia bizonyos értelemben pont az ellentéte tanult szakmámnak, a matematikának. 

Nem azért, mert a matek teljesen absztrakt. Arra éreztem rá Éva előadásain, hogy 

pszichológia ugyan matematikai vénát nem igényel, de absztrakt gondolkodási képességet 

nagyon is. 

Azért tökéletesen szöges ellentéte a pszichológia a matematikának, mert a matematikában 

egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy egy matematikai fogalomról kinek milyen képek, 

milyen példák élnek a fejében. Definiáljuk a fogalmat teljes absztraktsággal, és azután 

mindenki úgy képzeli el, ahogy akarja. Teljesen mindegy, hogy ki hogyan képzel el mondjuk 

egy kvázikompakt szeparábilis Hausdorff-teret, arról a konkrét elképzelésről úgysem 

beszélünk sohasem. A matek lényege, hogy ennek ellenére mindenki ugyanazt fogja róla 

mondani, aki szakszerűen alkalmazza a matematika módszereit. Ha netán mégsem, akkor 

biztosak lehetünk benne, hogy valamelyik vitatkozó fél téved, és ki tudjuk deríteni, hogy 

melyikük. 

A pszichológiában a szakszerűséget az adja, hogy minden szakember fejében nagyjából 

ugyanazok a képek, ugyanazok a típuspéldák élnek egy pszichológiai fogalomról. Ennek 

birtokában előfordulhat, hogy két szakember nem ugyanazt mondja ugyanarról az esetről, de 

mindkettő ugyanazon típuspéldák alapján mondja, amit mond – ettől szakmabeliek. És még az 

is előfordulhat, hogy két szakember mást mond egy konkrét esetről, mondjuk egy második 

típusú bipoláris affektív zavarban szenvedő személyről, és mégis mindkettő tökéletesen 

szakszerű, mert ugyanazokra a típuspéldákra alapozza a véleményét. 

Sokan csodálják Éva bámulatosan széleskörű és alapos tudását, naprakész és elmélyült 

szakirodalmi olvasottságát, de engem nem ez ragadott meg, hanem a gondolkodása. Amikor a 

Tanszékre kerültem, jó néhány pszichológia-könyvet megpróbáltam elolvasni, kerestem azt, 

amelyik úgy vezet be a pszichológiai gondolkodásba, ahogyan például Hajós György 

Bevezetés a geometriába című könyve az axiomatikus gondolkodásba. Hajós még a 
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matematikában is szokatlan precizitással, egzaktsággal és nyelvi szabatossággal írt, volt egy 

jellegzetes stílusa, amitől még olyan bölcsészhallgatóknak is érdekes olvasmányélmény volt, 

akik egy kukkot sem értettek a matematikai tartalmából. Hát még ha valaki nagyjából érti is. 

Akit egyszer bevezettek a matematikába, azt onnan még az Atyaúristen se vezeti ki. 

A pszichológiában sajnos hiába kerestem ilyenfajta bevezető könyvet. Például az Atkinson-

Hilgard-féle könyv arra nagyon jó volt, hogy nagyjából tájékozódjak a pszichológia fontosabb 

területeiről, de ezt a fajta bevezetettség-élményt egyáltalán nem adta meg. 

Éva előadásaival elérte, hogy engem immár a pszichológiából sem tud az Atyaúristen se 

kivezetni. Kár, hogy ezt az élményt könyv formájában sehol sem találtam meg; ezt a legjobb 

amerikai tankönyvek sem tudták nálam elérni. Ennek ellenére Évától nem ezt a fajta 

tankönyvet várom. A tankönyv nem az ő műfaja, akkor sem, ha szakmai tudása bámulatosan 

széleskörű. Ezt a fajta bevezetést Éva mindig a saját életén keresztül adja meg, ami mögött 

teljes természetességgel áll ott a tudomány. Egy tankönyv a dolog természeténél fogva nem 

lehet ennyire személyes. 

Éva gyakorlatilag egy személyben emancipálta a hipnóziskutatást hagyományosan ezoterikus 

területből elfogadott tudományos témává. Általában, ha illusztrálni akarom, hogy mit jelent a 

pszichológiában egy felfedezés, azt Éva nagy felfedezésével, az aktív-éber hipnózissal 

mutatom be. Itt látszik a legjobban az is, mennyire különválik a felismerés és a bizonyítás a 

tudományban. Éva elmesélte a kurzusán, hogyan látta meg egy Vietnamban harcoló amerikai 

katona arcán a hipnotikus extázist, és hogyan jött rá ebből, hogy a hipnózis egyáltalán nem 

egy alvásszerű állapot, akkor sem, ha többezer éve ilyennek képzeljük, és a neve is ezt 

sugallja. (Hüpnosz a görög mitológiában az álom istennője, ikertestvére Thanatosz, a halál 

istennője – ez is mutatja, hogy a régi görögök fejében mennyire közel állt egymáshoz ez a két 

fogalom.) 

De hogyan lehet a tudomány módszereivel bizonyítani, hogy a hipnózis valóban nem valami 

alvásszerűség? A természettudományokban ilyenkor olyan kísérleteket próbálnak tervezni, 

amelyekben minden más megegyezik a klasszikus felfogással, csak egyetlen lényegi pont 

nem. Egyáltalán nem egyszerű ilyen kísérleteket találni – a látszat csal, mert többnyire csak a 

sikeres kísérletekről hallunk, és a sikertelenek ezreiről nem. Ilyen sikeres kísérletre példa Éva 

kísérlete a szobabiciklin történő hipnózissal (oké, a tudományos publikációkban: kerékpár-

ergométer, de azért az mégiscsak egy szobabicikli). Évának az így létrehozott hipnózisai 

pontosan ebben a mélyen természettudományos szellemben bizonyították egyértelműen be, 

hogy a hipnózis nemcsak relaxációval, hanem aktivitásfokozással is elérhető. Ettől lett 

világhírű pszichológiai kutató. 

Évát, aki egy többnyire halálos rákot győzött le elsősorban pszichológiai eszközökkel, a saját 

sorsa sem egy tankönyv megírására predesztinálja. Akkor sem, ha a módszerének tudományos 

bizonyítása köti le jelenleg ideje nagy részét. Ez a tudomány ugyanis most már eljutott odáig, 

hogy be tudjuk fejezni mi, a kollégái akkor is, ha Éva már nem vesz részt a folytatásában 

olyan intenzíven, mint eddig, ami persze Éva mentalitását ismerve elképzelhetetlen. Viszont 

ezt a személyes történetet csakis ő tudja úgy megírni, hogy az egyszerre legyen tudományos 

és személyes, és ugyanúgy vezessen be a pszichológiai gondolkodásba, mint az előadásai. 

Fura lehet, hogy valakinek a 80-adik születésnapján arról beszélek, hogy mit várok még tőle – 

de bizonyos embereknél ez természetes. Edith Eva Egert hoznám fel példának, aki első 

könyvét, A döntést kilencven évesen publikálta, és azonnal óriási világsiker lett. Igen, az 

olyan könyveket, amelyek egy teljes élet tapasztalatait igénylik, nem lehet túl korán megírni. 

Ezzel együtt, türelmetlenül várom Éva könyvét. 
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André Kostolany, a híres tőzsdeguru 92 éves volt, amikor egy fiatal riporternő megkérdezte, 

szeretne-e még egyszer húszéves lenni? A tőzsdeguru így válaszolt: „Ugyan már, húsz… 

Szeretnék még egyszer nyolcvanéves lenni!” 

Drága Éva, előtted az élet, de most már tessék nekilátni a nagy műnek, mert többet nem leszel 

nyolcvanéves! 
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Molnár Judit Eszter 
Molnár Judit Eszter vagyok. Mesék, mítoszok és Salamon király gyűrűje volt a 

kezdet. Hogy lehetséges a megértés, a szavak előtt és azokon túl, a harmonikus rend 

a világban, minden teremtményben újra és újra helyreáll. Könnyárus lettem. 

Irodalom-nyelvészet, pedagógia, pszichológia diplomát szereztem, doktori iskolát 

végeztem, klinikus vagyok, pszichoterapeuta. Dumas Egy orvos feljegyzései-ben 

köteleződtem el kamaszként a hipnózis, a jungi értelmezésben érthetővé váló alkímiai 

folyamatok mellett. Terápiás tanulmányaimban jungi analitikus, hipno-, relaxáció és 

szimbólumterapeuta, családállító, majd kundalini jóga tanár képzettségeket 

szereztem. Ami jó, az összefér. 

Segíteni a gyógyulást. A perinatális időszak aktív és hosszú hatásaiban, az endokrin 

rendszer, mint az anyag-nem anyag közötti finom átkapcsolásban, a teljes 

individuációs folyamatban. A Vadaskert gyermekkórházban 2000 óta dolgozom 0-4 

éves korú gyerekekkel is, velük formálódott új terápiás megközelítésem, gyakorlatom. 

Az elsők között indított ambulancia volt e területen. 

Éva. Magamban Bányaiéva vagy. 1984, Debrecen. Egyetemista voltam, sajátos helyzetű, több 

egyéb szakos, utat kellett törnöm. Kéretlenül is támogatóm lettél. 

Köztünk 20 év, mögöttünk 38. S különös párhuzamos történetek, hasonlóságok s 

szétkanyarodó utak. Hirtelen lemélyülő meghittség olykor. Ismerős volt a gondolkodásod 

rétegzett szabadsága, nougye, hogy lehet így! Ifjúkoromban bátorító hivatkozási pont. No 

lám, a négy pszichikus funkció (gondolkodás, érzés, érzékelés, intuíció). Meg az „Ehess, 

ihass, ölelhess, alhass! A mindenséggel mérd magad!” 

1989. Tanárom is voltál akkoriban, s közben már kolléga is lehettem, várandósan vizsgáztam, 

Szeretet, szerelem tétel, Hadrianus emlékiratait említettem, mindkettőnk örömére. A 

percekben mért idő is elegendő ahhoz, hogy kitágítván azt az éppen elegendő időtlenségben 

időzzünk. 

Láthattam, ahogyan észreveszed egy társalgósabb helyzetben is – itt van az a pont! Ez most 

más, ennek a fele se tréfa! S akkor teljes figyelemmel, „kétféltekésen” ODAnézel, RÁ nézel, 

SZEMÉBE nézel. Rugalmas tónusú koncentrált figyelem és együttérzés. 

Szembe nézni az ellennel is. És segíteni a másikat, hisz ez segíti mindennél jobban, hogy 

ODA, RÁ, SZEMÉBE nézzen annak, ami előtte van, bármely síkján volt is az időnek … 

Tartó tekinteted. 

Debreceni búcsúztató csokrodba ezt tűztem hajdan, s ma újra. 

„Nap, ős éjű forró csónak 

élettelen! Maradj jónak, 

kötözőnek, oldozónak.” 

Isten éltessen, bis 120! 

Most jön a következő izgalmas harmad, Mózes is 80 évesen indul el Egyiptomból, s igencsak 

eseménydús évek következnek… önmaga és sokak javára. 

Szeretettel, Judit, egy a sokakból 
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Nagyné Mersdorf Anna 
Egyetemi hallgatóként, majd a Magatartástudományi Doktori Iskola hallgatójaként 

vezetett Évával közösen az utunk. Doktoranduszaként egy olyan termékeny szellemi 

közegben lehettem, ami számomra az igaz tanulást és fejlődést jelentette. Tanácsadó 

pszichológusként tanulásmódszertannal foglalkozom, mert hiszek benne, hogy a 

tanulás örömforrás is lehet minden ember számára, életkortól függetlenül. 

Mélyvíz, kiúszóknak! 

Egy történetet szeretnék elmesélni, amit Évától hallottam. Több mint tíz év távlatából ez a 

történet már biztosan nem ugyanaz, mint amit ő elmondott. Hanem egy olyan történet, amire 

én emlékszem, ami bennem rezonál az általa elmondottak alapján – és amit most saját 

élményeimmel kiszínezve, saját szavaimmal fogalmazok meg. 

A történet helyszíne a budapesti Komjádi uszoda télen-nyáron nyitott medencéje, a 4. 

úszósáv, annak is a Margit híd felőli vége. 

Éva életének épp egy nehéz időszakát élte át. Súlyos teherrel érkezett haza külföldről, 

fájdalommal és reménytelenséggel a szívében. Nemrég derült ki, hogy a boldogságához 

vezető utat elmosta egy hirtelen jött felhőszakadás. A tervezett irányba nem haladhatott 

tovább, de még nem tudta, hogy merre induljon. Van-e egyáltalán járható út, és ha igen, az 

merre vezet majd? 

Jött egyik nap a másik után, teltek a hetek, talán a hónapok is. Egy ilyen szürke őszi napon 

Éva elment uszodába. Egyik karcsapást tenni a másik után, egyik hosszt leúszni a másik után. 

És az egyik hossz végén – lehet, hogy pont akkor, amikor Éva a medence végéhez ért – 

kisütött a nap. Ahogy felbukkant a víz alól, arcát beragyogta a napfény, és az eddig kopottnak 

tűnő falevelek aranysárgára varázsolódtak. Már nem csak a víz felszíne szikrázott, hanem a 

napsugarak elértek egészen a medence aljáig. Olyan volt, mintha egy áttetsző 

kristályfolyadékban lebegne a teste. 

És ebben a pillanatban Éva szívéből elszállt a szomorúság, és beleköltözött a remény. 

Váratlanul, egyik karcsapástól a másikig kisütött a nap, és végre elért a medence partjára. 

Azóta sok-sok ember úszott már abban a medencében, és ki tudja, hányan voltak köztük, akik 

minden egyes karcsapásnál várták a reményt? A nap is rengetegszer kisütött azóta, és ki tudja, 

sugarai hány ember számára adtak erőt és melegséget? 

És ki tudja, hány ember számára jelentette az Évával való találkozás azt a reményt, hogy az 

élet – vagy akár a halál – több lehet, mint nehéz teher? És hogy van remény kiúszni a 

mélyvízből még akkor is, ha már majdnem feladta a harcot. 

Kedves Éva! 

80. születésnapod alkalmából kívánok neked sok-sok boldogságot, és azt, hogy továbbra is 

sok reményt tudj nyújtani másoknak! 
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Néveri Emese 
Néveri Emese vagyok, a Magyar Hipnózis Egyesület Tanulmányi Bizottságának 

elnöke, kiképző hipnoterapeuta. Mindig büszke voltam arra, hogy az Egyesület 

közösségéhez tartozhatok, melynek vitathatatlan vezetője, Örökös Tiszteletbeli 

Elnöke Bányai tanárnő. Az Egyesület mindig biztos szakmai és etikai hátteret adott a 

fejlődéshez, és olyan megtartó közösségi élményt, amely egyszerre védő és inspiráló. 

Mindez nem történhetett volna meg nélküled, Éva! Köszönöm. 

Kedves Éva! 

Ezen a jeles napon szeretném megköszönni Neked azt a sok önzetlen, fáradtságot nem ismerő 

munkát, amit a hipnózis ügyéért tettél. Ez tette lehetővé az MHE megalakulását, és azt, hogy 

az Egyesület olyan otthonos és biztonságos, szeretetteli hely legyen, ahol mindenki pont olyan 

jól érezheti magát, mint egy jól sikerült hipnózisban. Elévülhetetlen érdemeid vannak abban, 

hogy az Egyesület biztos etikai alapokon nyugszik és minden nehézség ellenére újra és újra 

meg tud újulni. Hallgatók generációit lelkesíted a szakma, a hipnózis és a kutatás iránt. 

És miközben csodáljuk önzetlenségedet és munkabírásodat, példát mutatsz örök ifjúságból, 

frissességből és nyitottságból is. 

Ha egy új paciens érkezik és megkérdezem, mit tud a hipnózisról, már előre tudom a választ: 

„Bányai Éva előadása után rájöttem, hogy nekem már csak az segíthet”. 

