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1. Az Orosz Tudományos Akadémiát (Rosszij-
szkaja Akagyemija Nauk) Nagy Péter cár 1724-
ben alapította, azzal a deklarált céllal, hogy 
birodalmát „europaizálja”. Az alapítást köve-
tő kezdeti stádiumban az akadémiának kizá-
rólag nem orosz, nemzetközi hírnévnek ör-
vendő külföldi tagjai voltak. A világhírű 
svájci matematikus, Leonhard Euler és az 
ugyancsak svájci fizikus, Daniel Bernoulli az 
elsők között lettek az Orosz Tudományos 
Akadémia tagjai. Az akadémia nyelve eredeti-
leg, bár nem kizárólag, latin és német volt.  A 
XVIII. század derekával kezdődően orosz ta-
gokat is választott az akadémia, így például 
Mihail Lomonoszovot. Igen szoros volt a 
kapcsolat az akadémia és az 1755-ben alapított 
Moszkvai Állami Egyetem között. Ez a kap-
csolat megszakítás nélkül fenmaradt az Orosz 
Tudományos Akadémia és az egyetem (egye-
temek) között.

A cári Oroszországban az akadémia elnö-
két az uralkodó, maga a cár nevezte ki. Az 
Orosz Tudományos Akadémia első választott 
elnöke Alekszander Karpinszkij volt, akinek 
megválasztására a cári Oroszország, orosz 

technikai és biológiai szekció öt osztályt, a 
társadalomtudományi szekció pedig négy 
osz tályt foglal magában. Az ötszázötven ren-
des és levelező tag mintegy nyolcvan százaléka 
az első két osztályhoz tartozott. A négy társa-
dalomtudományi osztály az alábbi: történet-
tudományi osztály, irodalom- és nyelvtudo-
mányi osztály, filozófiai és jogtudományi 
osztály és közgazdaságtudományi osztály. Ezt 
a struktúrát követték tendenciaszerűen a 
Szovjetunióhoz tartozó tagköztársaságok tu-
dományos akadémiái is. A különbség inkább 
csak abban mutatkozott, hogy a tizennégy 
tagköztársaság – Oroszországnak nem volt 
önálló akadémiája, mivel az azonos volt a 
Szovjet Tudományos Akadémiával – akadé-
miái tagjai között a rendes és a levelező tagok 
szinte egyenlő arányban voltak jelen.

3. A Szovjetunió megszűnését követően 
az Orosz Tudományos Akadémia új struktú-
rájának kialakítására került sor: jelenleg a 
korábbi tizennyolc osztály helyett kilenc osz-
tályra tagolódik. Az egyes osztályok több 
tudományterület képviselőit foglalják maguk-
ban. Említést érdemel, hogy az 1991. novem-
ber 21-én kihirdetett elnöki rendelet (ukáz) 
hangsúlyozza az akadémia egysége fenntar-
tásának szükségességét. Jelenleg a rendes ta-
gok létszáma hétszáz, a levelező tagok száma 
pedig meghaladja az ötszázat.

A Szovjetunió 1991 decemberében bekö-
vetkezett megszűnését követően az akadémia 
visszanyerte függetlenségét. A függetlenség 
ára azonban költségvetésének jelentős mér-
tékű csökkentése volt. További súlyos problé-
mát jelentett a brain drain, azaz az akadémia 
által fenntartott intézetek tudományos mun-
katársainak tömeges méreteket öltő külföldre 
vándorlása. Ez a folyamat ma is tart. Az aka-
démia reformjának igazolásául ez a jelenség 
szolgál alapvetően. 

Az Orosz Tudományos Akadémia jelen-
leg hozzávetőleg félezer kutatóintézetet tart 
fenn. A kutatók száma jelenleg is több mint 
55 ezer. Az akadémia költségvetése, pontosab-
ban állami költségvetési előirányzata az el-
múlt évben, 2013-ban 67,8 milliárd rubel volt. 
Ez az összeg körülbelül kétmilliárd amerikai 
(US) dollárnak felel meg.   

