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New Yorkban (Brooklyn) született, és Bethesdában nőtt
fel. Belgyógyászati és bőrgyógyászati képzés birtokában, ang-
liai immunológiai kutatásait követően szerzett PhD-t. 1974-
ben vezető kutatóként került a National Institute of Health
(NIH) bőrgyógyászati kutatólaboratóriumába (Dermato-
logy Branch, National Cancer Institute), ahol a bőr immu-
nológiája témában átfogó tudományos programot indított.
1980-tól a Branch igazgatója, és már a bőrgyógyászati im-
munológia nemzetközileg elismert vezető kutatója. 1995-től
haláláig igazgatója az NIH-ban a National Institute of Art-
ritis and Musculoscleletal and Skin Diseases (NIAMS) in-
tézetének, mely az USA-ban a medicina, a klinikai és kuta-
tói aktivitások egyik fő irányítója. 

Klinikánkról magam 1991-94 között Fogarty ösztöndíjas,
majd visiting scientist, Sárdy Miklós, a Klinika jelenlegi igaz-
gatója 2005-2007 között szintén Fogarty ösztöndíjasként ku-
tatott az USA ezen kiemelt, központi klinikai és tudományos
intézetében. Mindkettőnk további életútját jelentősen meg-
határozták az NIH-ban töltött évek, mely után rögtön, illet-
ve évek kihagyásával tértünk haza, a Semmelweis Egyetemre. 

Dr. Katz a Branch ösztöndíjasainak aktivitását az NIH-ben
végzett kutatásuk után is követte. Szakmai és baráti látoga-
tásai során megismerkedett a magyar bőrgyógyászokkal, mun-
kájukkal és az MDT vezetőségével.

Horváth Attila professzor úr szervezésében 1998-ban zaj-
lott a Semmelweis Egyetemen a Masters of Dermatology kon-
ferencia. Ő elnökölte 2004-ben az EADV tavaszi szimpó-
ziumát, mely rendezvényeknek dr. Stephen Katz meghívott
előadója volt és kettejük között baráti kapcsolat szövődött. 

A 2009-ben Budapesten, a Semmelweis Egyetemen ren-
dezett ESDR kongresszus során a Kelet-Európai Szekció ülé-
sén rendkívül dinamikus és motiváló előadásában követke-

zőképpen fogalmazta meg a bőrgyógyászati szakma leg-
fontosabb közös céljait és kihívásait. Döntő a diagnosztika
javítása, a terápiák fejlesztése, a prevenció, az információ ter-
jesztés, és a jövő generáció oktatása. A végső, talán nem is
távoli cél pedig, hogy egy napon a krónikus bőrgyógyásza-
ti kórképek gyógyítása is megvalósuljon. A szakma vezető
kutató újságjában külön is foglalkozik a kelet-európai bőr-
gyógyászok szerepével: hogyan segíthetik e célok elérését,
a szükséges kompetíció, koordináció és kollaboráció meg-
teremtésével. Arra a kérdésre, hogy a limitált forrásokkal és
a jelen szakmai szervezettséggel van-e remény a kelet-eu-
rópai országokban, hogy elérjék ezeket a célokat, minden kér-
désére határozott igen a válasza (Kárpáti S, Katz, SI, J In-
vest Dermatol. 2010 Jun;130(6):1475-7. Common goals and
challenges in dermatological research in Eastern Europe).

Szerepe a nemzetközi bőrgyógyászat összefogásában és
baráti, támogató aktivitása egyedülálló volt. A Magyar
Dermatológiai Társulat a tiszteletbeli tagságot és a Társulat
legmagasabb kitüntetését, a Nékám Medalliont, a Semmel-
weis Egyetem legmagasabb elismerésként a Doctor Hono-
ris Causa címet adományozta részére. Hirtelen és vártalan
halála nagy vesztesége a bőrgyógyászatnak hazájában, itt-
hon és az egész világon. 

Munkatársai és tanítványai kezdeményezésére a nem-
zetközi bőrgyógyászati kutatótársaságok (SID, ESDR, JSID,
ISID) dr. Stephen Katz emlékére minden évben nevével jel-
zett előadás és díj kiadását tervezik (Stephen Katz Lecture),
melyet egy fiatal, de már nem kezdő kutató nyerhet el. A négy
kutatótársaság évente felváltva adományozná ezt a kitünte-
tést. 

Dr. Kárpáti Sarolta 
egyetemi tanár
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In Memoriam Stephen I. Katz, MD, PhD

1941. január 26. – 2018. december 20.
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