De amiért a leginkább hálásnak kell lennem, az az, hogy ha megérint a kiégés szele, elég Rád 

és a lelkesedésedre gondolnom, és rögtön elszégyellem magam. 
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Nyiri Balázs 
Nyiri Balázs vagyok, 2005-ben végeztem közgazdászként, amely után 14 évet 

töltöttem a kommunikáció területén. 2015-ben Debrecenben szereztem okleveles 

pszichológus diplomát. Szakmai gyakorlatomat a Jahn Ferenc Kórház III. sz. 

pszichiátriai osztályán töltöttem, emellett 1 éven keresztül dolgoztam önkéntes 

pszichológusként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik hajléktalanszállóján. A 

közgazdaságtant és pszichológiát ötvözve 2016-tól dolgozom vállalkozóként, 

elsősorban coaching szempontú megközelítéssel. 2019-2021 között egy általános 

iskolában dolgoztam gyerekekkel iskolapszichológusként. 2018-tól az ELTE PPK 

Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének kutatásait segítettem 

önkéntesként, ahol 2020 őszétől PhD hallgatóként kutatok. A kutatásom témája az 

autoszuggesztiók. Hipnoterápiás tanulmányaimat 2015-2020 között folytattam a 

Magyar Hipnózis Egyesület (MHE) képzésében, jelenleg az MHE Kommunikációs 

Bizottságát erősítve támogatom az egyesület működését. 

2005-ben még közgazdászhallgatóként találkoztam először Évával, amikor is egy 

pszichológusokról szóló interjúkötetet írtam. A könyvhöz addigra már jó pár szakemberrel 

beszélgettem, többek között Mérő Lacival és Ranschburg Jenővel is. Amikor Mérő Lacinak 

egy hipnózissal kapcsolatos kérdést tettem fel, akkor ő azt válaszolta, hogy ebben a témában 

sokkal járatosabb Bányai Éva és inkább beszéljek vele erről. Meg is kerestem őt hamarosan, 

ám az ő első reakciója merőben eltért a többiektől. Míg mindenki szinte gondolkodás nélkül 

igent mondott a könyvben való szereplésre, Éva visszakérdezett a válasza előtt: „Nézze, én 

szeretem tudni, hogy kivel beszélgetek, mert nem tudok minden megkeresésre igent mondani. 

Miért ír Ön erről a témáról, ha közgazdászhallgató?” – kérdezte Éva. „Mert azt gondolom, 

hogy az ilyen könyveket szakemberek írták eddig, akik másképp látják a témát. Másra 

kérdeznek rá, más érdekli őket, más fontos nekik. Én pedig laikus vagyok és laikusoknak 

szeretném ezt a könyvet megírni, de tudtommal ilyen könyv még nincsen.” Vélhetően ez 

meggyőzte Évát, mert utána azt mondta, hogy ez tetszik neki és igent mondott a felkérésre 

    .  

A beszélgetés Évával rám is – mint szerintem oly sok emberre – nagy hatással volt és már 

akkor elültette bennem a hipnózis iránti érdeklődés magját. Sok évvel később, amikor már 

pszichológiát tanultam, egyre inkább kikristályosodott bennem, hogy szeretnék én is 

hipnózissal foglalkozni. 2015-ben találkoztam újra Évával egy MHE találkozón. Éppen a 

folyosón sétált, amikor összefutottunk és nemcsak emlékezett rám, de meginvitált (akkor már 

mint pszichológust), hogy vegyek részt a hamarosan kezdődő műhelyen, amit ő fog tartani. 

Eredetileg azon gondolkodtam, hogy keresek olyan programot, amin ki lehet próbálni a 

hipnózist, de azt gondoltam, hogy majd keresek ilyet másnap, ha már adódott ez a lehetőség. 

Éva műhelyén a daganatos betegekkel való kutatásáról beszélt, majd néhány perc után azt 

mondta: „Mivel ez egy műhely, ezért én nem szeretnék itt sokat beszélni a tudományról, 

hanem ezután a néhány dia után arra gondoltam, hogy csinálhatnánk egy csoportos hipnózist, 

ha van ehhez kedvetek”. Mondanom sem kell, hogy mindenki erősen bólogatott! Így lett 

aztán, hogy életem első hipnózis élménye Bányai Évához kapcsolódik.  

Az MHE találkozó után el is határoztam, hogy én is beiratkozok a hipnózisképzésre. A 

következő évek során aztán Éva nem volt végig a tanáraim között, de bármikor, ha kérdésem 

volt a tanultakkal vagy épp azok alkalmazásával kapcsolatban, akkor hozzá mindig lehetett 

fordulni, és mindig hathatós segítséget nyújtott. Rengeteget tanultam tőle az évek alatt, amiért 

őszinte hálával tartozom.  
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Az egyik legemlékezetesebb élményem vele azonban nem a tanuláshoz kapcsolódik. 

Elkaptam a COVID-ot és otthon feküdtem az ágyban. Egyszer csak megcsörren a telefonom 

este 9 fele: Éva hív. Nem tudtam, hogy miben segíthetek neki este 9-kor, de gondoltam biztos 

fontos lehet, ha ilyen későn keres. Miután felvettem a telefont, ezt mondta: „Szia Balázs! Ne 

haragudj, hogy most hívlak, de egész nap vizsgáztattam, ezért korábban nem tudtalak keresni. 

Azért telefonálok, mert hallottam, hogy COVID-os vagy és szeretném megkérdezni, hogy 

vihetünk-e neked valamit. Csak mondd, ha bármire szükséged van és megvesszük és Robi 

elvisz. Tudom, hogy milyen nagy segítség ez ebben a helyzetben.” Szerencsére addigra már 

volt mindenem, de az biztos, hogy ez a telefonhívás nagyon megérintett, és soha nem fogom 

elfelejteni. Végülis, mégiscsak ez a példa is a tanuláshoz kapcsolódik, mert rengeteget 

tanultam belőle. Azt hiszem, hogy Éva kimagasló tudományos munkája mellett ez a fajta 

hozzáállása az, amitől ő olyan különleges ember. 

Éva, köszönök mindent és ezúton is Nagyon Boldog Születésnapot kívánok!      
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Osvát Judit 
Osvát Judit, pszichológus vagyok. 

Mint megannyi más diáknak, Éva nekem is segített, hogy részt vehessek a 2. Európai 

Ericksoni Hipnózis és Pszichoterápia Kongresszuson 1995 októberében. 

Az utazási előkészületek közben felmerült a kérdés, ki járt már Németországban? Lelkes 

diákként felkiáltottam: Én, én, én! Így nyertem meg a sofőr szerepét. Egy öreg Ladával 

vágtunk neki a kalandos, hosszú útnak. Csak hazafele derült ki mindenki számára, hogy friss 

jogosítvány tulajdonosaként korábban alig pár kilométert vezettem a bölcsőde és lakásunk 

között. 

(Ez itt a kuncogás helye, amiből így elég sok jutott az útra…) 

De ha előre tudta volna, Éva Tanárnő akkor is támogatta volna. Mert amellett, hogy 

lehetőséget adott mindig mindenkinek részt venni, szerepelni, ismerkedni, szakmai körökben 

bemutatkozni – ugyanúgy mindig lehetőséget adott arra, hogy ötletekkel álljunk elő, hogy 

kivitelezzük azokat, hogy bizonyítsuk képességeinket. 

 

1995, a Eurohypnosis’96 reklámozása a müncheni kongresszuson 

(Gősiné Greguss Anna Csilla, Bányai Éva, Osvát Judit, Varga Kata) 
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Osváthné Kovács Enikő 

Csak úgy egyszerűen: Enci vagyok 😊 aki szereti és köszöni az Éva-mosolyokat! 😊 

Találkozásom Évával 

Amikor nemrég az Affektív Tanszékre kerültem, hogy a mindennapi teendőket megsegítsem, 

bejött egy kedves, mosolygós lendületes Hölgy köszönteni, és egyből azt éreztem: elfogadott. 

Akárhányszor bejött a PPK-ra, nem hagyta ki a 118-as szobát, és így minden alkalommal 

kaptam egy kis mosolyt és egy csipetnyi Évát, mely találkozásokkor áradt belőle a Hivatása 

és az Emberek iránti elkötelezettsége. Különösképpen értékelem, mikor azokat az 

Embereket/Családokat említi, akiknek a nehéz időszakokban TÁMASZT nyújt(ott). 

Minden találkozáskor (legyen az akár több évtizedes dokumentumok rendezése) 

szünetmentesen azt érzékelem, hogy elkötelezettsége, lendülete töretlen! 

Amikor úgy volt, hogy búcsúzom e tanszéktől, és amikor mégis visszatértem, szívből jövő 

érzésekkel fejezte ki pozitív véleményét rólam, amit ezen alkalommal is hálásan köszönök! 

Isten éltessen még sokáig, Éva! 
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Pájer Alexandra 
Pájer Alexandra vagyok, pszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai 

szakpszichológus-jelölt. 2017-ben szereztem diplomát az ELTE pszichológia BA 

szakán, majd 2019-ben az ELTE pszichológia MA szakát végeztem el. 2019-től az 

Affektív Pszichológia Tanszék doktorandusza vagyok, témavezetőm Prof. Dr. Varga 

Katalin. 2020-tól a SZOTE alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus 

képzésén veszek részt. 2017-ben kezdtem el a Fejér Megyei Szent György Kórház 

Pszichiátriai Osztályán pszichológus-jelöltként először önkéntesként, majd 

pszichológus-jelöltként dolgozni. 2020 novemberétől teljes mértékben a Fejér Megyei 

Szent György Kórház szomatikus betegellátásában dolgozom. A Központi 

Aneszteziológiai és Intenzív Osztály, az Idegsebészet, az Onkológia, a Hematológia, 

valamint az Érsebészet a fő ellátási területem. 

„Sosem szabad feladni” 

Évának számtalan olyan gondolata, mondata vagy története van, ami rendkívül inspiráló, 

bátorító. Számomra egész személyiségéből szeretet, bátorítás, erő, határozottság és őszinte 

odafordulás sugárzik. Elég volt sokszor csak pár mondatot váltanom Évával, vagy 

meghallgatnom egy előadását, máris úgy gondoltam, hogy „akármilyen nehézségem van vagy 

lesz, meg tudom oldani” Azt gondolom Éva mindig igyekszik bátorítani a körülötte lévőket és 

ösztönözni őket arra, hogy kihozzák magukból a legjobbat, a legtöbbet. 

A kiemelt gondolatot, miszerint „sosem szabad feladni”, már nagyon korán hallottam Évától, 

egészen pontosan a „Bevezetés a pszichológiába” című kurzuson, még első éves pszichológus 

hallgatóként. Akkor még nem tudtam milyen nagy hatással is lesz a szakmai karrieremre, és 

identitásomra ez a mondat, és Évának azok a saját történetei, amikor eszerint a gondolat 

szerint kellett cselekedni. 

Egy megyei kórház Pszichiátria osztályán kezdtem el dolgozni, ahol az osztályvezetőt, aki a 

főnököm volt, nagyon szerettem és tisztelem, a mai napig is. Az élet úgy hozta, hogy 

lehetőségem nyílt a szomatikus osztályokon dolgozni pszichológusként. 2019-től a fehérvári 

kórház szomatikus betegellátásában dolgozom, amit szeretek és igazán a szívügyemnek 

tartok. A klinikai egészségpszichológia iránti elkötelezettségemet is nagyban formálták Éva 

onkopszichológiai témájú kurzusai. 2020-ban átkerültem teljesen a szomatikus osztályokra. 

Azóta egyedül építem ki az egészségpszichológiai ellátást a kórházban. A munka szépsége 

mellett több nehézséggel is szembe kellett néznem, amik nem csak szakmailag, de emberileg 

is nehezek voltak. Ilyenkor legtöbbször Éva szakmai karrierje és velünk megosztott történetei 

jutnak eszembe. Számomra mindig is az volt az üzenet, hogy ha az ember igazán hisz 

valamiben, és szeretné csinálni, akkor mindent meg kell tennie érte és nem szabad minden 

kritikánál megakadni, hanem csinálni kell lelkiismeretesen a dolgunkat. Mindig is nagyon 

inspiráló volt, már egyetemistaként is, Éva karrierje és emberi hozzáállása, és az, ahogy 

mindent megtett azért, hogy a pácienseinek segítsen. 

Másrészről sosem lehetek elég hálás Évának azért a gondolatáért, hogy a klinikai 

egészségpszichológusnak elengedhetetlenek az élettani, kórélettani ismeret. Ha nem ezzel a 

komplex szemlélettel dolgoznék, úgy érzem, nagyon nehéz dolgom lenne. És bizony arra is 

rájöttem a munkám során, hogy mennyire fontos is, hogy tisztában legyek a neurológiával, a 

neuroanatómiával, valamint az affektív folyamatok neuropszichológiai hátterével. Hálás 

vagyok Évának, hogy az Affektív pszichológia vizsgán komolyan megkövetelte ezt a tudást. 
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2021-ben, amikor már az Affektív Pszichológia Tanszék doktorandusza voltam, egy nagyon 

nehéz élethelyzetbe kerültem, aminek még most is több következményével dolgozom. Ebben 

az időszakban sok motivációt adott, hogy Évának az elméleti képzésére járhattam a 

hipnoterapeuta képzés részeként. Éva akkor olyan bizalommal és támogatással fordult felém, 

ami most is erőt ad. Majd nemrégiben, a Magyar Hipnózis Egyesület éves konferenciáján 

előadást tartottam, Éva odajött hozzám az előadás utáni ebédszünetben, és hasznos tanáccsal 

látott el, majd azt mondta „Ki mondaná meg, ha nem én?”; nagyon hálás voltam Évának ezért 

a mondatáért is, és minden jótanácsáért. Ebben a mondatban is olyan sok szeretet és 

odafordulás volt, és valóban, nagyon jó érzés, ha egy pszichológusnak egy ilyen tapasztalt és 

nagy tudású szakember mond szeretetteljesen tanácsot. És milyen nagy igazság volt benne, ki 

mondaná meg az embernek a hibáit, és kitől esne legjobban a tanács, ha nem olyan 

emberektől, akik szeretettel és segítséggel adják azt. Úgy érzem Éva mindig ebben a 

szellemiségben igyekezett építeni, bátorítani. Utána erről a nehéz élethelyzetemről is 

beszéltünk, amivel kapcsolatban Évának ez a gondolata érintett meg nagyon: „Látszik, hogy 

jól csinálod, amit csinálsz, nem szabad hagyni, hogy egy ilyen élethelyzet megakadályozzon 

ebben”. 

Éva, ez az utolsó mondatod azóta is nagyon sok erőt ad a döntési helyzetekben, és nagyon 

hálás vagyok ezért. Köszönöm, hogy a pszichológusi és nem mellesleg az emberi 

identitásomat is formálta az a sok gondolat, tapasztalat, amit megosztottál. Hálás vagyok érte, 

hogy Tőled tanulhattam és tanulhatok! A karácsonyi ünnepségen kapott kis gyertyákat pedig a 

mai napig a rendelőmben tartom     . Kívánom, hogy minél több emberhez jusson el továbbra 

is „gyógyító delejed”     ! 
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Pálinkás Imre 
Dr. Pálinkás Imre reumatológus, pszichoterapeuta főorvos vagyok. Húsz év 

gyógyszeripari kutatás után tértem vissza az orvosi hivatás gyakorlásához, ebben 

meghatározó volt a hipnoterápia elsajátítása. 

Itt találkoztam Bányai Éva Tanárnővel, aki legyőzte azt a betegséget, mely fiatalon elragadta 

Édesanyámat. Lenyűgözött a Tanárnő elhivatottsága, ahogyan harcba szállt a rákban 

szenvedők gyógyulásáért, vagy éppen életük méltó megéléséért. Kutatásait távolból követem, 

és hálás vagyok neki… talán a reményért leginkább. A lehetőségért, amit mások számára 

megteremt. 

