
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 megcsú- 
nyulnak 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 Mózes- 
hegy környékéről figyeltem meg, ha
nem 150 km-re keletebbről, a Sinai- 
félsziget 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

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 tiatározot- 
tan 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.

babosán Gábor
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