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Évente egyszer jelenik meg a ,, Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás 
történetéből ’’ főcímet viselő kötet, amelyben mindig a hazai tudományos élet egy, e diszciplínák vala
melyikét is művelő kiválóságát köszöntjük. Jelen kötetünket Hámori József professzornak, a kiváló 
magyar agykutatónak, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének ajánljuk, 70. születésnapja al
kalmából.

Sikerekben gazdag életútjának főbb állomásai: 1955-ben szerzett az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Természettudományi Karán biológus doktori címet, 1966-ban a biológiai tudományok kan
didátusa, 1972-ben pedig akadémiai doktora; 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 
1998-ban rendes tagja lett, 2002-ben pedig a hazai tudományos élet e legmagasabb fóruma alelnö- 
kévé választotta. Közben a magyar politikai életbe is a legmagasabb szinten bekapcsolódva, 1998.

• •

július és 2000. január 1-je között a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere, majd 2002. április 30-ig a 
miniszterelnök tudománypolitikai tanácsadója volt. Számos hazai és nemzetközi tudomány- és okta
táspolitikai bizottságban, testületben is dolgozott és dolgozik. 1999-ben az UNESCO által szervezett

• •

Tudományos Világkongresszus elnökévé választották, 2000júliusától a Magyar Örökség Díj Bizott
ságának, 2001. szeptembere óta az Európa Mozgalom Magyar Tagozatának elnöke.

A biológián belül még 1955-ben kapcsolódott be a neuroanatómiai kutatómunkába, először 
Pécsett, majd 1963 óta Budapesten, az I. sz. Anatómiai Intézetben, ahol ma is dolgozik, mint kutató 
professzor. Kutatásainak két fő témája: a gerincesek központi idegrendszerének szinoptikus szervező
dése és az ideghálózatok fejlődésének kialakulása. Kutatómunkájához tapasztalatait 1969 óta ameri
kai egyetemeken is kiegészítette, amelyeken tanítást is vállalt. Számos európai kutatólaboratórium
mal alakított ki tudományos együttműködést. Kutatási eredményeit számos közleményben tette közzé, 
több könyvet és könyv fej ezetet írt. Részt vett és vesz biológus és orvostanhallgatók, illetve fiatal vég
zettek posztgraduális képzésében.

Kutatási eredményeinek hazai elismerését jelentette az 1994-ben elnyert Széchenyi-díj. Az okta
tásban kifejtett kiváló szervezőmunkája eredményeképpen 1992-1994 között a Janus Pannonius Tu
dományegyetem rektora, 1993január 1. és 1994. június 1. között pedig a Magyar Rektori Kon feren
cia elnöke volt. 1996 óta a Magyar Tudományos Akadémia és a Semmelweis Orvostudományi Egye
tem Egyesített Kutatási Szervezetének elnöke.

Mindemellett a hatalmas tudományos és közéleti munka mellett Hámori professzor időt szakít 
szakterülete múltjának megismertetésére is, amint ezt éppen a magyar agykutatás történetéről a jelen 
kötetben közzétett cikke is bizonyítja.

Kívánunk Hámori professzornak mindannyiunk nevében további jó  munkát, jó  egészséget és 
további tudományos sikereket és kérjük, fogadja 2001. évi „ Újabb eredmények a hazai tudomány-, 
technika- és orvostörténet köréből” c. ankétünk előadásaiból összeállított kötet tisztelettel dedikált 
példányát.
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