 

 

 

 

Hipnózis Találkozó (2017, Budapest) 
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Perczel Kristóf 
Dr. Perczel Kristóf (1986-), aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, SAS, 

szakterületi hipnoterapeuta, férj és apa vagyok. Műtőben, intenzív osztályon és 

fájdalom-ambulancián dolgozom. Számomra a szuggesztív kommunikáció és a 

hipnózis jelenti azt a szakmai utat, amelyen újra és újra kereshetem a módot, hogy 

miként enyhíthetem a személy szenvedését, túl a puszta fájdalomcsillapításon. 

Kedves Éva tanárnő! 

Én a hipnózisképzés rengeteg tanulságos eleme közül azt szeretném kiemelni, amikor arról a 

bizonyos haldokló veteránról hallottam tőled először. Nagyon megérintett, ahogyan 

sorsfordító élményedként mesélted a felismerést, hogy egy puszta hipnózisindukció mekkora 

segítséget jelenthet egy beteg embernek. Amikor elbizonytalanodom a saját szakmai 

kompetenciámban, gyakran emlékeztetem magamat erre a felismerésedre: nem kell Ericksont 

megszégyenítő bravúros zseninek lenni ahhoz, hogy a jelenlétünk és pár jól megfogalmazott 

mondatunk támaszt és enyhülést hozzon a ránk bízottaknak. 

Hálás szívvel gondolok Rád és kívánok Neked nagyon sok örömet, egészséget és 

boldogságot, 

Kristóf 

 

Hipnózis Találkozó (2016, Ráckeve) 
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Portörő Péter 
Portörő Péter vagyok, a szociológián végeztem az ELTE TATK-n, előtte magyar-

történelem szakos diplomát szereztem az Egri Tanárképző Főiskolán. Megközelítőleg 

10 évig dolgoztam a kábítószerügyi koordináció területén több minisztériumban. 

2007-2010 között betöltöttem a nemzeti drogkoordinátori pozíciót is. 2012 óta az 

ELTE PPK Pszichológiai Intézetének titkárságvezetője vagyok. 

Bányai Évát immáron kerek tíz esztendeje ismerem, és ő az a személy, aki folyamatosan 

lenyűgöz. Néhány ilyen pillanatot szeretnék felidézni. Az Intézetben zajlott egy konferencia 

és Éva hozzászólását azzal kezdte, hogy ma még nagyon sok órája lesz, ezért korlátoznia 

kellett a figyelmét az előadás hallgatásakor, de lennének kérdései. Természetesen teljes 

mértékben adekvát kérdések voltak még ebben a csökkentett üzemmódban is a Tanárnő 

kérdései. Mi történhet, ha teljes mértékben figyel a Tanárnő – gondoltam ekkor magamban. 

Máskor Éva kedvesen beszámolt arról, hogy aznap sajnos, nagyon felkészületlen diákokat 

vizsgáztatott és hát buktatnia kellett, amit ő végtelenül sajnált. És én tényleg éreztem rajta, 

hogy mélyen sajnálja a dolgot, megható volt, hogy milyen elkötelezetten áll a tanításhoz, 

mennyire szívén viseli a hallgatók haladását, előmenetelét, ugyanakkor ragaszkodik is az 

elveihez. 

Ezúton kívánok nagyon jó egészséget, és azt, hogy Tanárnő intellektuális frissessége örök 

maradjon, tanítási kedve soha el ne apadjon, hozzásegítve diákok százait a pszichológia 

tudományának megismerésében. 
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Cecilia Fabre Robles 
Cecilia Fabre Robles, Director of the Centro Ericksoniani de Mexico 

I would like to express my greatest gratitude to Eva Banyai, for what she has contributed to 

my professional development. I met her in the congress of the Milton H. Erickson Foundation 

in San Diego in 1997, she was giving a workshop about Active Alert Hypnosis, she showed 

an exercise that consisted in breaking a wooden pencil, it was very shocking for me, who was 

just starting to use hypnosis. I tried this exercise with my patients, and I followed some of her 

later works with Active Alert Hypnosis, I frequently use what she teaches with my habit 

management groups, especially in the groups for weight control, where motivating them to 

connect with their body and move is really important. I believe that without these insights that 

I learned from Eva the groups would not work the same.  

I wish Eva a very happy birthday, and a year of life full of blessings. 
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Ruzsa Gábor 
Ruzsa Gábor (44 éves). Eredetileg közgazdász vagyok, majd elvégeztem az ELTE-n a 

pszichológia szakot, ahol jelenleg a doktorim befejezésén dolgozom. Több mint tíz 

évig a Corvinus Egyetem oktatója voltam, ahol statisztikai modellezést tanítottam. 

Aktuális kutatási területem: az emberi döntéshozatal komputációs kognitív modelljei. 

Hobbiként taijival és amatőr színjátszással foglalkozom. 

Vizsga a Sváb-hegyen 

2015. július eleje, a nyári vizsgaidőszak utolsó hete. Affektív Tudományból „vizsgázunk” 

négyen: Eszter, Márti, Barna és Gábor (azaz én). Egykoron, alapszakos diákként prof. Bányai 

Évánál vizsgázni egyet jelentett az órai jegyzetek ki-tudja-hányadik átolvasásával töltött 

éjszakákkal, a reménytelenség és az „igenis képes vagyok rá” érzéseinek kínzó 

bipolaritásával, majd a vizsga reggelén rám törő rémülettel: ütött az óra, indulni kell a csatába, 

meg kell mérkőzni a hatalmas ellenféllel, kivel szemben oly sokan alulmaradtak… 

Doktoranduszként minden egészen más. A félelmetes Bányai tanárnő Évává szelídült, akivel 

kölcsönösen tegeződünk, aki kollégaként tekint ránk, és aki mindannyiunkat széles mosollyal 

üdvözöl – a kurzus és a beszámoló alkalmából egyaránt. A „vizsga” ugyanis valójában 

kurzusbeszámoló, melynek során a syllabusból kiválasztott egy-egy téma szakirodalmában 

szerzett jártasságunkról adunk számot, számítógépes prezentáció formájában. A beszámoló 

helyszíne pedig – hol máshol is lehetne? – Éva Sváb-hegyi rezidenciája, más néven a 

Normafa úti Bányai-villa. 

Impozáns épület, fantasztikus terasszal, kőkorlátokkal és lépcsőkkel. Megszeppent 

látogatóként csak sejtelmem lehet róla, micsoda történeteket mesélhetne – ha meg tudna 

szólalni – háborúkról, forradalmakról, bujtatott üldözöttekről és összebújó szerelmesekről. A 

hatalmas kertben burjánzik minden, ami zöld – vagy éppen színes és illatos, magas és 

terebélyes, hűs árnyat adó. 

Öten jöttünk most össze: az Affektív Tudomány doktori kurzus négy diákja, meg persze Éva, 

a házigazda, egyben mentorunk és professzorunk, aki előtt számot készülünk adni a 

tudásunkról. Mind a négyen elegánsan – a meleg nyári naphoz mérten kicsit kényelmetlenül – 

vagyunk öltözve, ezzel is megadva a tiszteletet mindannak, amit ez az alkalom, s maga a 

kurzus jelent számunkra. 

Éva a rá jellemző mosollyal köszönt bennünket. Pár perc múltával mindannyiunk kezdeti 

feszengése alábbhagy. Házigazdánk körbe vezet minket az emeleten, ejt néhány szót a nappali 

falát díszítő festményekről, a vitrines szekrényről, és magáról a villáról. A „vizsgaalkalom” 

délre lett kiírva, s – a megbeszéltek szerint – ebédeléssel veszi kezdetét. Éva ugyanis nem 

enged a vendéglátás legszigorúbb normáiból; különben is, üres hassal semmit nem jó csinálni, 

még Affektív Tudományról beszélgetni sem. 

A teraszon van megterítve – szikrázó napsütésben, madárfütty kíséretében ülünk asztalhoz. 

Háromfogásos ebédet kapunk: gyümölcslevest, főételként lecsót, majd süteményt fagylalttal. 

Éva és a párja, Robi, mindketten kitűnően főznek, és minden alkalmat megragadnak, hogy ezt 

másoknak is bebizonyítsák. Nehéz megállni – nem is sikerül –, hogy a desszertből ne egyek 

csöppnyivel többet, mint ami dietetikailag indokolt lenne. Miközben a második csésze kávét 

kortyolva küzdök az ebéd utáni álmosság ellen, arra gondolok: „Ilyen vendéglátás után igazán 

kínos lenne megbukni. Másrészről viszont, ha utóvizsgára kerül a sor, talán a háromfogásos 

ebéd is megismételtetik…” 
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Persze egyikünk sem fog megbukni – ilyesmire nem sok példa akad a doktori képzésben. 

Négyünk közül utoljára kerülök sorra. Nem örülök neki: izgatott vagyok, szeretnék 

mihamarabb túl lenni a beszámolómon. Nem is haladunk gyorsan – Éva mindenkinek 

megadja a kellő időt, hogy részletesen előadja, amivel készült. Emberileg jóindulatúan 

vizsgáztat, de szakmailag véresen komolyan veszi: minden elhangzó mondatra, minden 

megfogalmazásra odafigyel. Ha valami pontatlan, azt kijavítja, ha valami zavaros, abba 

belekérdez – megadja a lehetőséget, hogy a diák maga pontosítsa és szervezze újjá azokat az 

összefüggéseket, amelyek kifejtésében eleinte bizonytalan volt. 

Végre rám kerül a sor. Eleinte izgulok; nem mintha nem lennék felkészülve – épp 

ellenkezőleg. Csak a szokásos okból szorongok: ki fogom-e tudni fejezni érthetően azokat az 

összefüggéseket, amelyek tanulmányozásával oly sok időt töltöttem a felkészülés során. 

Amiről beszélni fogok: a temperamentum és a szülői környezet kölcsönhatásai a gyermek 

érzelmi és társas adaptációjának fejlődésében. Szívből lelkesedek a téma iránt, magam 

választottam a kurzus elején. Nemcsak az intellektuális élmény okán, amit a 

fejlődéspszichológia összefüggéseinek egy bizonyos nézőpontból való újraintegrálása adott. 

Hanem legfőképp azért, mert reményt keltő volt olvasni, hogy szakfolyóiratokban publikált, 

empirikusan megalapozott kutatási eredmények olyan nevelési attitűdöt és gyakorlatokat 

támogatnak, amelyek révén a jövő gyermekei talán boldogabb, pszichésen egészségesebb 

emberekké fejlődhetnek. 

Flow állapotba kerülök; ismételten magával ragad a téma. Éva is érzékeli a lelkesedésemet, 

talán ezért is elnéző az előadásmódom akadozásaival, a körülményes kifejezésmódommal 

szemben. Egy-egy alfejezethez maga is hozzászól – lenyűgöző látni, hogy azok az 

összefüggések, amelyek számomra még épp csak valami absztrakt, konceptuális szinten 

derengenek, azok Éva fejében egy hatalmas, mély és stabil tudásanyaggá szerveződnek, mely 

ezernyi folyóiratcikk és szakkönyv mellett a saját szakmai és emberi élményeiből táplálkozik. 

Alig érzékelem az idő múlását – csak arra ocsúdok fel, mikor a számítógépképernyőn feltűnik 

a prezentációm utolsó diája. Éva mindannyiunk beszámolójával elégedett. Boldogan és 

fáradtan, egy-egy ötössel a markunkban távozunk a Bányai-villából. Lefelé, a 21-es buszon 

nevetgélünk, megosztjuk egymással az élményünket: kinek milyen volt Évánál „vizsgázni”. 

Számomra szép volt, és maradandó. Olyan emlék, amit akkor is szeretettel fogok majd 

felidézni, amikor én leszek 80 éves. 
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Sebestyén Anna 
Sebestyén Anna, pályakezdő pszichológus és perinatális szaktanácsadó. 

Affektív pszichológia vizsgán szóbeli pótvizsgán kellett részt vennem. Az egyik 

csoporttársamnak nem sikerült a vizsga. Az eredményhirdetést követően a tanárnő kijött a 

kanapéhoz ahol várakoztunk, a csoporttársam szemébe nézett, kezet nyújtott, és kedves 

melegséggel, de nagyon határozottan annyit mondott neki, hogy várom vissza. Ez a fajta 

személyes odafigyelés és érzékenység (és persze a szuggesztiók teljesen magától értetődő 

használata egy ilyen banális helyzetben), azóta is sokszor eszembe jut, és el is szoktam 

mesélni mindenkinek, amikor szóba kerül, hogy mit kaptam az egyetemi képzésemtől. 

Arra is emlékszem még, hogy egyszer nagyon fáradtan vettem részt a nagyelőadóban az 

előadásán, amikor épp az alapszükségletekről volt szó, és egy pillanatra elbóbiskoltam. Arra 

nyitottam a szemem, hogy az előadáson bólintókat – természetesen általánosságban – hozza 

példaképp, és cinkosan, szeretettelien mosolyog. 

A tartása, az energiája egyszer eszembe jutott egy önismereti alkalmon, amikor valamiféle 

integrált-szabad-lendületes testérzetet kerestem magamban. 

Sosem volt vele közelebbi személyes helyzetem, mégis úgy tűnik, évek óta inspirál az, amit a 

jelenlétéből megtapasztaltam. 
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Siklósi András 
Siklósi András vagyok, ELTE PPK Izabella Desktop Üzemeltetés informatikusa 

Ötödik éve, hogy ide kerültem, mint ügyféltámogató informatikus. Kíváncsian vártam, hogy 

kik vannak itt, milyen emberek, mert gyermekkorom óta érdekelnek a pszichológusok. 

Az elsők között találkoztam Bányai Tanárnővel. Rögtön megfogott a mosoly az arcán és az a 

pozitív kisugárzás, tudás és bölcsesség, ami árad belőle. Próbálok egységes képet alkotni a 

tanárnőről, de olyan sok mindent éltem át vele, kaptam tőle, amiket nehéz szavakba öntenem. 

A mosolya, amit olyan gyakran látni rajta, az én életemen is rengeteget segített. A Pandémia 

alatt azon kevesek közé tartoztam, aki felmehetett az otthonába, hogy segítsen neki. 

Akárhányszor jártam, járok ott, mindig nyugalmat érzek náluk. Plusz a tanárnő első szavai 

ilyenkor: 

– András, először leülünk enni!      

A párjával, Robival a humoruk kifinomult, és rendkívüli! Nem lehet nem mosolyogni a 

tanárnő mellett. És az az energia, amit át tud adni egészen rendkívüli! Nem olyan régen egy 

kedves barátom onkológiai műtét után nem ébredt fel egy darabig. Tanácsot kértem Bányai 

Évától, aki egy mondattal elképesztő reményt adott nekem: 

– Ne feledje András, az agy, és a szív csodákra képes! 

Barátom azóta felébredt, éli az életét, de az a pár szó, amit a tanárnőtől kaptam mára már a 

mantrám lett. 
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Simon Gréta 
Simon Gréta vagyok, elsőéves pszichológia MA hallgató klinikai és 

egészségpszichológia szakirányon, továbbá az Illyés Sándor Szakkollégium 

választmányi elnöke, és képzett SAS. A jövőben a klinikai szakpszichológus képzéssel 

párhuzamosan szeretném elkezdeni a hipnoterapeuta képzést, Bányai tanárnő 

hatására. 

Bányai tanárnő az életemben 

Ott kezdődött, hogy pár évvel korábban, az alapképzésem során részt vettem Tanárnőnek 

A hipnózis alkalmazásának lehetőségei című kurzusán, ami azóta is tartó inspirációként 

szolgál a szakmai és személyes céljaimat illetően egyaránt. 