3. A reform leglényegesebb eleme, hogy az 
akadémia és az akadémiához tartozó intéze-
tek tulajdonát képező vagyoni eszközök az 
újonnan létrehozott Tudományos Szervezetek 
Szövetségi Ügynökségére (Hivatalára) szállná-
nak át. További lényeges eleme a reformnak 
(amelyet a reformról rendelkező törvény ki 
is mond), hogy az Orosz Tudomá nyos Akadé-
mia egyesülne az Orosz Mezőgaz dasági Tudo-
mányos Akadémiával és az Orosz Orvostudo-
mányi Akadémiával. Ily módon egyfajta me -
gaakadémia jönne létre. Orosz Állami Duma 
Tudományos és Technológiai Bizottságának 
egyik tagja, Alekszander Deg tyarijov a refor-
mot egyenesen Nagy Péter cár reformjához 
hasonlítja. Nézete szerint az Orosz Tudomá-
nyos Akadémia reformja, amely a tudományt 
a piacgazdaság követelmé nyeihez igazítja, az 
ország modernizációjának fontos eszköze. 

Dmitrij Livanov, az Orosz Szövetségi 
Köztársaság oktatási és tudományos ügyekért 
felelős minisztere néhány hónappal korábban, 
2013 szeptemberében annak a nézetnek adott 
kifejezést, hogy a tudományos kutató függet-
lenségét a tudományos kutatás területén 
maximális mértékben biztosítani kell. Hang-
súlyozta ugyanakkor azt, hogy az akadémia 
kereskedelmi (üzleti) és tulajdoni funkcióit 

‒ menedzsment ‒ az újonnan létrehozott Tu-
dományos Szervezetek Szövetségi Ügynök-
ségének (Hivatalának) kell ellenőriznie. Alek-
szander Degtyarijov szerint a tervezett reform 
nem csökkentené az akadémia jogosítványa-

birodalom 1917-ben bekövetkezett összeom-
lását követően került sor. Az 1920-as és az 
1930-as években az Orosz Tudományos Aka-
démia „integrálódott” a szovjet önkényuralmi 
rendszerbe. Ennek következménye az akadé-
mia függetlenségének, autonómiájának fel-
számolása volt. Az akadémia számos tagja a 
sztálini önkényuralom áldozata lett. Nem egy 
tagját koholt vádakkal, bírósági ítélet alapján 
vagy a nélkül kivégezték, száműzték (bünte-
tőtáborba küldték) vagy bebörtönözték. 

Az Orosz Tudományos Akadémia eredeti-
leg három szekcióra (fizikai és matematikai 
osztály, orosz nyelv és irodalom osztálya és 
történelemtudományi és filozófiai osztály) 
tagolódott az 1836-ban elfogadott statútum 
alapján. Ez a statútum 1927-ig volt hatályban. 
Az új struktúra kialakítására az 1935-ben elfo-
gadott új statútum alapján került sor. 

2. 1963-ban történt a jelenlegi szervezet 
kialakítása. Kilenc osztály helyett tizenöt léte-
sült, és egyúttal három szekció kialakítására 
is sor került. Az első a fizikai, technikai és 
matematikai szekció hat osztályt – az osztály 
elnevezése oroszul otgyelenyije –, a kémiai, 
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it, mivel a kutatási pályázatok érdemi elbírá-
lása és a döntéshozatal továbbra is az akadé-
miát illetné meg. A reform kérdésében Vla-
gyimir Putyin, az Orosz Szövetségi Köztársa-
ság elnöke is támogatóan foglalt állást. Fon tos 
kiemelni, hogy az Állami Tudományos és 
Oktatási Bizottság 2013. december 20-án 
tartott ülésén az államfő az akadémia vagyo-
na átruházásának tárgyában a döntés elhalasz-
tását (moratóriumot) javasolta. 

4. Említést érdemel, hogy az Orosz Tudo-
mányos Akadémia és a központi kormányzat 
közötti konfliktus 2005-ben kezdődött. 
Dmitrij Livanov, aki ebben évben az Orosz 
Szövetségi Köztársaság oktatási és tudomá-
nyos ügyekért felelős miniszterhelyettese (te-
hát még nem minisztere) volt, az akadémia 
számára hivatalos formában új stratégiát, azaz 
működési kört javasolt. Az utóbbi hónapok-
ban a központi kormányzat részéről bizonyos 
mértékű kompromisszumra való hajlandóság 
mutatkozik. Ennek jele az, hogy az akadémia 
reformjáról rendelkező törvénytervezet (pro-
jekt) néhány rendelkezését, szakaszát módo-
sították. Kérdés, hogy ez és a már korábban, 
2013 októberében javasolt elhalasztás (morató-

rium) valóban a reform felfüggesztését, pon-
tosabban elhalasztását jelenti-e. 

