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Budapesten született, itt végezte általános, majd középis-
kolai tanulmányait. 1957-ben a Budapesti Orvostudomá-
nyi Egyetemen summa cum laude minôsítéssel szerzett ál-
talános orvosi diplomát. Ezt követôen az egyetem Bôr-
Nemikórtani Klinikáján központi orvosgyakornok, majd
tanársegéd. 1960-tól a bôr-, és nemibetegségek, majd koz-
metológia szakorvosa. 10 év múlva fiatalon, ambíciókkal
telve veszi át a Heim Pál Gyermekkórház bôrgyógyászati
osztályának vezetését, ahol a hazai gyermekbôrgyógyá-
szat központját alakítja ki.

Egész pályafutását végigkíséri az oktatás: orvostanhall-
gatókat, az egyetem külsô oktatójaként is, szakorvosokat,
szakorvosjelölteket vezet be a bôrgyógyászat-gyermek-
bôrgyógyászat világába. Gyermekbôrgyógyászati tanfo-
lyamaira az egész országból érkeztek gyermekbôrgyógyá-
szok, bôrgyógyászok.

1973-ban, Mexikóban a Nemzetközi Gyermekbôrgyó-
gyász Társaság Intézôbizottságának tagjává választották.
1984-tôl a Magyar Dermatológiai Társaság Gyermekbôr-
gyógyász Munkacsoportjának elnöke és az Európai Gyer-
mekbôrgyógyász Társaság (ESPD) hazai képviselôje. A
Magyar Dermatológiai Társulat vezetôségi tagja.

Az orvostudományok kandidátusa címet 1989-ben nyer-
te el, 1992-tôl a SOTE címzetes egyetemi tanára. 1978-
ban az OTKI „Kiváló oktatójának” választották.

1997-ben Kaposi Mór emlékplakettel, 1998-ban Batthyányi-

Strattmann László díjjal ismerték el kiváló orvosi tevé-
kenységét. 2000-ben tudományos tevékenysége elismeré-
seként Heim Pál emlékérmet kapott.

Nevéhez 125 tudományos dolgozat és 5 könyvrészlet
fûzôdik a megszámlálhatatlan elôadás és továbbképzô
cikk mellet. A Bôrgyógyászati és Venerológiai Szemle
szerkesztôbizottsági tagja. „Gyermekbôrgyógyászat” cí-
mû hiánypótló, nagyszerû kézikönyve 1987-ben, a máso-
dik átdolgozott kiadása dr. Rutkai Krisztina társszerzôsé-
gével 1995-ben, majd még korszerûbb formában 1997-
ben jelent meg.

Pályafutásának megkoronázása 2005 májusában az
ESPD, az Európai Gyermekbôrgyógyászati Társulat 8.
Kongresszusának megrendezése Budapesten. Megrendült
egészséggel, de törhetetlen kitartással és akarattal fejezte
be és vitte sikerre munkatársaival az emlékezetes ülést.

A gyermekbôrgyógyászat hazai megteremtôje, aki itt-
hon és külföldön egyaránt elismerést vívott ki. Derûs lé-
nye, sokoldalú mûveltsége, fáradhatatlan munkabírása,
szakmai alázata példaként áll elôttünk. Személyében egy
kiváló orvost, iskolateremtô, nagyhatású oktatót, szeretet-
re és követésre méltó igaz embert vesztettünk el. 2005
szeptember végén távozott, gazdag életút végén, hosszas
szenvedést követôen. Emlékét megôrizzük.
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In memoriam Professzor Dr. Török Éva

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”

Kosztolányi Dezsô