Szerencsés vagyok, mert mindez még a Covid kezdete előtt történt, így a módszerről az első 

benyomásokat – mind a hipnózis történelmi múltjáról és a sokszínű felhasználhatóságról 

szerzett információkat, mind a csoportos hipnózis sajátélményt – még személyesen 

tapasztalhattam meg. Az első pillanattól kezdve érzékelhető volt az az elhivatottság és erő, 

amit Bányai tanárnő képviselt, és ami olyan magával ragadóvá tette a kurzust még az online 

átállás után is. Ekkor – elsőéves alapképzéses hallgatóként – döntöttem el, hogy én is a 

hipnózissal szeretnék foglalkozni. Ennek hatására kezdtem el a SASOK képzést, az egyéni 

hipnoterápiát, vettem fel a Bevezetés a pszichoonkológiába kurzust, vettem részt az MHE 

konferencián és sok más, az Egyesület által szervezett eseményen, és ennek hatására 

szeretnék a hipnoterapeuta képzésbe is belevágni. 

Azonban nem csupán szakmailag volt rám hatással Tanárnő, hanem emberileg is. Sokszor 

éreztem azt, hogy egy konfliktusos helyzetben a menekülés a jobb, az egyszerűbb út, akár 

személyes konfliktusokról, akár az egészségügyben végzett munkáról van szó. Viszont az 

utóbbi időben gyakran eszembe jut, hogy ezzel szemben ott van Bányai tanárnő, aki igenis 

kiáll az általa képviselt értékek mellett, és igenis tett és tesz azért, hogy a pszichológusok 

egészségügyben betöltött helyzete javuljon, hogy a hipnózis minél nagyobb elismerésnek 

örvendjen az országban, és minél több ember életét tegye jobbá. Nagyon sok erőt tudok 

meríteni abból, ha erre gondolok, és inspirálóan hat rám mind emberként, mind leendő 

pszichológusként, sőt, még nőként is mindaz, amit a Tanárnő elért. 

Köszönöm, Tanárnő, hogy részt vehettem az óráin, és hogy egy olyan irányt mutatott 

számomra, amely által önazonosan lehetek jelen a szakmai és személyes életemben is! 

Remélem, hogy egyszer én is azok közt leszek, akik hitelesen tudják folytatni az Ön által 

elindított, közös missziót. 
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Simon Róbert 
Simon Róbert – pszichológus (1966, Zenta, Vajdaság, Szerbia, születésemkor 

Jugoszlávia) 

Bányai Éva és én 

Első találkozásunk 1990 szeptemberében lehetett, amikor felvettek az ELTE BTK 

pszichológia szakára. Bányai Éva általános lélektant tanított két éven keresztül; nagyon 

szerettem az előadásait és sikeresen szigorlatoztam Évánál kegyelem kettesre (szörnyen rossz 

vizsgázó vagyok, meg lusta is.) 

Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy már az egyetemi tanulmányok során közel 

kerültem a hipnóziskutatáshoz – Bányai Éva, Varga Kata, Gősiné Gregus Anna és Mérő 

László jóvoltából. 

Később egy szabadkai műhely hozott újra a hipnózis közelébe, ahol és ami után, Daubner 

Béla integratív hipnoterapeuta képzésén tanulhattam tovább, immár a hipnózis terápiás 

alkalmazását. Néhány éve az MHE, egyelőre támogató tagságát erősítem. Szerencsésnek 

érzem magam, hogy a hipnózis alkalmazása onkológiai betegeknél mesterkurzuson újra közel 

kerülhettem egykori iskolámhoz és természetesen Bányai Évához. 

Ezután másfél éve volt egy álmom, amelyben találkoztunk Évával. A történet nagyon 

egyszerű. Egy szűk, keskeny, meredek lépcsőn felfelé haladva találkoztunk Évával és mivel 

nem fértünk volna el egymás mellett én visszamentem a lépcső aljához, ahol egy nagy világos 

helység volt és amikor Éva is leért, táncolni kezdtünk. 

Táncolni legalább annyira nem tudok, mint vizsgázni. 
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Simor Elza 
Az intézeti titkárságon dolgozom. 

Évával az a meghatározó, és rám nagy hatást gyakorló tapasztalatom van, hogy mindig 

(MINDIG!) személyesen jön be az irodánkba, ha valamilyen (akár a legapróbb) kérése vagy 

elmesélnivalója van. A teremkéréseivel az össze-vissza firkált, már év elején viseltes asztali 

naptárkájával érkezik, de ez az egyetlen holmi, ami „viseltes” vele kapcsolatban. 

Irigylésre méltóan csinos, harmonikus a megjelenése, és szinte szélviharként robog be az 

irodába. Soha nem mulaszt el köszönni mindenkinek, soha nem néz levegőnek minket, akkor 

sem, ha rajtunk csak keresztülszalad, egy belsőbb irodába. 

Csodálom azt a mérhetetlen derűt és melegséget, ami árad belőle, akkor is, ha amúgy 

személyesen valami nyomja a lelkét, vagy probléma nyomasztja. 

Egyenrangú félként kezel, nem tud annyira sietni – bár mindig siet, mindig várják, mindig van 

egy következő feladata –, hogy ne legyen egy perce köszönetet mondani, hálásnak lenni egy 

sikeres teremfoglalás miatt. 

És hogy milyen „elmesélnivalója” lehet Professzor Asszonynak az adminisztráción 

dolgozóknak? Nos, mindig van olyan történet, apróság, amit szívesen oszt meg, hogy 

osztozzunk a büszkeségében, örömében, vagy éppen a bánatában. 

Szomorkodni a levizsgázásra képtelen hallgatói miatt szokott, és a gyógyíthatatlan betegei 

miatt. Örülni szintén a hallgatói, a betegei és családtagjaik miatt, akiknek sikerül 

megkönnyíteni a nehéz utat, amit bejárnak. 

Nagyon tud örülni annak, hogy a hallgatók „nem hagyják békén”. Azt gondolom, hogy egy 

vérbeli és elhivatott pedagógusnak az adja a legpozitívabb visszajelzést, ha a hallgatók nem a 

lehető leggyorsabban szétspriccelnek az óra után, hanem kérdésekkel bombázzák, felkísérik a 

szobájába, és miattuk nincsen ideje megebédelni a fogadóóra előtt. 

Mérhetetlenül csodálom Évát a kitartása, lelki ereje (és persze a csodálatos fizikai erőnléte, 

fürgesége), a mindig pozitív, nyugodt és mosolygós kisugárzása miatt, és egyszerűen nem 

értem, hogy hogy bírja ilyen erővel és derűvel elviselni a minden nap rázúduló bajt, 

betegséget, kilátástalanságot, reménytelenséget, esélytelenséget és halált. 

Felteszem, hogy számos nagyon hasonló jellemzést fog kapni a kollégáitól, és ez a szépséges 

ebben, hogy nincs olyan évszak, nap, napszak, környezet, ember vagy helyzet, amiben 

másképpen „működne”. Ez csodálatos, mert ekképpen nem színjáték, hanem maga a jelleme. 

Végtelenül hálás vagyok a sorsomnak, hogy keresztezi Éváét. 
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Somogyi Erika 
Somogyi Erika pszichoterapeuta, hipnoterapeuta vagyok. 

Bányai Évával 2000-ben ismerkedtem meg, amikor gyakorló altatóorvosként elkezdtem a 

hipnoterapeuta-képzés első, elméleti szakaszát, 

Éva lendületessége, a tudomány iránti fanatikus lelkesedése és gyermeki kíváncsisága, 

kísérletező készsége bátorított, hogy hétköznapi munkám során próbálgassam a tanult 

alaptechnikák használatát és keressem saját kifejezésmódomat, alakítgassam eszköztáramat 

szinte az első óráktól kezdve. 

A szuggesztív technikákkal zajló ismerkedésem egyik első élményét örökítettem meg az 

alábbi rövid kis írásban, ahol először én hipnotizáltam a pácienst, az altatásból felébredve 

pedig Ő engem. 

Szeretettel ajánlom Évának. 

Ilonka néni 

Halálos betegsége volt. Tudta. Mégse kérdezte: mennyi még? Nem tett szemrehányást, hogy 

akkor minek gyötörjük műtétekkel, kórházzal, kezelésekkel. Nem sajnálta magát. Elfogadta 

az Úr akaratát, őszinte, tiszta szívvel. Hálásan vetett számot mindazzal a boldogsággal és 

szenvedéssel, ami élete során jutott. Nem szólt, áttetszően csillogó kék szemében látszott a 

végtelen nyugalom. Ilyen kék szeme csak a hitben, szeretetben bölcsen megöregedett 

embereknek tud lenni. 

Békésen feküdt a keskeny, kemény műtőasztalon. Tiszteletet éreztem, ahogy néztem. Szinte 

borsózott a hátam, ahogy a vénás kanült betettem erős, inas kezébe. Meg sem rezzent. Csak 

nézett érdeklődve, mintha nem is érezné a szúrást. Rám emelte kék tekintetét és ábrándosan 

hallgatta, ahogy elmondtam, szép szuggesztív mondatokkal, hogy mi fog történni vele. És 

mondja drágám, felébredek? – kérdezte tárgyilagos érdeklődéssel. Fel fog ébredni, Ilonka 

néni! – mondtam mosolyogva, és közben vacakul éreztem magam. 

Végigfutott a szemem az odakészített fecskendőkön, az altatógép monitorán, az eszközökön. 

Minden O.K. Indulhatunk. 

Sóhajtson mélyeket Ilonka néni! Kellemesen, gyorsan fog elaludni és amíg alszik vigyázom 

az álmát, mindenre figyelek megígérem! Biztonságban lesz, semmit nem fog érezni! Amikor 

felébred csak annyi dolga lesz, hogy a légzésére figyeljen, szép nyugodtan, lassan vegyen 

majd szép mély levegőket! Álmodjon valami szépet, valami olyasmit, amit igazán szeret! – 

mondtam, de talán már nem is hallotta, gondoltam. Gyógyszerhez nem szokott szervezete 

pillanatok alatt megadta magát, aludt. 

A műtét rendben zajlott. Semmi rendkívüli nem történt. Öreg szíve tudta a dolgát, nem 

rakoncátlankodott. Feszülten lestem a monitorokat. Nem tudom megszokni, gondoltam, pedig 

érthető. Ezek a betegek érzik a baj nagyságát, közel érzik magukhoz a halált. Persze hogy a 

halálra gondolnak minden percben, a műtőben meg még inkább! Ha el is mondják nekem, az 

azt jelenti, hogy a bizalmukba fogadtak, bíznak bennem, biztatom magam. Mégis minden 

alkalommal, ha egy beteg a műtét előtt a halált emlegeti megremeg bennem valami. Láttam, 

ahogy az utolsó öltéseket teszik be a sebészek. Lassan ébreszthetem. Finoman végighúzom 

ujjaim a homlokán. Lassan nyolcvan év, hogy lehet ilyen sima? 
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Lecsavarom az altatógázt, szépen mélyeket lélegzik, ahogy kértem. Jól van. Egy mély sóhaj, 

kint van a tubus. Nem köhög, nem küzd. Elmosolyodik. Mosolyán meglepődve, arca fölé 

hajolva nézem! Tényleg mosolyog! Kinyitja szemeit, szája kicsit szétnyílik! – Jó reggelt 

Ilonka néni! Jól aludt? – kérdezem megkönnyebbülten. 

Szinte dúdolva jött a válasz, halkan, lebegve; „Olyan szépet álmodtam, de olyan szépet!” s 

közben kezei megmozdultak, apró ütemes mozdulatokkal, – nem értettem a mozdulatokat. 

Mit álmodott, drága? – kérdeztem. Szememmel kerestem merre néz. 

„Tavasz volt, finom meleg tavasz. Kapáltam. Az egész földemet megkapáltam. Úgy szeretek 

kapálni! Aztán vetni kezdtem” – mondta, és valahol nagyon messze voltunk a vér és hús 

szagú műtőtől, a büdös, zsúfolt várostól, nagyon messze. Éreztem a bőrömön a nap és a szél 

bizsergését, beszívtam a föld illatát. Folytatta; „Mentem a földön és csak vetettem, de nem 

tudtam befejezni!”. Összerezzent, kicsit megemelte a fejét és mérgesen rám nézett: 

„Befejezhettem volna, minek ébresztett föl?” 
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Sümeg Szilvia 
Sümeg Szilvia vagyok, pszichiáter, hipnoterapeuta, két fiú édesanyja. Pécsen élek és 

dolgozom, jelenleg egy Pszichoterápiás magánrendelésen. Dinamikus szemléletben, 

a páciensek egyéni igényeihez illeszkedve dolgozom, a terápiás kapcsolatot helyezve 

fókuszba. Hazai és külföldi tapasztalattal rendelkezem. 

Kedves Éva! 

Több alkalommal hallottalak Téged előadni. Életerőd, elkötelezettséged és hited mindig 

magával ragadott. Az MHE vezetőségi tagjaként is találkoztunk és kapcsolódtunk. Nálad 

szakvizsgáztam… 

Egy különleges találkozás élményét szeretném felidézni: egy konferencia alkalmával, 

hallgatóként egy műhelyen vettünk részt és melletted ülve kerültem párba Veled. Az volt a 

feladat, hogy több percen keresztül nézzünk egymás szemébe. Hosszan… hosszan… 

emlékszem a könnyeinkre… Nem tudom, valaha másnak volt-e lehetősége ilyen sokáig a 

tekintetedben elmélyülni… Ez a rövid idő meghatározó élmény volt számomra. 

Táncoló fiatal lányként jelentél meg számomra fehér ruhában, aki könnyedén, önfeledten, 

felszabadultan táncol. Kívánom, hogy ez az életerő és természetesség – amit a táncod 

sugárzott – kísérjen utadon és segítsen amikor szükséged lesz rá. 

Szeretettel gondolok Rád. 

Sümeg Szilvi 
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Szabó Enikő 
Szabó Enikő vagyok, gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus. Több mint 20 

éve dolgozom a gyerekvédelemben (is), azt gondolom, annak minden szegletét 

ismerem: dolgoztam súlyos beteg, családjuktól távol élő gyermekekkel, bűnelkövető 

gyermekekkel, hazájukat elhagyni kényszerülő, a világban felnőtt kísérő nélkül 

bolyongó gyermekekkel, jelenleg az örökbefogadásokat segítem. Tizenegy éve 

létrehoztam Veresegyházon egy pici magánrendelőt, ahol néhány kollégával 

(logopédus, korai fejlesztő, gyógytornász) dolgozunk együtt. A legújabb (kemény) fa, 

amibe belevágtam, az igazságszolgáltatás: július óta rendőrségi szaktanácsadóként 

segítem a súlyosan bántalmazott gyermekek meghallgatását. 

1990 szeptemberében kezdtem az ELTÉ-n pszichológiát tanulni és örökre imprintálódtam az 

Általános és Kísérleti Pszichológia Tanszékhez. Úgy emlékszem, így hívták, de ennek nem 

nagyon volt jelentősége, mi csak „száztizenhatosnak” és „a labornak” hívtuk. A 

leckekönyvem tanúsága szerint a10 félév alatt 9-ben jártam valamilyen „Bányai órára”. 

Annak ellenére, hogy szakmai munkámnak semmi köze a hipnózishoz, a prenatális 

pszichológiához is csak érintőlegesen, de azóta is visszajárok, legalább az Illyés Sándor 

Napokra. 

Bányai tanárnő mindig is Bányai tanárnő marad nekem, annak ellenére, hogy már évek óta 

Évának szólíthatom: ő testesíti meg a TUDÓST és TANÁRT számomra, így, csupa 

nagybetűvel. Hogy miért? Azt gondolom, hogy ez a kis részlet az egyik 1992-es 

évfolyamdolgozatomból megmutatja azt a precizitást, odafigyelést és maximális segítő 

attitűdöt, ahogyan időt nem sajnálva kijavította az utolsó vesszőhibát is dolgozatainkban és 

mindegyikhez fűzött valami személyre szóló visszajelzést. Ez olyan alapot jelentett nekem, 

amiért örökre hálás leszek. 