Az Orosz Tudományos Akadémia tagjai 
többségének körében nem csekély megütkö-
zést váltott ki az, hogy az államfő, Vlagyimir 
Putyin, 2013 októberében a Tudományos 
Szervezetek Szövetségi Ügynökségének (Hi-
vatalának) élére a tudományos élettel semmi-
féle kapcsolatban nem lévő „hivatalnok” 
Mihail Kotyukov pénzügyminiszter-helyet-
test nevezte ki. Mihail Kotyukov kinevezésé-
re annak ellenére került sor, hogy Putyin el-
nök korábban ígéretet tett arra, hogy erre a 
posztra a tudományos élet képviselőjét fogja 
jelölni, illetve kinevezni. A legújabb (nem 
hivatalos) értesülések szerint az Orosz Tudo-
mányos Akadémia 2013 májusában megvá-
lasztott új elnöke, Vlagyimir Fortov, aki ko-
rábban a tervezett reform ellenzője volt, a 
módosított reformot nem opponálja.

Kulcsszavak: akadémiai autonómia, akadémi-
ai reform, akadémiai törvénytervezet, Állami 
Tudományos és Oktatási Bizottság, Moszkvai 
Állami Egyetem, statútum, Szovjet Tudományos 
Akadémia
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Új irányzatok a vulkanológiában című hozzá-
szólásomban (Karátson, 2013) elsődleges cé-
lom az volt, hogy összefoglaljam a – Harangi 
Szabolcs eredeti írásában (2013) nem említett 

– új vulkanológiai szakterületeket. Erre írt 
vá laszában (Harangi, 2014) a szerző azt hozta 
fel, hogy „nem a teljesség igényével” írt, ezzel 
természetesen egyetértek.

Jelen, rövid viszontválaszom célja, hogy 
ahhoz a két szakmai kérdéshez néhány kiegé-
szítő észrevételt fűzzek, amelyekben továbbra 
is különbséget látok felfogásunkban. 

Izland, Eyjafjalla, 2010: hozzászólásom-
ban arról írtam – és ezt fenntartom –, hogy 
nem általában a társadalom „felkészületlen-
sége”, „sebezhetősége” (Harangi kifejezéseivel 
élve), hanem a kitöréskor érvénybe léptetett 
ún. zéró hamutolerancia volt a gond. Neveze-
tesen: a hatóságok nem készültek fel idejében 
egy olyan problémára, amit jól ismerhettek 
volna. „Ha ezt a nem túl bonyolult feladványt, 
tehát a megengedhető hamuszint technoló-
giai kérdéseit idejében tisztázzák”, írtam hoz-

zászólásomban, „nem került volna sor a lég-
térzárra”. Mire alapozom ezt? Egyebek mel-
lett arra, amit David Alexander (2013) vilá-
gosan megfogalmaz tanulmányában: „nem 
kérdéses, hogy 2010-ben a vulkáni hamu 
jelentette veszély a légiközlekedésre már év-
tizedek óta ismert volt (Scarone, 1987)”. Azaz, 
a légiközlekedés veszélyeztetettsége 2010-ben 
korántsem volt új keletű (azzal szemben, amit 
Harangi ír: „ez volt az első olyan eset, amikor 
élesen felvetődött, hogy a különböző mérté-
kű légköri vulkáni hamu koncentráció ho-
gyan hat a repülésre”).

Földrengések és vulkánkitörések. Aligha 
vitatható, hogy előbbi jóval nagyobb veszély-
forrás a társadalomra, véleményem szerint ez 
félreérthető volt Harangi (2013) cikkében. 
Válaszában kutatótársam így fogalmaz: „való-
ban ez így tűnik, és valóban ez az általános 
vélekedés”. Ezt követően e vélekedést még-
sem cáfolja, hanem azt fejtegeti: „ha lebecsül-
jük […] a vulkáni működés veszélyessé gét, 
mert például ez a statisztikákban nem tükrö-


