
Csillagászsorsok Sztálin alatt
"A Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 19-ik évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen tartóztatták 
le." így kezdődik Eklovszkij emlék
iratainak egy kivonata, amit a nép
szerű szovjet tudományos folyóirat
ban, az Enyergijában tettek közzé 
nemrégiben. Akiről írt, Nyikoláj A. 
Kozirjev (1908— 83), a pulkovói 
csillagvizsgáló 27 éves asztrofizi- 
kusa, a csillagatmoszféra-kutatás 
már akkor jól ismert szaktekinté
lye. Az időpont: 1936. november 6.

Az előzetes nyomozás során a 
vizsgálótiszt kiverte Kozirjev fo- 
gait, nem hagyta aludni és azzal 
fenyegette, hogy egy életre nyomo
rékká teszi.

Kozirjev letartóztatása csak 
röpke epizódja a 16 "régi bolsevik" 
1936 őszi kirakatperét követő tisz
togatásoknak.

1936 szeptemberében Nyikoláj Je- 
zsov lett az NKVD vezetője, anivel 
kezdetét vette egy 1938 nyaráig 
tartó hírhedt, véres időszak.

Bár az NKVD a letartóztatásokat 
gyakran keretszámok alapján végez
te, úgy tűnik, volt, ami a csilla
gászat felé terelje figyelmét. 
Sklovs2kij szerint a leningrádi 
csillagászokat a helyi hatóságok 
túl büszkének és önállóknak tartot
ták, "gyanús" külföldi kapcsolatai
kat sem nézték jó szemmel.

Anélkül hogy tudták volna, maguk 
a csillagászok is sok "ötletet" ad
tak az NKVD-nek. A tisztogatásokra 
látszólag a pulkovói intézet igaz
gatója, Geraszimovics és a többi, 
jórészt fiatal kol léga ronoz üzenné 
lyes viszonya, valamint, a tudómé 
nyos "csalánok" adtak okol. Mindkét 
kategóriát jól szemlélteti n követ 
kező eset.

1935-ben egy 22 éves égimealianl 
kus, Nyikoláj H. Voronov Pulkovóln 
került. Korábban, amikor a tankéntl 
obszervatóriumban dolgozott , gyom 
kisbolygópálya-me ghatároz,int mód
szerével hívta fel magára n figyel 
met. A Vestával kapcsolnt.os elmél.e 
te elismeréseként az I AU a m-rldl

áncsillagászati bizottság tagjává 
választotta.

Ám hamarosan kiderült, hogy Vo
ronov csaló. A pulkovói obszervató
rium körlevele 1936 februárjában 
azt vélte tudni, hogy Voronov a 
kérdéses eredményeket idegileg ter
helt állapotban, egy idegösszeom
lást ne gelőző időszakban érte el. 
Ebből következik —  így a körlevél 
— , hogy eredményei hibásak, nem 
vehetők figyelembe. Voronovnak 
azonnal távoznia kellett.

Voronov korábbi főnökét, a tas- 
kenti obszervatórium igazgatóját, 
Alekszandr I. Posztéjevet heteken 
belül eltávolították posztjáról, és 
letartóztatták. Posztéjev később 
úgy emlékezett vissza erre, hogy 
ellenforradalmi szervezkedésben va
ló részvétellel vádolták. Jogi el
járás mellőzésével koncentrációs 
táborba szállították.

Nem Voronov volt az egyetlen, 
akit 1936 elején elbocsátottak Pul- 
kovóból. Geraszimovics úgy érezte, 
eljött az idő, hogy megszabaduljon 
két fiatal kollégától, Kozirjevtől 
és Eropkintól. A vád szerint egy 
felsőatmoszféra-kutató expedíció 
során dupla fizetést vettek fel. A 
két fiatal csillagász bírósághoz 
fordult és visszanyerte állását.