  

Kedves Tanárnő! Isten éltessen! 
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Szászi Barnabás 
Szászi Barnabás, PhD, pszichológus, közgazdász, viselkedéstudós vagyok. Az Affektív 

tanszékhez tartozó Viselkedéstudományi labort vezetem, ahol sérülékeny társadalmi 

csoportokra irányuló alapkutatási projektjei mellett számos kormányzati és piaci 

szereplővel együttműködésben végzek intervenciós projekteket. 

Évát én már viszonylag későn, csak PhD-tanulmányaim alatt ismertem meg, és gondolom 

ahogy sok másokkal is így történt, a híre már megelőzte az első találkozást. 

Az idősebb diákok és tanárok mind ajánlották, hogy vegyem fel az óráját nem csak a tartalom, 

hanem Éva magával ragadó személyisége miatt is. Azon kevesek egyike lehettem az órát 

felvevők között, akit valójában annyira nem érdekelt a hipnózis, de ami a lényeg, hogy így 

sem bántam meg a döntést     . Az érzelmileg is megragadó keretben bemutatott magas szintű 

szakmai tudás sok morzsájára még mindig tisztán emlékszem. Azóta sok idő eltelt, és már 

mint kollégák dolgozunk a tanszéken, ahol határozott fellépése, a tanszék életébe való aktív 

bevonódása még ma is példaértékű a számomra. 
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Szépréti-Nagy Dóra 
Szépréti-Nagy Dóra vagyok, az ELTE harmadéves pszichológia alapszakos 

hallgatója. A tanulmányaim mellett önkénteskedtem a Vadaskert Alapítványnál, 

illetve a Pszinapszis szervezésében is részt vettem az idei évben. 

Kedves Tanárnő! 

Annak ellenére, hogy csak néhány félévvel ezelőtt ismertem meg Önt és a munkásságát, úgy 

érzem, ennyi idő alatt is rengeteg mindent kaptam és tanultam Öntől, amiért hálás lehetek, így 

szeretném megragadni én is az alkalmat, hogy megköszönjem ezt. 

Két évvel ezelőtt a pszichológia alapképzés tárgyfelvételének utolsó napjaiban jártam, amikor 

megpillantottam A hipnózis alkalmazásának lehetőségei c. tárgyat, amit gyorsan fel is vettem. 

Ekkor kerestem rá először a Tanárnő nevére, és az első néhány találatot elolvasva már biztos 

voltam abban, hogy nagyon szeretnék Öntől tanulni. Ez azóta is változatlanul így van, így 

nem volt kérdés számomra, hogy az általános pszichológia terepgyakorlatom után a 

szakdolgozatom is Önnél szeretném írni. Ezzel kapcsolatban számos konzultációnk volt már, 

azonban még mindig ugyanolyan izgalommal indulok el ezekre, mint először, hiszen minden 

egyes alkalommal hallhatok egy történetet vagy gondolatot, amitől nem csak szakmailag, de 

emberileg is többnek érzem magam. Néhány héttel ezelőttre is be volt ütemezve egy 

konzultációnk, azonban kiderült, hogy hiányzott az az anyag, amelyről beszélnünk kellett 

volna. A Tanárnő elnézést kért emiatt, én azonban nem is lehettem volna izgatottabb, hiszen 

így a következő egy órában csak hallgathattam, ahogy mesél nekem az életéről, 

munkásságáról. A Tanárnő életútját mindig is rendkívül inspirálónak tartottam, azonban 

sosem gondoltam, hogy egyszer az enyémről is beszélgethetek majd Önnel. Ezen a délutánon 

viszont így volt, és azt hiszem nem is gondolná a Tanárnő, hogy az az óra, ami Önnek csak 

egy kis szünet volt a folyamatos munkából, mennyit jelentett nekem. Sok szó esett 

kihívásokról és kitartásról, mindennek demonstrálására pedig a doktori disszertációját is 

fellapozhattam – azzal a bizonyos kitekintéssel a végén, amely mellett akkor is kitartott, 

amikor senki más nem támogatta ebben, amely sikerének kulcsa lett. Biztosan nem én voltam 

az első ember, aki olyan csodálattal nézte az oldalait, mint én, az azonban egészen biztos, 

hogy még az IZU épületéből kiérve, az utcán is alig tudtam abbahagyni a mosolygást, annyira 

boldog voltam, hogy részem lehetett ebben a beszélgetésben. 

Ez a történet csak egy a számos alkalom közül, amikor nagyon hálásnak éreztem magam 

azért, hogy találkozhattam egy szakmailag annyira inspiráló emberrel, mint Ön, és egészen 

biztos vagyok abban, hogy bármerre is vezet majd az utam, mindig örömmel fogok 

visszagondolni arra, hogy az Ön iránymutatása alatt indulhattam el rajta. 

Ezennel szeretnék nagyon boldog születésnapot, egészséget és boldogságot kívánni, és 

remélem, hogy nagyon sokat tanulhatok még Öntől! 
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Sziklai András 
Sziklai András, jelenleg harmadéves pszichológia BA hallgató vagyok, Önnel pedig 

(legtöbbször) online formátumú Affektív pszichológia előadások során találkoztam. 

Kevés olyan oktató volt eddigi egyetemi éveim során, aki olyan hatással tudott lenni a 

hallgatókra a számítógép képernyőén keresztül, mint Ön. Tette ezt minden egyes alkalommal, 

és ami még felfoghatatlanabb, hogy a feltöltött, tehát nem is szinkron formátumú videói is 

megfogtak engem. 

Látszott, hogy Ön nem csak leadni akarja nekünk a tananyagot, hanem valami újat akar átadni 

nekünk, olyan titkot, amit mástól nem hallhatunk soha. Szívmelengető történeteivel 

túlmutatott a hagyományos oktatás keretein, igazi kincsnek tartottam a konzultációkat, 

videókat... az ebből készült jegyzeteimet pedig a mai napig annak tartom! 

Elképesztő erőt, energiát éreztem minden egyes mondata mögött. Bevallom, volt, hogy azzal 

vicceltem ismerőseimnek, hogy Bányai Tanárnőnek több életenergiája van, mint az előadását 

éppen hallgató diákoknak összesen. 

Másodévemben hallgattam előadásait, de azóta is pár alkalommal találkoztunk már az IZU 

folyosóján, vagy éppen a Pszinapszison. Az előadások számomra fordulópontot jelentettek a 

tanulmányaimban, közelebb érzem magamhoz ezt a hivatást, és Ön is segített megerősíteni 

abban, hogy ezzel a tudományággal szeretnék a jövőben foglalkozni. Azóta úgy érzem, hogy 

nem csak tanulom, de érzem is a pszichológiát. 

Nagyon boldog születésnapot kívánok! 
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Szili Katalin 
Szili Katalin, PhD, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, kiképző 

pszichodinamikus mozgás-és táncterapeuta vagyok. Képzett vagyok 

pszichoanalitikusan orientált terápiában és hipnoterápiában, és pszichoanalitikus 

kanditátus vagyok. Húsz éve dolgozom pszichoterápiával főleg magánellátásban. Tíz 

évig kutatóként vettem részt a MTA Pszichológia Intézet valamikori 

Társadalomlélektani kutatócsoportjában. Doktori fokozatomat a PTE Pszichológiai 

Intézet Doktori Iskolájának Elméleti Pszichoanalízis Programján szereztem, ahol 

több éven át tanítottam is ezt követően. Jelenleg a magánellátás mellett a Magyar 

Mozgás- és Táncterápiás Egyesület képzésében és a FÉSZEK Szegedi 

Pszichoterápiás Képzésben veszek részt oktatóként, szupervizorként. 

Nagyrészt Évának köszönhetem, hogy pszichológus lettem, s azt is, hogy hipnoterapeuta. 

Amikor otthagytam az orvosi egyetemet, több szakra elmentem és beültem előadásokra, hogy 

másodszorra már tényleg olyan helyre jelentkezzek, ami nekem való. Az IZU-ban Éva 

hipnóziskurzusára mentem el, és azt végig is jártam. Lenyűgözött a tudása, az 

előadókészsége, a közvetlensége, az elevensége. A szóbeli felvételin ő volt az egyik 

felvételiztetőm. Amikor végeztem, kijött utánam, és felhívta a figyelmemet, hogy 

ellenőrizzem le az írásbelimet, hátha találok még egy pontot, mert pl. elszámolták. És tényleg 

– ő már tudta, és szerette volna, ha felvehetnek. Mindezek után nem véletlen, hogy bekerülve 

a szakra az ő tanszékén kezdtem el dolgozni hallgatóként, s hogy végül nála írtam a 

szakdolgozatomat egy hipnózisvizsgálatból. Meghatározó lett az, amit tőle tanultam a 

hipnózis során való jelenlétről, figyelemről és kutatásról – onnantól kezdve, hogy hogyan 

hivatkozunk, hogyan érdemes módszertanról gondolkodni. Neki köszönhetem az első 

tudományos előadásomat, az első szakmai sikeremet. Végig az egyetem alatt olyan 

támogatást kaptam tőle, ami igazából meghálálhatatlan. 

Éva egy a fontos szakmai anyáim közül. Van egy fénykép a fejemben rólunk – megvolt 

papíron is, de nem tudnám most megmondani hová rejtették el az évek a lakásunkban. Akkor 

készült, amikor Éva beteg volt és meglátogattam. Ő ugyanazzal a lelkesedéssel volt jelen, 

mint mindig: elmondta, hogy minden jóról, ami történik vele, készít fotót, s hogy ez a 

fotóalbum ad neki erőt a gyógyuláshoz, hisz láthatja, hogy még most is mennyi jó történik 

vele. Én is egy lettem a jók közül. Ennél többet nem kaphattam tőle. Kívánom neki, neked, 

hogy tartson meg téged ez a sok jó körötted és benned még hosszú évekig! 
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Tauszik Katalin 
2013 óta a (jelenlegi nevén) Nemzeti Népegészségügyi Központban dolgozom, a 

munkával járó pszichés terheléssel és munkahelyi pszichoszociális kockázatokkal 

foglalkozom. 

Évától tanultam meg igazán, milyen a precízen, gondosan, minden részletében átgondoltan 

elkészített munka, és ezt, illetve az erre való törekvést azóta is viszem magammal. Még a mai 

napig is (pedig most nagyon más témákkal foglalkozom) előfordul, hogy arra gondolok, vajon 

egy-egy kérdésre, vagy egy elkészített munkámra mit mondana. 

Amikor valamilyen új, nagy feladatba kezdek, eszembe szokott jutni egy hasonlat. Eleinte a 

gondolatok nagy kuszaságban, összevisszaságban vannak, mint amikor az ember kiterít egy 

sátorponyvát és először azt se tudja, melyik az eleje, melyik a hátulja, mi micsoda rajta, hol 

van a vége. Aztán a munka során előkerülnek a rudak, a cövekek és szép lassan minden a 

helyére kerül, a kezdetben alaktalannak tűnő ponyva szépen kisimul, kifeszül. Az eleinte 

szanaszét heverő mindenféle alkatrészekből a végére összeáll egy szép, rendezett, jól 

használható „alkotás”, a sátor. Ezt a folyamatot tanultam én ki Éva mellett. 

Amikor volt szerencsém Vele, mellette dolgozni, azt tapasztaltam, hogy a tudását nem féltve 

őrizgette, hanem meg akarta osztani másokkal, a világgal. Őszinte érdeklődéssel és örömmel 

fedezte fel maga körül a tehetséges, ígéretes fiatalokat és valódi odaadással támogatta őket a 

kibontakozásukban. Közösséget (a szó létező legjobb értelmében) teremtett maga körül, 

amiben igazi együttműködés, együtt gondolkodás valósult meg. Azóta is úgy érzem, hogy 

ilyen közegben a legjobb dolgozni – és létezni. 

Isten éltessen, Éva! 
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Turóczi Attila 
Turóczi Attila vagyok. Angol és orosz szak után a történelembe is belekezdtem az 

Egri Tanárképző Főiskolán, amely akkor még a Ho Si Minh nevet viselte, amikor 

1989-ben felvettek. Utána átjöttem az ELTE-re angol nyelvtanári szakra, ahonnét 

Éva átcsábított a pszichológiára. Elvégeztem, természetesen a hipnózissal 

kapcsolatban is szinte minden képzést megcsináltam, utána végigjártam a 

tündérhegyi pszichoterápiás képzést, s közben családterapeuta lettem. Később 

elvégeztem a BME-n a szervezetfejlesztő és munkapszichológus szakot. Manapság 

főleg párterápiával és szervezetfejlesztéssel, vállalati tréningekkel foglalkozom, de 

50 fölött van azoknak a népszerűsítő pszichológiakönyveknek a száma, amelyeket 

angolból vagy németről én fordítottam magyarra, köztük néhány Jung is. Ezen a 

pályán dr. Bányai Éva indított el, neki köszönhetem, hogy egyszerű falusi gyerek 

létemre elvégezhettem a pszichológia szakot, ami gyerekkoromban elképzelhetetlen 

lett volna. 

Ahogy Éva az én életemben megjelent 

Angol szakos hallgató voltam és mindent angolul akartam tanulni. Szerencsére épp indult egy 

angol nyelvű pszichológiakurzus, amit dr. Bányai Éva tartott. Korábban jártam Egerben 

tanárszakra, szigorlatoztam is pszichológiából, de unalmas volt, nem érdekelt és 3-ast kaptam. 

Éva viszont nagyon felkeltette az érdeklődésemet, élvezetesek voltak az előadásai, jó volt a 

könyv („az Atkinson”, akkor még csak fénymásolatban és angolul volt elérhető). Az 

évfolyamdolgozatom után félrehívott és ezt mondta: „Attila, ez kiváló dolgozat. Mit keres 

maga az angol szakon?” Átcsábított a pszichológiára, ideadta a könyvet, hogy fénymásoljam 

le, ellátott a felvételivel kapcsolatos tanácsaival (hozzátéve, hogy abban sajnos nem tud 

segíteni, mert őt biztos nem vennék fel, mert nem ismeri a felvételi tananyagot és ha valamit 

nem tudnék a szóbelin, akkor hivatkozzak arra, hogy „az Atkinsonból tanultam”). 

Megtanultam a könyvet, hozzáolvastam azt a pár magyar könyvet, elmentem, hátha 

felvesznek, és felvettek. Utána végig a „Kísérleti Tanszék” volt a tanyám az egyetem alatt, 

mindenféle önkéntes munkával segítettem, fordítottam, szövegeket szerkesztettem stb. 
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Túry Ferenc 
Túry Ferenc vagyok, Debrecenben végeztem az orvosi egyetemet 1975-ben, majd a 

Kossuth Lajos Tudományegyetem pszichológia szakán szereztem diplomát. Utána 

Miskolcon dolgoztam, majd 2001-től a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi 

Intézetében oktattam a 2019-ben bekövetkező nyugdíjazásomig. Itt 2007-2016 között 

intézetvezető voltam. Jelenleg magánrendelésen dolgozom a Belvárosi Evészavar 

Műhelyben. Fő területem az evészavarok és általában a pszichoszomatikus zavarok. 

Az evészavarok és a hipnoterápia kapcsolatáról számos írásom jelent meg. 

Számomra a pszichológia szak fontos állomás volt, itt kerültem közel a 

pszichoterápiák világához, s ezen belül intenzíven érdeklődtem a hipnoterápia iránt. 

Bányai Évát a debreceni pszichológia-képzés keretein belül ismertem meg. Már 

akkor legenda volt, a hipnózis hazai anyafigurája. Akkoriban a debreceni 

pszichológiai intézetet Mészáros István vezette, ő pedig a hipnózis apafigurája volt. 

A tudományon kívül szemléletet, stílust is el lehetett sajátítani tőlük. Aztán a 80-as 

években Zseni Annamária és Biró Gyula csoportjában képződtem hipnoterápiából, 

igen sokat tanulva. Ezeket hasznosítani lehetett a kutatómunkában is. 

