A Sombrero-ködtől az Omega Centauriig II.
Várakozásomban nem csalódtam: a Sinai-félszigetről az égbolt egyik
legszebb látványa kétségtelenül az
Omega Centauri volt. E feltűnő kö
dös csomót, amely egy negyedrendű
csillag fényével világít, már Ptolemaiosz is katalogizálta. Bayer
17. századi térképén szerepel elő
ször ma is használatos elnevezését.
Távolságát
különböző
kutatások
15000 és 22000 fényév közé teszik.
A vizuálisan mintegy teleholdnyi
nagyságú gömbhalmaz a fényképeken
70 '-ig követhető, ami 350 fényévnek
felel meg. Az óriási gömbhalmaz
százezernyi csillaga átlagosan egytized fényévre található egymástól
— tehát nem sok maradna a Tejút
pompájából az Omega Centauri egyik
belső csillagáról nézve!
m
Legfényesebb csillagai 11,5-sak,
13m -nál kb. 150 csillaga fényesebb.
Kedvező körülmények esetén már egy
jó 5 cm-es távcsővel is felbontha
tó. Bár a Sinai-félszigetről nézve
az Omega Cen mindössze 13
magasra
száll fel deleléskor,
azért
a
80/840-es Zeiss-refraktorral
már
lehetett
sejteni nagyszerűségét!
Mivel a legtöbb gcmbhalmazzal el
lentétben csak csekély sűrűsödést
mutat, hatalmas, homogén felületű
felhőként derengett, 131x-es nagyí
tásnál kitöltve szinte az egész lá
tómezőt. A derengésből hol itt, hol
ott tűntek fel csillagai, mint a
láthatatlanság mélyéből felbukkanó
ezüstös hátú kis halak —
így hát
valahányszor felkerestem a gömbhal
mazt, észlelését alig tudtam abba
hagyni !
A Centaurus tündöklő csillagké
pét még 30° szélességről sem lehe
tett teljesen élvezni —
nem lát
szottak pl. a legfényesebb, Nap
rendszerhez legközelebb fekvő csil
lagai .
Teljes szépségében pompázott vi
szont a Skorpió, amely Magyaror
szágról nézve legfeljebb az ollóját
szokta kidugni a horizontközeli pi
szokból. Jó látványt nyújtott a
csillagkép nagy gömbhalmaza az M4,

száznál is több felbontott csilla
gával. Viszont közeli társa, az M80
nagyon "zárkózott egyéniségű" gömb
halmaz: jóllehet, nagyon fényes, de
131x-es nagyítással sem mutatott
hajlandóságot a felbontásra. Még 25
cm-es reflektorral sem könnyű fa
lat! Az Antares írellett rejtőzködik
a harmadik gömbhalmaz, a 9 -s NGC
6144. Ez elég halványnak mutatko
zott a 8 cm-es távcsőben, mivel kifejezetlen magú halmaz, hasonlóan
az M4-hez.
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A Skorpió fényes csillagai men
tén lefelé — a Galaktika közép
pontja felé — haladva könnyen be
kerül a látómezőbe egy-egy jóképű
nyílt- vagy gömbhalmaz. Legalább
húszat megfigyeltem
közülük, az
alábbiakat különösen ajánlom azok
nak a szerencséseknek, akik nyári
vakációjukat például a dalrnát ten
gerparton élvezhetik távcsövük tár
saságában.
Az NGC 6124 fényes nyílthalmaz,
legalább 20 csillaga fényesebb 9 nál — csillagainak elrendezése te
szi nagyon vonzóvá, akárcsak a má
sik nyílthalmazt, az NGC 6281-et,
amely egy gyermekkéz rajzolta ház
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alaprajza lehetne, dülöngélő helyi
ségeivel. Az NIC 6231 kicsi, de fé
nyes és megkapó. Hét fényes csilla
ga egy kozmikus balesetet szenve
dett mini Göncölre emlékeztetett:
rúdja darabokban hever, a szekér
ép, körülötte
kiszóródva 10— 15
halvány, sápadt csillagocska.
A hazai anatőrök jól ismerik a
grandiózus M6 és M7 nyílthalmazo
kat , habár ezek is nagyon megcsúnyulnak Magyarországról a légköri
szenny és a városi fények maszkoló
hatása miatt. Rengeteg gyönyörű ob
jektum látszik ezen a vidéken. Pél
dául az igazi pikáns látvány: a na
rancsossárga G Sco és tőle néhány
ívpercre a 8^5 körüli NGC 6441
gömbhalmaz.
A Skorpió és a többi nyári csil
lagkép objektumait már nem a Mózeshegy környékéről figyeltem meg, ha
nem 150 km-re keletebbről, a Sinaifélsziget egyik homoksivatagából. A
hatalmas homokkősziklák a vadnyuga
ti filmek jól ismert díszleteire,
az arizonai sziklatornyokra emlé
keztettek. Mivel a sziklák alatto
mosan omlottak, így a társaság ki
rándulásokkal ütötte el a hosszúnak
tűnő napokat. A sivatag látszólagos
mozdulatlanságával, égő színeivel,
forróságával és hidegével mindenki
re hatással volt.
A sajátos klíma miatt éjszakán
ként rendkívül csekély volt a lég
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köri turbulencia. Ami régi vágyam
volt:
rezzenéstelen
diffrakciós
képnél figyelhettem reg az Antarest
kísérőcsillagával (3", 1™ és 5m -s
társak), ez szinte teljesen remény
telen eset egy olyan nyugtalan lég
körű helyről, mint Magyarország.
Talán még lenyűgözőbb volt a Nü
Sco négyescsillag. Nemcsak a 2"-es
AB pár bomlott finoman szét, hanem
a mindössze 1','0-es pár is felfedte
kettősségét, egy kis ovális korong
képében —
mélyen a 8 cm-es táv
cső
elméleti
felbontóképessége
alatt!
Hajnalban feljöttek a bolygók, a
Mars, a Szaturnusz és a Vénusz, a
Nap előhírnökeként. Még az alig 4"nyi Mars is mutatott érdekeset. A
bolygó fázisán kívül valami alakzat
volt rajta sejthető, és tiatározottan a hósapka, amely a naptávolban
elég méretes
lehetett. Nemhiába,
egy 80/840-es Zeiss-refraktor töké
letes távcső.
A sivatagban egyébként is min
den a tökéletességet sugározta. Ahogy
például a magányos éjszakát egysze
rűen felváltotta a tarka nappal.
Rendben folytak az égi és az ég
alatti dolgok — rosszmájúan ezt
mondhatnám, hiszen nyoma sem volt
annak, hogy létezhetne a világon:
ember.
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