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In memoriam Dr. Szabó Éva egyetemi docens

(1927–2019)

Fájdalommal, szomorúan emlékezünk dr. Szabó Éva ta-
nárnőre, aki 2019. október 9-én 92 éves korában meghalt. Ta-
nítványok sora búcsúzik tőle, hosszú szakmai pályafutása a
szegedi bőrklinikán jelentős mértékben hozzájárult a klini-
ka szakmai színvonalának emeléséhez.

Szabó Éva 1927. december 14-én született Szegeden. Ta-
nulmányait különböző falusi iskolákban kezdte, majd az Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban érettségizett 1946-
ban. A Szegedi Egyetem Orvosi Karát 1953-ban fejezte be.
Ötödéves korában externista volt a Kórbonctani és Kórszö-
vettani Intézetben, itt ismerkedett meg férjével, Bara Dénessel,
aki később az intézet professzora lett. 1953.június 30-án férj-
hez ment. 

Orvosi pályafutását 1953 augusztusában általános or-
vosként a városi kórház sebészeti osztályán kezdte, majd 1954
februárjában a szegedi bőrklinikára került. 1958-ban bőr-
gyógyászati, 1979-ben immunológiai és 1985-ben klinikai
immunológia és allergológia szakvizsgát tett. A klinikai be-
tegellátás és oktatás mellett még Rávnay professzor úr bíz-
ta meg, hogy Sípos tanár úrtól átvegye a terápiás röntgen am-
bulanciát. Ő alapította meg a klinikán a szövettani labora-
tóriumot, miután 5 hónapot eltöltött a kórbonctani intézet-
ben a bőrszövettani eltérések tanulmányozásával. 1987. dec-
ember 31-ig, nyugdíjba meneteléig vezette a klinika szövettani
laboratóriumát. 

Simon Miklós professzor úr fontosnak tartotta a klinika

munkatársait külföldi tanulmányutakra küldeni, Szabó Éva
volt az első, aki hosszabb tanulmányútra ment. 1969 máju-
sában érkezett Amszterdamba, ahol Rudy Cormane irányí-
tása mellett dolgozott a bőrklinikán, sikeresen dolgoztak ki
fluoreszcens immuntechnikát autoimmun bőrbetegségek
diagnosztizálására. „Immuno-histopathology of the skin in
pemphigoid” címmel korszakos jelentőségű dolgozatuk je-
lent meg a British Journal of Dermatology újságban 1970-
ben.

1970 júniusában érkezett haza, hazatérése után Cormane
professzor úr a kintivel azonos mikroszkóp beszerzésével és
a laboratóriumi feltételek biztosításával segítette elő a mód-
szer itthoni alkalmazását. Az immunfluoreszcens szövetta-
ni vizsgálatokat az egyetem összes klinikájának ő végezte
ezt követően. Kandidátusi értekezését 1974-ben „Az im-
munfluoreszcens eljárás optikai standardizálása és alkal-
mazási lehetőségei a bőrgyógyászatban” címmel védte
meg. 1977-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett és 1987-
ben Kiváló Munkáért kitüntetést kapott. 

Nyugdíjba vonulását követően is gyakran bejárt a klini-
kára, megismerte a fiatalabb orvosokat, nővéreket, beszél-
getett velük és tanította őket. Büszkén mesélt gyermekeiről,
unokáiról. Sugárzott belőle a kedvesség, a szeretet. Sokat ta-
nultunk tőle, szerettük, hiányozni fog.

Prof. dr. Kemény Lajos Prof. dr. Bata-Csörgő Zsuzsanna
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