Néhány szép közös emlék Éváról 

Nem emlékszem, hogy Évával mikor találkoztam személyesen először – valamikor a 80-as 

években Debrecenben, a pszichológiai tanulmányaim során. Valahogy beúszott a szakmai 

életembe, mintha már előtte is ott lebegett volna. Akkoriban, ha valaki kiejtette azt a szót, 

hogy hipnózis, reflexszerűen jött az asszociáció: Bányai és Mészáros. Elég nagy szerencsém 

volt, hogy ők Debrecenben (is) tanítottak. 

Az első hipnózis találkozók során kezdtük jobban megismerni egymást, s életre szóló szakmai 

barátság, kapocs alakult ki közöttünk, talán nem túlzás ezt gondolni. Ezeken a találkozókon 

fantasztikus közösségi érzés volt, összekovácsolódott társaság. Történelmi, emelkedett idők. 

Éva azzal a különös képességgel rendelkezik, hogy a barátai, közeli kollégái úgy érzik, 

nagyon régen ismerik őt, már a reinkarnációs időkből. Archaikus, ősanyaszerű, karizmatikus, 

melegszívű volt, s ezek a tulajdonságok azóta sem származtak ki belőle. 

Hallottam sok rendkívüli előadását. Hatalmas tudásanyag, kiemelkedő és biztos kutatói 

képességek. Aztán ahogy ezeket átadta másoknak, zöldfülűeknek – tanítani való tanító volt. 

Nem középiskolás fokon. 

Sok szép közös emlék tolul fel. Az egyik az, amikor az 1996-ban rendezett Eurohypnosis 

kongresszus előtt kidolgoztunk egy tréfás kedvű hipnózisindukciós szöveget a külföldi 

kollégáknak a meghívóba, hogy miért is kellene Budapestre jönniük. Igen nagy siker lett a 

meghívás ilyen stílusos volta. Közös műhelyt tartottunk ott az aktív-éber hipnózis 

alkalmazásáról. Nekem ez hatalmas megtiszteltetés volt. 

Ugyanilyen megtisztelő felkérés volt Éva részéről az, hogy a Psychiatria Hungarica 

különszámába közösen írtuk a hipnózis „state of the art” jellegű bevezető tanulmányát, „Quo 

vadis hypnosis?” címmel. Ültünk a budai nagy ház méretes szobájában/nappalijában, Éva 

gyalogolt a nagy térben, gondolkodott, aztán fontos dolgokat mondott. Igazi közös alkotás 

volt. Büszke vagyok, hogy a sors lehetővé tette nekem ezt az együttműködést. 

Ijedten néztük Éva küzdelmét a betegségével – és hát ezt is úgy oldotta meg, hogy másokat is 

a vállára emelt. Gyógyított olyan odaadással, ami már másodlagos veszélyforrásnak tűnt. 

Végül igaza lett. 
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Ahogy az ember öregszik – nem Éva, mert ő sosem fog –, a dolgok egyszerűsödnek. 

Lekopnak a szakmai sikerek, a nagyvilág élményei, elfelejtődnek állomások. Marad a 

szeretet, ami mindig cement lesz, bárhol jelenik meg: a közvetlen emberi kapcsolatokban, az 

általunk megsegített emberek emlékezetében. Éva a szeretetnek ebben a dimenziójában (ez 

volna az agapé, az önkiürítő, isteni szeretet) éli a (szakmai) életét aktívan és éberen. Rengeteg 

ember örömére. 
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Urbán Erika 
1995-ben francia szakos középiskolai tanárként diplomáztam az ELTE-n. 1994-1996-

ig gimnáziumi tanárként dolgoztam. 1997 januárjától szeptemberig nem tudtam 

tanárként elhelyezkedni. 1997 szeptemberében tanszéki asszisztens lettem az ELTE 

PPK-n az Izabella utcában. Itt ismertem meg Évát. 1999 júniusáig dolgoztam itt. 

1999 júliusában született az első lányom. 2003 decemberében született a második 

lányom. 2005-ig velük voltam otthon. 2005 óta újra gimnáziumi tanárként dolgozom 

ugyanabban az intézményben. 

Ezt a rövid szakmai önéletrajzot küldöm kicsit más szavakkal Évának: 

 

1997 nyara, szeptembere 

egy munkanélküli nyelvtanár 

9 hónapja állást keres 

az ő szakja a francia 

az ő neve pedig Urbán Erika. 

 

A Népszabadság hirdetések rovatában 

akkor még papíron 

megakadt szeme egy álláshirdetésen 

„ELTE PPK asszisztenst keres” 

de ami a hirdetésből igazán megfogta 

az a nevezetes mondat, hogy a hirdető szerint 

ez egy „remek csapat” 

és ez nem volt ám ámítás, 

bebizonyosodott, hogy 

ez egy 100 százalékos igaz állítás! 

 

Állásinterjú nagyon jó hangulatban 

ott ült Csilla is és Kata 

és egy nagyon huncut szemű 

kacagva nevető tanszékvezető 

személyesen Bányai Éva 

azonnal volt is szimpátia! 

Az eredmény viszont szomorú 

a túlképzett franciatanár nem idevaló 

egyik szeme sír, a másik nevet, 

a franciatanár tehát tovább keres. 

 

De nem kellett túl sokáig keresnie aztán 

mert két nap múlva hívták telefonján 

(persze akkor még nem a mobilján) 

személyesen kereste Bányai Éva 

mégis őt választották a tanszéki melóra! 

 

Munkahelyi és emberi szempontból 

élete legszebb két éve kezdődött onnantól: 

annyi 

méltóságot, elismerést, mosolyt, 
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alázatot, munkamorált, humort, 

empátiát, minőséget, odafigyelést, 

érdeklődést, hálát, megbecsülést, 

eleganciát, bizalmat, megerősítést 

és 

szeretetet 

(és mennyi jó receptet!) 

amit Évától (és a többiektől) kapott, 

se előtte, se utána, 

sehol… 

 

Pedig csak 2 év volt, 

de egy életre szólt! 

 

Ennek a két évnek aztán úgy lett vége 

hogy Erika anyai öröm elé nézett 

99 nyarán megszületett Nóra 

(akinek nevét is az egyik pszichológus 

hallgató inspirálta) 

aztán eljött 2003 majdnem karácsonya 

nem mindennapi módon 

megszületett Nádasdi Zsófia. 

Hiába, hogy már nem dolgozott ott 

franciatanárnőnk ugyanúgy lelki támogatást kapott 

otthon, Évától hosszan telefonon 

(persze még mindig nem mobilon). 

 

És tanárnőnk akárhányszor ránéz Zsófiára 

(elég sokszor) 

mindig visszaemlékszik az Izabella utcára 

és mindig Bányai Éva jut eszébe róla 

mert Zsófinak is aznap van a szülinapja. 

Isten éltessen még nagyon sokáig, Kedves Éva! 
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Varga Katalin 
Varga Katalin, eleinte „kulcsos TDKs”, most tanszékvezető egyetemi tanár, a 

Magyar Tudományos Akadémia doktora. 

Épp 40 éve, hogy Éva kitárt előttem egy ajtót, amin beléptem, és azóta a helyemen vagyok. 

Köszönöm – mondhatnám egyszerűen, de ez a szó távolról sem tükrözi mindazt, amit érzek. 

Amit ma a nevem mellé írhatok címek-rangok terén, azt is javarészt neki köszönhetem. A 

közvetlen útmutatásokon, tanácsokon, tudnivalókon felül azt is, hogy „bevezetett” a szakmai 

körökbe, mint megannyi fiatal kollégát azóta is: támogatott, hogy kijussak konferenciákra, 

megismerkedhessek olyan nevekkel, akik nekem addig „csak” a szakirodalomban léteztek, 

bemutathassam szárny-bontogató koromtól kezdve az eredményeimet. 

Már ez is döbbenetes, ám az igazán bámulni- és köszönnivaló az, hogy ahogy egyre inkább 

megtaláltam saját témáimat, kezdtem megrajzolni saját szakmai profilomat: engedett. Azt, 

hogy mit jelent az „akadémiai szabadság” én nem papírból tanultam meg. Ma engem hívnak 

meg olyanok, akik korábban őt, én ülök azokban a bizottságokban, mozgok a szakmai 

körökben, ahol korábban ő tette ezt. Azt gondolom, ez a kezdeti támogatásnál is több, és 

fontosabb: enged „felnőni”, és büszkén – s nem irigyen – követi az eredményeimet. 

És akkor meg is érkeztünk ahhoz, ami talán még fontosabb a fentieknél: milyen modellt 

nyújtott a nehéz helyzetek megoldására, az érték-alapú döntésekre, a hatékony 

konfliktuskezelésre. Hányszor de hányszor jut eszembe egy-egy mondása, egy-egy gesztusa 

ilyen helyzetekben. Talán ma már nem mondom magamban, hogy „Éva ilyenkor ezt tenné”, 

de csak azért nem, mert már sajátommá vált. Hálás vagyok, hogy életem kétharmadát az ő 

életének felével együtt élhettem le. Várom a folytatást! 
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Varga Kata, az MTA doktora Bányai Éva és Kelemen-Szilágyi Adrienn társaságában (2017) 
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Varga Lászlóné 
„Erzsike, Kata mama” 

Drága Éva, 

Megtisztelve érzem magam, hogy a köszöntők között lehetek. Mindig éreztem, hogy 

közöttünk valami különös szeretet, tisztelet van egymás iránt. 

Mindig öröm veled találkozni, és olyan kedves figyelmes ajándékokat kapni tőled. 

Születésnapodon különös szeretettel gondolok rád, kívánok neked jó egészséget, nyugodt, 

békés életet. A Jóisten vigyázzon rád, és mindenkire, akit szeretsz. 

Sok-sok szeretettel, Erzsike (Kata mama) 

 

Éva és Katamama 
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Varga S. Katalin 
Varga S. Katalin vagyok, pszichológus, hipno-pszichoterapeuta. Egyetemista 

koromban lett a Kísérleti Tanszék a szakmai fészek, ahonnan elindulhattam, s bár 

megújult névvel, de az Affektív Intézeti Központ a mai napig megmaradt olyan fizikai 

és lélektani térnek, ahova vissza-visszaérkezhetek. Doktori disszertációmat két olyan 

terület találkozási pontjából írtam – hipnózis és interakciós szinkronitás –, amelyek 

Bányai Éva Professzorasszony nevéhez köthetőek. A Magyar Hipnózis Egyesületben 

szintén egyetemistaként kezdtem dolgozni, napközben az egyesület szakmai 

kiadványát, a Hipno-Infót borítékoltam, vittem a postára, esténként Bányai Éva 

Professzorasszony hipnózisait gépeltem be, s éreztem az érzést, hogy itt olvashatom a 

kezeim között a titkos varázst. Jelenleg az Egyesület elnöki tisztségét látom el, mely 

feladatomban Professzorasszony támogatását, belém fektetett bizalmát hálával 

élvezem. 

Kedves Éva, 

Amikor megszólítalak, szóban vagy írásban, Évát mondok, de a szívemben Te Éva Tanárnő 

vagy, s Éva Tanárnő vagy, amikor másoknak – akár a jelenlétedben – mesélek Rólad. Éva 

Tanárnő, aki tele van tűzzel, Éva Tanárnő, aki úgy ismeri a szakirodalmat, ahogy senki más, 

Éva Tanárnő, aki úgy tud lelkesíteni, aki úgy tud harcolni, aki úgy tud megvédeni, amikor baj 

van… s már jönnek is az emlékek. Van sok olyan történet, ami itt mélyen belül van, de írok 

olyat, ami szeretném, hogy mindenkié lehessen, ne csak olyan szerencséseké, mint amilyen én 

vagyok, aki ott lehettem, s láthattalak. 

Pár hete történt. Egy MHE műhelyen voltunk az IZU-ban. Te, kollégák, hallgatók, sok 

ismerős és néhány akkor még ismeretlen arc. Az egyik vitánál egy vélhetőleg hallgató-lány 

szót kért, kérdezett, érvelt, aktívan jelen volt. Moderátorként láttam, hogy Te odahajoltál a 

szomszédodhoz, láttam, ahogy halkan megkérdezed, ismeri-e a lányt a kolléga. Nemleges 

választ kaptál. Majd ahogy szünet lett, Te felpattantál, s egyenesen a hallgatóhoz jöttél – ott 

álltam mellettetek. „Jó napot kívánok. Bányai Éva vagyok. Még nem ismerjük egymást, s én 

szeretem ismerni az embereket, akik itt vannak velünk az MHE műhelyén. Megkérdezhetem a 

nevét?” A lány könnybe lábadt szemmel bemutatkozott Neked, s ragyogó tekintettel válaszolt 

a kérdéseidre, láttam, ahogy örökre beég neki az emlék, hogy az IZU-ban Bányai Éva 

Professzorasszony odajött hozzá, s megkérdezte, hogy ki ő, mert érdekelte. Kedves Éva 

Tanárnő. Ez bennem annyira Te vagy. A tanárnő, akinek fontos a hallgató, fontos az ember, 

aki a kapcsolatban érez, él. 

Az a tűz, ahogy inspirálsz sokunkat, ahogy modellt és utat mutattál arra, hogy mit jelent, 

tudományosan gondolkozni, létezni, hogy mindenben ott van a kíváncsiságod, a kutató 

alapos, mélyreható kíváncsisága, biztos vagyok benne, hogy ez a jelenléted sok levélben ott 

van ebben a kötetben. Ha megengeded, írok most egy nagyon más jellegű ajándékról, amit 

Tőled kaptam. A Fiúkkal, a fiaimmal beszélgettünk nem is olyan régen Rólad. Egy 

előadásodat hallgattuk meg közösen, s szóba került, hogy Te mennyi helyen jártál, mennyi 

országban ismerik a neved, mennyi ember tisztel, felnéz Rád. A Fiúknak fogalmaztam meg az 

érzést, hogy nekem az a hazaszeretet, ahogy Te beszélsz ezekről a külföldi és hazai 

tapasztalataidról. Ahogy a Te szemed lángol, amikor mondod, tiszta szívvel, hogy Te itt 

maradtál, itthon maradtál, mert Te itt születtél, Neked ez a hazád. S ahogy a Fiúknak 

mondtam ezeket a mondatokat, értettem meg, hogy számomra is ezt jelenti, szeretni a 

hazánkat. Ez a hazaszeretet az, amiről talán még a Nyugatos költők írtak, amikor itt érezzük 
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itthon magunkat, itt vannak a kötődéseink, s itt tesszük meg azt, amit a képességeink és az 

erőnk enged. Köszönöm Neked, ahogy ebben is tanítasz. 

Annyi tanítást köszönök Neked, kedves Éva. Sorolhatnám hosszan, hogy mennyi mindent 

tanítottál nekem, mennyi mindent adtál át nekem. Mégis most, a születésnapodon, valahogy 

az ész dolgai helyett a szív ügyei érkeznek, abban érezlek Téged igazán. A végtelen 

önzetlenséged, ahogy mindig az Ügy mellé állsz. A magával ragadó szenvedélyed, ahogyan a 

fontos dolgokkal bánsz, ahogyan dolgozol. A nyitottság, ahogyan az emberekhez fordulsz, 

kapcsolódsz. S ha megengeded, egy személyes érzést írnék itt a levél végén. Ez is mostanában 

történt. Egy félig szakmai, félig informális helyzetben egy év után találkoztál a nagyobbik 

fiammal, aki immáron elég magas. Az a kedvesség, ahogy léptél felé, az a puha tekintet, 

ahogy felnéztél erre a lakli kamaszra, s az a szeretet, ahogy mondtad neki, hogy milyen 

férfiember lett, ezt szeretném Neked most megköszönni, kedves Éva. A jelenlétedet, a 

szeretteimhez és a hozzám fordulásodat, ami huszonöt éve ugyanolyan. Maradjon ez így még 

sok-sok évig. Isten éltessen, kedves Éva, kedves Éva Tanárnő. Köszönöm azt a rengeteg 

mindent, amit kaptam Tőled. Tudást, modellt, utat, bizalmat, hitet, szenvedélyt, megerősítést, 

kedvességet. Köszönöm. 

