
26

Végül arra jöttem rá, hogy a csillagászat 
épp a közösségi jellege miatt tett engem 
közösségi csillagásszá. Lehet persze a csil-
lagászati megfigyeléseket egyedül végezni 
és időnként kell is (hiszen ez önmagában 
is fontos élmény). Sokan ismerjük azt a 
csodás érzést, amikor az ég teljesen beszip-
pantja a gondolatainkat és a fejünkben lévő 
sok gondot és hétköznapi dolgot arra a 
néhány órára teljesen elfelejthetjük, egy egé-
szen más világba kerülve a csillagászat által. 
Az élményt, amikor megpillantunk egy rég 
keresett objektumot, aminek esetleg még a 
„történetét” is ismerjük. Elképzeljük, hogy 
hány évet kellene utaznunk ahhoz, hogy oda 
eljussunk, és hogy a fény, amit a távcsőben 
látunk hány száz, ezer, vagy akár millió éve 
jött létre és mennyit utazott, mire a mi sze-
münkhöz elért.

Az amatőrcsillagászat folyamatos motivá-
ciót, kutatási lehetőséget, végtelen és kifogy-
hatatlan megfigyelési lehetőséget és renge-
teg izgalmas közösségi lehetőséget biztosít 
számomra, és meggyőződésem szerint bárki 
más számára is. A kaktuszokkal, vagy gyön-
gyökkel ellentétben az élmény teljes egészé-
ben megosztható másokkal, ezáltal valami 

„földön túli” élmény, megadva annak örö-
mét is, hogy valami maradandót és tartósat 
alkothatok és hatással lehetek más emberek 
életére, örömére is valamilyen formában. 

Amatőrcsillagásznak lenni jó, mert nyitottá 
tesz a világ és a tudományok iránt, külön-
leges látásmódot és lehetőséget ad olyan 
ismereteket szerezni, amelyek létezésünkről, 
emberi mivoltunk céljáról szólnak. Még ha 
nem is végzünk adott esetben tudományos 
értékű munkát, akkor is folyamatosan felfe-
dezhetünk, Galileo Galileivé, vagy mondjuk 
John Herschellé, Fényi Gyulává válhatunk 
néhány pillanatra. 

Közösségi amatőrcsillagásznak lenni a leg-
jobb dolgok közé tartozik a világon, mert 
lehetőséget ad közösen alkotni, megosztani 
az élményt, nyitottnak lenni, együtt lenni és 
gondolkozni másokkal, csapatban dolgozni, 
közösségben lenni, a közösség részévé válni 
és a közösségért tenni.

Az amatőrcsillagászat és a közösségi ama-
tőrcsillagászat mindenki számára adott, a 
kapu mindenki előtt nyitva. Egyetlen titka 
van: „csinálni kell”!
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ESTI KÉP

Az éjfél fekete szurok;
Fent ezüst kanna permetez:
A fákra holdsugár csurog.

Millió csillag integet;
Álomképek gyúlnak ki fent:
Most festi Isten az eget.

Ecsetje: álom; színe: kék.
S míg fest, az erdőn szél dalol
És álmodnak az őszikék.
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