1936 nyarán a pulkovói botrányok 
híre elérte a sajtót. Több cikk is 
elítélő hangon szólt az obszervató
riumról és igazgatójáról, a lenin
grádi Pravda pedig kijelentette: 
"Itt az idő, hogy Igazi bolsevik 
rendet teremtsünk nz obszervntórl 
u m l W .  Kz nem volt üres fenyegetés.

1936 őszén nrgkezdődtek a letar- 
I ú/.t.nl ások I>»o®mb*rben a taskenti 
ntit //'rvnt.órtum 9 csillagásza közül 
(> nz NKVD kezei közé került. 1937 
májusára Geraszimovics egy kihalt 
Intézet igazgatója lett. Ekkor már 
ő Itt észbe kapott, és mindent meg
t e t t  a ne gmaradt személyzet védelme 
és a bebörtönözöttek szabadon bo
csátása érdekében —  csekély siker
rel. 1937. november 30-án őt is ha
lálra ítélték, és az ítéletet még
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aznap végrehajtották.
A mintegy 25— 30 letartóztatott 

csillagász többsége a pulkovói, a 
taskenti és a leningrádi csillag- 
vizsgáló munkatársa volt. A lenin- 
grádtól távolabb eső helyeket jó
részt elkerülték ezek a viharok.

A legtöbb csillagászt bírói íté
let nélkül kényszermunkára ítélték 
vagy kivégezték. Sajnos Szibériából 
sem tértek haza sokan. Csupán Posz- 
tejev és Kozirjev kerültek ki élve 
a munkatáborból, néhányukat pedig 
még korábban elengedték.

Az elítéltek feleségére is ha
sonló sors várt. Csak Geraszimovics 
és Borisz V. Numerov feleségéről 
tudjuk biztosan, hogy életben ma
radtak.

A szabadlábon maradt szovjet 
csillagászok számára a veszély 1937 
nyarával elmúlt, bár a tisztogatá
sok még 1938 végéig folytak.

A magyar olvasó számára szükség
telen bármilyen epilógus vagy ma
gyarázat, hiszen mindenki ismeri a 
rra sem teljesen nélkülözött sztáli
ni eszköztárat és azt a folyamatot, 
aminek eredményeképp ma már nem 
csak a sztálinizmus örökségét, ha
nem a tények feltárásának hátbor
zongató érzését is ismerhetjük.

A Sky and Telescope 1989 
októberi szám alapján: Dán András

MCSE-programok

Minden hétfőn ügyeletet tartunk 
az Urániában, 18— 22 ó. között.

Március .1. Megtekintjük hazánk 
legnagyobb anatőrtávcsövét, a cse
peli 50 cm-es Nevrton-reflektort. 
Találkozunk 18 órakor,- a Boráros 
téri HÉV—végállomásnál

^Március 23. 10 órától MCSE-köz- 
gyűlós! A tervezett színhely a 
Középülettervező Vállalat tanács
terme. Címe: V. kér. Kecskeméti u. 
10— 12. (a Kálvin térnél, az új Ko
rona szálló mögött). Minden tag
társunk részvétele fontos!

Világjáró csillagászok 
(előadássorozat az Urániában)

Március 1. Üstökén az üstököst! 
(Videofilm az Uránia krétai expedí
ciójáról. Házi gazda: Zombori Ottó) 

Március 8. Csillagászati expe
díció a fáraók földjén (Both Előd) 

Március 22. Magyar csillagászok 
Egyiptomban (Videofilm az Uránia 
egyiptomi expedíciójáról. Házigaz
da: Both Előd)

Az előadások kezdete 18:30.

Címlapunkon

Fernando Raniagiia Sánchez protube
rancia-felvétele látható. 1989.aug. 
15-én készült, a madridi plantárium 
15 cm-es Zeiss-Coudé refraktorával, 
TP 2415-ös filmre, 2 mp. expozíciós 
idővel. A felvételt Jósé Ripero bo
csátotta rendelkezésünkre.
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