Kati 

Budapest, 2022. december 9-dikére 

 

(2012.) 
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Vargay Adrienn 
Vargay Adrienn vagyok. Évával hallgató koromban találkoztam, lelkesen vettem 

részt a hipnózis labor kutatásaiban. Éva mellett találtam meg azokat a szakmai 

dolgokat, amik igazán fontosak lettek és a saját utamat ebben. A hipnózis iránti 

érdeklődésem átszőtte a klinikai és a kutatói munkám is. PhD-m témavezetője Éva 

volt, együtt dolgoztunk emlődaganatos betegek hipnoterápiájának hatékonyságát 

vizsgáló kutatásában. Majd klinikus lettem, évekig dolgoztam pszichológusként 

kórházban daganatos gyermekekkel, amputációra készülő fiatalokkal. Jelenleg a 

krónikus fájdalommal élő fiatalok ellátásában veszek részt. 

Éva, ezt a történetet Te sem ismered, bár már el szerettem volna mesélni. Évától egy fontos 

pillanatban egy számára és számomra is nagyon értékes nyakláncot kaptam ajándékba 

egyszer, egy még személyesebb üzenettel. Egy kis barna ékszeres dobozkában volt a helye 

általában, máskor pedig a többi ékszerem között egy fém dobozban. A nyáron ezt a fém 

dobozt egy szerencsétlen pillanatban ellopták tőlem. De a barna doboz megmaradt. Igen ám, 

de amikor kinyitottam, a lánc nem volt benne… Elkezdtem mindenhol keresni, de sajnos nem 

tudtam másra gondolni, minthogy a többi ékszerrel együtt lába kélt. Rettentően nyomasztott 

ez a veszteség, kerestem mindenhol mégis… hátha… álmatlan éjszakám volt... napokig ezen 

jártak a gondolataim… arra jutottam, emlékezetből lerajzolom, és elkészíttetem… álltam a 

szekrény előtt, az üres barna dobozkával a kezemben (mert aztán még sokszor kinyitottam, 

hogy tényleg, egészen biztosan nincs benne) és bár mostanában nem szoktam, elmondtam egy 

fohászt: Oh Istenem, bárcsak meglenne… 

Na de mekkora butaság valami olyan dolog miatt fohászkodni, ami egyértelműen 

visszahozhatatlan, amit elvittek, kész, végleg nincs. 

És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez Éva, aki akkor is hisz, amikor mindenki más azt 

mondja lehetetlen, aki akkor is végigcsinál valamit, amikor mindenki másnak elfogyott az 

ereje, aki akkor is végére ér, amikor már azt hisszük, kifutottunk minden időből. Éva látott 

diákból komoly szakemberré érni, és mögöttem állt sok olyan pillanatban, amikor vagy 

szakmailag vagy emberileg szükségem volt erre a hitre, erőre, energiára. Sose felejtem el azt a 

telefonbeszélgetést, amikor a szakdolgozat leadásáig 8 óra volt hátra és szerette volna, ha 

kijavítok még valamit, amit fontosnak tartott. Számomra lehetetlen vállalkozásnak tűnt, de Ő 

a legnyugodtabb hangon azt mondta, „Adri még 8 órád van, az rengeteg idő”. És persze 

sikerült. Nem csak ez… sok más ennél sokkal fontosabb dolog is, amire biztatott. 

És mondanom sem kell, hogy pár nap múlva egy teljesen fura helyen megleltem azt a 

nyakláncot. 

Éva, én köszönöm azt a sok hitet, energiát, sodrást, amivel jelen vagy bárhol és viszed előre a 

számodra fontosakat (akik sokan vannak). Köszönöm, hogy ennek már lassan 20 éve része 

lehetek. 
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Vaszkunné Kótyuk Eszter 
Vaszkunné dr. Kótyuk Eszter, az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék docense 

vagyok, az ELTE-MTA Lendület Adaptáció Kutatócsoport posztdoktor kutatója. 

Jelenleg a Bolyai ösztöndíjam keretében a Jutalomhiányos Tünetegyüttes és a 

függőségek összefüggéseit, pszichofiziológiai markereit vizsgálom. Évával talán 

közös kutatásunk sosem volt, de közös gondolkodásunk annál inkább. 

Találkozásom Évával, és a pszichológiával 

Elsőéves pszichológusként beültem az első Bevezetés a pszichológiába kurzusra, azt sem 

tudtam hol vagyok, mit csinálok, mi lesz ez a képzés, mit fogok én itt tanulni. Aztán Éva 

besétált, elkezdte mondani az anyagot. És elvarázsolt. Mai napig látom magam előtt, ahogy a 

lila kosztümében, a pointerrel magyarázza a dián lévő anyagot, vezet be bennünket, kb. 140 

hallgatót a pszichológiába. A lendülete, elkötelezettsége, ahogyan tényleg hivatással, 

hitelesen kiállt elénk, az lenyűgöző volt. Első óránk után azonnal mentem oda hozzá, hogy 

szeretnék TDK-zni. Aztán tényleg TDK-ztam, ebből kinőtt egy PhD, majd nemrég eljutottam 

a habilitációig és a docensi kinevezésig. Ha belegondolok, hogy mindez ott kezdődött, ott volt 

az első csírája annak, hogy én elkezdtem ezt az utat, akkor mélységes hála önt el feléd, Éva. 

Hogy az elején adtál egy olyan lendületet, egy olyan gondolkodás- és munkastílust mutattál 

nekem, ami végigkísért ezen a 15 éven (és viszem még magammal tovább is). 

Éva igazi személyét talán az jelképezi a legjobban, hogy ezt a történetet most éppen én írtam 

le, de egészen biztos vagyok benne, hogy még sok-sok hallgatója írhatta volna. 



 

125 

 

Veres-Székely Anna 
Veres-Székely Anna vagyok, egyetemi tanár az ELTE pszichológia szakán. Sokáig 

kerestem az utamat: az ELTE-n először angol szakos nyelvtanár, majd nyelvész, 

végül pszichológus diplomát szereztem, majd doktoranduszként egy interkulturális 

nyelvi kutatás-sorozathoz kapcsolódtam a kaliforniai UCSD egyetemen. Később a 

pszichogenetika akkoriban felvirágzó új területe ragadott magával: hazai és 

nemzetközi együttműködések keretei között kutattuk egyes pszichológiai jellemzők 

populációs szintű variabilitásának genetikai hátterét. Ez az irány majd húsz évig 

megmaradt, és az eredményekből Pszichogenetikai Kutatócsoportomban négy PhD 

és egy MTA doktori disszertáció született. Négy éve ismét más kutatási irányt 

jelöltünk ki egy pedagógiai-pszichológiai projekt keretei között és létrehoztam az 

MTA-ELTE Lendület Adaptáció Kutatócsoportot, amely a hatékony alkalmazkodás 

kulcsfontosságú elemeit információ-technológiára épülő, új megközelítésekkel 

vizsgálja. Nagyon fontosnak tartom az ifjú kutatók tehetséggondozását, és az 

élményalapú oktatást. Két kamasz lányom van, hobbim a lovaglás. Legkedvesebb 

elfoglaltságom a diákokkal való közös gondolkodás és demók az új okos-játékokkal 

való készségfejlesztésről az Izu Játék Laborjában. 

Hogyan jelent meg/van jelen Éva az életemben: Miért lettem én kutató pszichológus? 

Nagyon régen volt, mégis tisztán emlékszem első találkozásomra Bányai Éva tanárnővel. Az 

angol nyelvtanári alapképzésben volt egy tantárgyunk, mely bevezetést adott a 

pszichológiába. Az előadások az Izabella utcában voltak meghirdetve, így én akkor léptem 

életemben először az Izabella utca 46. szám alatti Pszichológia Intézet ódon falai közé, és 

kíváncsian vártam, hogy vajon miről szól a „lélek tudománya”. 

Egy kedves mosolyú, szigorú szemű tanárnő érkezett óramű pontossággal és határozott 

léptekkel, lila kosztümben. Ahogy elkezdett beszélni, úgy éreztem magam, mintha egy 

szimfóniát hallgatnék. Szinte mágnesként vonzotta a tekinteteket, és nem csak az enyémet. 

Körülnéztem és egy megbabonázott tömeget láttam magam körül. Amikor vége volt az 

előadásnak, és ránéztem a gyakorlatilag üres jegyzetfüzetemre, rájöttem, hogy ez valami 

egészen más, mint ahogy és amiket eddig tanultunk az ELTE angol szak többi kurzusán. 

Nem emlékszem, hogy ott, rögtön az első találkozásunkkor, vagy Éva előadásainak végén, de 

az biztos, hogy akkor határoztam el, hogy pszichológus leszek. Ez jó terv volt, de nem volt 

könnyű: háromszor futottam neki a felvételinek, de így legalább az Atkinson könyvet sikerült 

úgy megtanulni, hogy elsőben már „ráértem”, és kedvemre kereshettem az alapozó tárgyak 

mellett érdekességeket is, köztük Éva óráit. Szinte hipnotikus erővel vonzott az, amiről 

beszélt, különösen ahogy a tudományos megközelítést és a kísérletezés világát bemutatta. Egy 

kicsit „haza is beszélt”, hisz mindkét szülőm Csányi Vilmos etológia laborjában volt fiatal 

kutatópalánta, így bizonyos fogalmak és a megfigyelés, mint alapvető hozzáállás a kutatáshoz 

ismerős volt számomra. 

Bevallom, hogy a hipnózis, mint a lelki jelenségek mélyebb megismerésének módszere 

eleinte megmosolyogtatott. Egyfajta hókuszpókusznak tűnt, és egyszerűen nem hittem el azt, 

hogy szuggesztiók hatására létrejöhet egy olyan állapot, amiben én ne lennék teljesen 

mértékben tudatomnál. Azt gondoltam, hogy a hipnózist olyan embereknek találták ki, 

akiknek gyengébb az akaratuk és könnyen befolyásolhatók. Valójában nem igazán értettem a 

módosult tudatállapot. Aztán Éva demonstrálta. Csoporthipnózist tartott a 301-es 

nagyelőadóban. Emlékszem a hosszú sorokban álló, fehér tetejű nagy fa asztalokra, és arra, 
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hogy az ablak mellett ültem, valahol középen, tehát csak igen messziről érkeztek hozzám a 

szavai. Legjobb tudásom szerint, de belül jó adag ellenállással és szkepticizmussal vettem 

részt a demonstrációban. Ez az érzésem megmaradt egészen a demonstráció utolsó pontjáig, 

és ha nem is unalmasnak, de egy kicsit viccesnek éreztem a legtöbb szuggesztiót. A legutolsó 

feladat az volt, hogy írjuk le sorban emlékezetből, hogy Éva milyen szuggesztiókat adott. 

Meglepődve tapasztaltam, hogy most bizony cserben hagyott a memóriám. Az megvolt, hogy 

fel kellett emelnünk a karunkat és hogy Éva azt „hazudta”, hogy úgy érezzük, hogy valami 

erő ezeket összehúzza, de ezen kívül a világon semmi, de semmi nem jutott eszembe. Pedig 

majd fél órát ültünk ott, tehát ezen kívül is kellett, hogy történjen valami… 

Tanácstalanul és kissé megszeppenve ültem a papírom fölött. És akkor tisztán emlékszem, 

ahogy Éva a nagy fehér asztalra koppintott és kimérten, de nagyon határozottan, bársonyos 

hangján azt mondta, hogy most már emlékezhetünk… 

Szinte varázsütésre tolultak be az agyamba szépen, sorban az emlékek. Egy kicsit olyan volt, 

mint egy megvilágosodás varázsütésre. Beleborzongtam ebbe az érzésbe. Pontosan fel tudtam 

idézni, hogy a karunkkal legalább négyféle dolgot csináltunk. Először süllyedt, aztán lebegett, 

majd merev, később mozdíthatatlan volt. Hogy hallucináltunk ízeket és szúnyogot. Arra is 

tisztán emlékeztem, hogy nem hessegettem el, mert hát miféle dolog össze-vissza kalimpálni, 

amikor nincs is ott semmi. Pedig milyen jól is esett volna ez a mozdulat, hiszen rettentően 

zavart a zümmögés, amit odaképzeltem. És hogy lehet az, hogy mindez az imént nem jutott 

eszembe? A legérdekesebb az volt, hogy számomra örök feledésbe merült az, hogy Éva 

konkrétan azt is mondta a szuggesztiók sorában, hogy a próbákra nem fogunk emlékezni, csak 

akkor, amikor majd koppint. Hát ez a rész teljesen „kiesett”. 

Később Éva elmagyarázta, hogy ez az amnézia szuggesztió volt és együtt mosolyogtunk azon, 

hogy mennyire jó iskolapéldája voltam a szuggesztiókkal kapcsolatos ellenállásnak. Ott, 

akkor, azon a demonstráción valami megfordult bennem a hipnózissal kapcsolatban. A 

tudatról korábban kialakított elképzelésemet egyszerűen a szemetesbe dobtam és elkezdtem 

igazolt tényeket keresni ebben a rendkívül bonyolult témakörben. Teljesen elölről, az 

alapoktól építettem fel magamban azt, amit ma erről gondolok. Vonzani kezdett az illúziók 

világa és lelkesen vetetettem volna bele magam például a reklámpszichológiába, de 

emlékszem, hogy ilyen tárgyakat vagy képzést egyáltalán nem találtam a kurzuskínálatban. 

A hipnózis iránti fogékonyság örökletességének elemzéseiben már posztdoktorként vettem 

részt. Éva ikerkutatásai közben felmerült és megválaszolatlan szakmai kérdéseinkből 

kiindulva születtek meg azok a kutatási kérdések, melyeket Magyary Zoltán Posztdoktori 

ösztöndíjasként elemeztem. Ez egy csodálatos év volt, tele kihívásokkal és izgalmasabbnál 

izgalmasabb kísérletekkel. A hipnózis iránti fogékonyságban szerepet játszó figyelmi 

tényezőket és genetikai faktorokat kutattuk egy nagy és lelkes interdiszciplináris csapattal. 

Emlékszem, hogy engem mennyire meglepett, ahogy a kutatásom rendkívül melós gyakorlati 

feladatában: a csoport-hipnózisok levezetésében lelkesen vett részt a tanszék teljes hipnotizőr 

csapata (ELTE-sek és külsősök is). A kitartó munka gyümölcse egy igen erős genetikai 

összefüggés feltárása volt. Kiderült, hogy a dopamin bontásért felelős catechol-O-

methyltransferase (COMT) enzimet kódoló gén egy fontos, más genetikai faktoroktól és 

fenotípusos jellemzőktől független tényezője a hipnózis iránti fogékonyságnak6. 

 
6 Szekely, A., Kovacs-Nagy, R., Banyai, E. I., Gosi-Greguss, A. C., Varga, K., Halmai, Z., Ronai, Z., & Sasvari-

Szekely, M. (2010) Association between hypnotizability and the catechol-O-methyltransferase (COMT) 

polymorphism. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 58(3), 301-315. 
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Eredményeinket egy modellben foglaltuk össze, 

amelyet a jobb oldali ábra mutat be. A 

regresszióelemzés arra keresi a választ, hogy mely 

tényezők milyen mértékben magyarázzák a hipnózis 

iránti fogékonyságban tapasztalt egyéni 

különbségeket. Azt találtuk, hogy az, hogy a COMT 

polimorfizmus melyik genetikai variánsát hordozták a 

személyek, képes megmagyarázni a hipnábilitásban 

tapasztalt egyéni különbségek majdnem 10%-át. 

Ez azt jelenti, hogy ennek az öröklött faktornak a 

temperamentum és figyelmi jellemzőktől független, igen nagy mértékű, szignifikáns, önálló 

hatása van a hipnózis iránti fogékonyságra. Érdekes, hogy az önbeszámoló alapján felmért 

kitartás temperamentum és a figyelmi teljesítmény (melyet különböző reakcióidő feladatokban 

mértünk fel) egyáltalán nem képviselt szignifikáns önálló magyarázó erőt. Nyilvánvaló, hogy 

a fentebb bemutatott genetikai háttér mellett számos olyan tényező van, amely kihat a 

hipnábilitásra, vagy interakcióban van azokkal a genetikai tényezőkkel, amelyek ezt a 

jellemzőt alakítják. Azonban meglepő, hogy a COMT polimorfizmus genetikai összefüggése 

a hipnábilitással sokkal erősebb volt, mint más, a korábbi elméletek alapján fontosnak tartott 

pszichológiai tényezőké. 

Ezeket az eredményeket Évával és a hipnózis laborral közösen értékeltünk ki. Emlékszem 

azokra a megbeszélésekre, ahol Éva rendkívül széles szakmai tudásán túl nagy szerepet 

játszott az a fajta nyitottság is, amellyel a korábbi elméletekkel némileg ellentmondó tényeket 

őszinte érdeklődéssel fogadta. Számomra hihetetlen nagy élmény volt a hipnózisműhely 

részese lenni! 

És a meglepetések sora még itt nem ért véget. Azt, hogy asszociáció van a COMT 

polimorfizmus és a hipnózis iránti fogékonyság között, korábban már két munkacsoport is 

kimutatta7,8. Mindketten azt találták, hogy a heterozigóta Val/Met genotípus a legoptimálisabb 

a hipnózis helyzetben, mivel a heterozigóta 

csoport átlagos hipnábilitása volt a 

legmagasabb. Ugyanakkor saját 

vizsgálatunkban a Val/Val homozigóta 

személyek bizonyultak a legfogékonyabbnak 

a hipnózis iránt, míg a heterozigóta, illetve a 

homozigóta Met/Met csoportban 

alacsonyabb átlagértékeket találtunk. A 

három tanulmány eredményeit a bal oldali 

ábra összegzi. 

Ez a polimorfizmus a dopaminerg rendszer 

egyensúlyában fontos szerepet játszó Catechol-O-MethylTransferase lebontó enzimét kódolja. 

Szakirodalmi adatok alapján a Val/Val genotípus által kódolt fehérje aktivitása magas, míg a 

Met/Met genotípus alacsony aktivitású fehérjét kódol. Az enzim működése igen fontos a 

 
7
 Raz, A. (2005). Attention and hypnosis: Neural substrates and genetic associations of two converging 

processes. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53, 237-258. 
8
 Lichtenberg, P., Bachner-Melman, R., Gritsenko, I., & Ebstein, R. P. (2000). Exploratory association study 

between catechol-O-methyltransferase (COMT) high/low enzyme activity polymorphism and hypnotizability. 

American Journal of Medical Genetics, 96, 771-774. 
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prefrontális kéregben, ahol más dopaminbontó enzimek hiányában kiemelt szerepet kap a 

dopaminerg működés optimális szintjének fenntartásában. De vajon miért volt más a mi 

vizsgálatunkban az optimális genotípus? 

Ezen a kérdésen hosszasan tanakodtunk, és Éva mutatott rá arra a fontos pontra, hogy mások 

egyéni, míg mi csoportos hipnózist végeztünk. És hogy e két módszer a prefrontális működés 

szempontjából teljesen máshogy működhet, amelyre itt talán genetikai bizonyítékot találtunk! 

Tunbridge a kognitív funkciók és a prefrontális kéreg dopaminszintjével kapcsolatban 

fordított U-alakú összefüggést feltételez és rámutat arra, hogy ezen az agyi területen a 

dopamin szintet számos tényező befolyásolja9. Például amfetamin jelenlétében más COMT 

fehérjetípus optimális a kognitív működéshez, mint alaphelyzetben: a magas aktivitású 

dopamin bontó fehérjét kódoló Val/Val genotípusú személyek kognitív teljesítménye a 

Wisconsin kártyaválogatási tesztben alaphelyzetben szuboptimális volt, míg amfetamin 

adagolása mellett pont ez a genotípus csoport teljesített a legjobban. 

Közös erővel fejtettük meg, hogy a kognitív funkciókhoz hasonlóan a magas hipnábilitáshoz 

valószínűleg szintén fontos a prefrontális működés optimális szintje. Az egyéni 

hipnózishelyzetben10 ezt az optimális szintet valószínűleg a Val/Met heterozigóta genotípus 

biztosítja. Ezzel szemben az általunk vizsgált csoporthelyzetben11 a Val/Met heterozigóta 

genotípus helyett a fokozottabb dopamin bontást biztosító Val/Val genotípus az optimális 

ahhoz, hogy a személy fogékony legyen a szuggesztiókra. Az alábbi ábrák a hipnózis iránti 

fogékonyság és a COMT polimorfizmus szakirodalmi és az általunk kapott összefüggését 

magyarázzák az itt felvázolt elméleti megközelítésben: 

  

Ezek az eredmények és Éva támogatása óriási lökést adott a további pszichogenetikai 

kutatásaimhoz, amelyek az MTA doktori disszertációmat megalapozták. Mindig rendkívüli 

érdeklődéssel hallgatta az újabb és újabb eredményeket és kritikus, értő szemmel és segítő 

szándékkal egyengette tudományos pályámat, amiért nagyon hálás vagyok! 

Köszönöm Neked, Éva, hogy kutató pszichológus lettem! Anna 

 
9
 Tunbridge, E. M., Harrison, P. J., & Weinberger, D. R. (2006). Catechol-o-methyltransferase, cognition, and 

psychosis: Val158Met and beyond. Biological Psychiatry, 60, 141–151. 
10

 SHSS:C Stanford Hipnotikus Szuszceptibilitási Skála: Weitzenhoffer, A. M., & Hilgard, E. R. (1962). 

Stanford Hypnotic Susceptibility Scale, Form C. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press ( 
11

 WSGC: Waterloo- Stanford Szuszceptibilitási Csoportskála: Bowers, K. S. (1993). The Waterloo-Stanford 

Group C (WSGC) scale of hypnotic susceptibility: Normative and comparative data. International Journal of 

Clinical and Experimental Hypnosis, 41, 35–46 
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Vértes Gabriella 
Vértes Gabriella vagyok, az MHE alapító tagja, az egyesület örökös tiszteletbeli 

elnöke 

 

Kedves Éva, tisztelt Kollégák, és Vendégeink! 

 
Évát legutóbb Londonban élő legendaként köszöntötték. Igen, ez számunkra köztudott. Így én 

most Őt másképp, rendhagyó módon köszönteném, felvillantva sokszínű szerephelyzetében, 

melynek immáron 33 éve szemtanúja vagyok. 

Közvetlenség:1990. Szeged. A találkozón az egyik szünetben szorongva bemutatkozom, s ő 

azonnal –mintha évek óta ismerne- kávézni invitál. Persze a raport mosolyba ágyazott szakmai 

tesztelése nem marad el…. 

Diplomácia: 1993. Győr, közgyűlés. Nagy a tét. Látszólag háttérben maradva irányítja az 

egyesület érdekeiben az eseményeket. 

Az igazi Nő varázsereje és a szakmai siker ötvözője: 1996. Gellért Szálló. 

A híres keringő Peter Bloom-al euphóriás hangulatban …. 

A szakma „oroszlánja”: 1997. Hollandia, Board meetingre úgy megy be, mint aki harci 

paripáján kardélre hány mindenkit, aki a haladó gondolatokat ellenzi. Mészáros Pistával csak 

figyeljük… 

A küzdelem Asszonya: 2001 szeptember 11. És győzelem… 

A háziasszony: Ottlétemben a lucullusi kényeztetés alatt azon gondolkoztam, hol állt sorba 

ennyi energiáért? 

A viselkedés eleganciájának tükrözője: 2004. Csillaghegy. A regisztrációs pult előtt sorban 

állnak a kollégák, hogy átvegyék kitűzőjüket és számlájukat. Kezdő lány ül a pultban. Éva kerül 

sorra. Mire a lány:” Neve?” Mindenki lesápad, most mi lesz? Bányai Évát megkérdezni, hogy 

„neve”?! Mire ő laza eleganciával, szemrebbenés nélkül, finom hanghordozással  

válaszolja: Bányai Éva, Normafa út 10. Hát igen, itt kezdődik a stílus…. 

 

Kedves Éva, Isten éltessen! Legyen még sok boldog élményed, sikered a szakmában és a 

magánéletedben! 

 

Szeretettel: Vértes Gabi és Harcos Péter 

 

Budapest, 2022. december 13. 
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Juhász Erzsébet, Vértes Gabriella, Bányai Éva, Túry Ferenc, Gősiné Greguss Anna Csilla 

(Hipnózis Találkozó, 2022) 
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Vogl Krisztina 
Dr. Vogl Krisztina vagyok, 1995-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 

Budapesten dolgoztam, a HIETE-Orvostovábbképző Intézetben a szakvizsgáig. 

Aneszteziológus és Intenzívterápiás szakvizsgát tettem 2004-ben, majd Londonban 

dolgoztam az Imperial College Harefield-i kórházában, ahol szív-tüdő 

transzplantáció műtéti-anesztes és intenzíves ellátását tanultam. Hazatérve, 2007-

ben kezdtem el a hipnózisképzést: dr. Zseni Annamáriánál, Molnár Judit Eszternél és 

Néveri Emesénél képződtem. Elvégeztem a mesterkurzust, az aktív éber képzést, az 

onkopszichológiai mesterkurzust, most pedig a transzgenerációs képzésen veszek 

részt. 2011-től dolgoztam dr. Bányai Évával az Országos Onkológiai Intézetben zajló 

OTKA kutatásban. Most a Főnix onkopszichológiai munkacsoport titkára vagyok. 

Drága Éva! 

Legelőször Pécsett találkoztunk, az orvosi egyetemen. Első-másodéves medika voltam akkor. 

Lenyűgöző, magával ragadó előadást tartottál a hipnózisról! Az aulában rendezték meg, 

tömve volt hallgatókkal, egyetemi oktatókkal. Többszázan voltunk! Arra is pontosan 

emlékszem hol álltam, hátul az oszlopoknál, de pontosan értettem minden szavad! 

Ennek immáron több mint harminc éve! 

Harmincas éveim végén vitt az élet folyama megint feléd, amikor elhatároztam, hogy 

elvégzem a hipnózisképzést. A motivációs beszélgetésen már személyesen is 

megismerkedtünk, és elkezdődött az a máig is tartó meleg, biztonságos, támogató, értékes 

kapcsolódás, ami oly értékes számomra! Hálás vagyok Neked azért a bizalomért, amit most is 

érzek, hogy látod bennem azt a működést, amit még magam sem képzelek magamról. Minden 

beszélgetéseddel, akár szakmai, akár személyes, támogatsz, bátorítasz, bízol bennem. Mint 

egy Anya! És ebben a nagy-nagy szívedben elférünk olyan hihetetlenül sokan! Azt érzem, 

mindig pont úgy szeretsz, ahogy épp szükségem van rá, intellektuálisan motiválva, elnéző 

elfogadással, meleg támogatással. Mint a Biztonságos Helyen hipnózisban! 

Tartva, mégis szabadon; 

támogatva, de nem kötve; 

utat mutatva, de nem befolyásolva. 

Drága Éva! Köszönöm!! 

Kriszta 
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Vujovich Rita 
Vujovich Rita vagyok, Onkológia osztályon és ambulancián dolgozom 5 éve. A 

szakvizsga kapujában állok éppen. Hipnózisban képződőm, jelenleg a 2. gyakorlati 

fázisban tartok. 

Legemlékezetesebb élményem Éva Tanárnővel: 

Egy végigdolgozott nap után este 8-ig a hipnózis elméletének legszárazabb anyagából tartott 

előadást a Tanárnő – „A hipnózis története”. 

Volt már szerencsém másfél órában meghallgatni más előadótól az egyetemen, és nagyon 

küszködtem, hogy ne aludjak el. Ebben a bő 6 órában konkrétan pislogni is alig mertem, 

nehogy lemaradjak valami izgalomról. Éva tanárnő igazi pszichostimuláns! Azt hiszem, akkor 

értettem meg a hipnózisban levés lényegét, mert kétségtelenül módosult tudatállapotban 

voltam abban a 6 órában. 
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David Wark 
David Wark, PhD, ABPH, Prof. emeritus of psychology, University of Minnesota. 

Private practice as a Minnesota Licensed Psychologist 

Dear Éva, 

Heartiest Congratulations on your birthday. Thinking about you always brings back a lovely 

memory of our first contact, at the 1988 ISH meeting in Holland. I was a newbie at the time, 

just beginning to understand the values of hypnosis. My particular interest was using it in the 

field of education, working with anxious college students. But I was stuck, trying to figure a 

way to teach students to read and answer test questions with your eyes closed. Looking at the 

meeting schedule, I decided to attend the session on active alert hypnosis. There I met a shiny 

stationary bicycle, Kata and some other graduate students, and their warm and welcoming 

professor, Dr. Éva Bányai. 

When you explained alert hypnosis and asked for volunteers I stepped forward, pumped the 

bike as instructed, and went into a life-changing trance. I re-alerted and had the beginnings of 

a solution to the problem of eyes open alert hypnosis! Later that day I went to a session by 

Lars-Erik Uneståhl, who showed me how to do eyes open sports hypnosis. I left the meetings, 

returned to America, and developed a career using what I learned from the two of you. Over 

the years, I climbed the academic letter to be a Prof. Emeritus of Psychology, spent 2 years as 

President of the American Society of Clinical Hypnosis, received a few awards from ASCH 

and ISH, published a special issue of the American Journal of Clinical Hypnosis on Alert 

Hypnosis, and authored 88 articles. 

I hope you know how important you’ve been in my life. And by extension, in the lives of 

many of my students and clients. Even though I turned 88 this August, I think of you as my 

“Intellectual Grandmother”, who inspired me to do much of what I have accomplished 

professionally. Indeed, without your effect on my life, it would likely not have been possible. 

My heart overflows with thanks. 

Sending you wishes for much happiness on this your 80th birthday. May there be many more 

years for you, doing what you do so well, making the world better. 
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Zseni Annamária 
Zseni Annamária vagyok, alapító tagja a Magyar Hipnózis Egyesületnek. 

A messzi múltból bukkan fel egy kedves emlékem. Az 1980-s évek közepén Padovában volt 

az Európai Hipnózis Kongresszus, ahová Mészáros Pistával, Bányai Évával és Pista kedves 

feleségével autóztunk el négyesben. Gondtalan út volt, közben megálltunk, kirándultunk, 

sokat beszélgettünk. Senki nem osztotta az én drukkolásomat, aminek oka az volt, hogy 

először adtam elő nemzetközi konferencián angol nyelven. Az előadás felolvasását hetekig 

gyakoroltam, hogy úgy tűnjön, könnyedén beszélem az angolt. De mi lesz, ha kérdeznek? 

Hiszen a téma vonzó volt, a vesebetegekkel folytatott hipnózisok eredményeit először adtuk 

közre. Előadásomat így zártam: 

„In order for us to understand each other correctly, I will answer your questions through the 

translator Éva Bányai. (Hogy pontosan értsük egymást, az Önök kérdéseire Bányai Éva 

fordítói közvetítésével fogok válaszolni.)” 

Éva ekkor cinkos mosollyal, a jól ismert dinamizmusával kipattant mellém, és a legnagyobb 

természetességgel fordított nekem. Köszönöm. 

 

Hipnoszecső, 2022. augusztus 27. 
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Tanszéki Tanévzáró, 2016 

 

Hipnózis Találkozó, 2022. október 1. 
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