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Végh Tibor 
 

ASTROLOGIA VERA1 

(Igazi asztrológia) 
 

1 A kaptárak sok ezer − azonos méretű! − 
méhsejtjének csodálatos szabályszerűségén kívül 
nemigen jut eszembe más, olyan természeti tüne-
mény, ami ennyire pontos azonosságot mutatna. 

Mutasson valaki 12 folyót, amelyek a forrá-
suktól a torkolatig mérve egyforma hosszúak, ha 
kanyargásuk különböző is. Mutasson valaki 12 
hegyet, amelyeknek a magassága a tengerszinttől 
a csúcsukig mérve ugyanannyi, ha lejtőik mere-
deksége, ormaik csipkézettsége különbözik is egy-
mástól. De legyenek ezek a folyók és hegyek 12-
edmagukkal egymás közvetlen közelében. Még 
nem hallottam ilyesmiről. 

Mivel a csillagok ugyanúgy a Nagy Természet 
részei, mint a folyók vagy a hegyek, azért régóta 
igen valószínűtlennek tartottam, hogy az állatövi 
csillagképek egységesen mind 30° terjedelműek 
lennének, mint ahogy azt a hagyományos asztro-
lógia számolja. 

Teres Ágoston (1931-2007) barátom, a Vati-
kán magyar csillagászának „Biblia és asztronó-
mia” c. könyvéből (Springer 1999) megtudhatjuk, 
hogy a csillagképek terjedelme 19 és 44° között 
váltakozik, ami − statisztikailag szólva − igen 
nagy szóródás a 30°-hoz képest. (Ezeket a határo-
kat az IAU − azaz az International Astronomical 
Union, vagyis a Nemzetközi Csillagászati Unió − 
az 1929-es évkönyvében rögzítette.) Ezek a való-
ságos adatok a következők: (fokokban) 
 
Kos 25 Oroszlán 36 Nyilas 34 
Bika 36 Szűz 44 Bak 28 
Ikrek 29 Mérleg 23 Vízöntő 24 
Rák 19 Skorpió 25 Halak 37 
 

Az asztrológia alapgondolata ugyebár az, hogy 
az égitestek hatással vannak a Földre, a földi 
életre. A Nap és a Hold tekintetében nincs is 
senki, aki ezt ne látná bizonyítottnak. Ehhez ké-
pest következetlenség arra az álláspontra helyez-
                                                 
1 A szerző Astográfia c. művének kézirata szerkesztés alatt 
áll. 

kedni, hogy a többi égitestnek semmiféle hatása 
nincs. (Az nem érv, hogy „nem mérhető”. Több 
l00 évvel ezelőtt ki gondolhatta volna, hogy ma-
roknyi kis szerkezet és több l00 km-re felettünk 
lebegő monstrum segítségével „a levegőn ke-
resztül” a Föld ellenkező oldalára lehet üzenetet 
küldeni.) Az pedig még nagyobb ellentmondás, 
hogy maguk az asztrológusok az általuk felté-
telezett hatást 

nem akkor és ott tételezik fel, ahol és amikor 
a csillagképek valóban vannak, hanem más-
kor és máshol, ott ahol éppen nincsenek, ha-
nem, mások vannak ott − nyilván más ha-
tással. 
 
Márpedig ma még ez a helyzet. 
Az asszír-babilóniai tudósok ugyanis csak 

munkahipotézisként határozták meg „szabványo-
sítva” a 12 csillagkép számára a 30-30°-os be-
osztást az égi egyenlítőn, nem pedig mérési ered-
ményként. 

Mert a csillagképek akkor sem voltak, és ma 
sem egységesen 30° terjedelműek. Az asztrológia, 
amely valaha egyúttal, és elsődlegesen asztronó-
mia (csillagászat) is volt, időközben elszakadt az 
asztronómiától, miközben az asztronómia − főleg 
az utolsó l00 évet véve − óriási technikai haladást 
tett meg. 

Ideje lenne tehát annak, hogy az asztrológu-
sok megújítsák tudományukat, hogy „utolérjék” 
önmagukat, hiszen lemaradtak a valóságtól. Ha 
ugyanis tételesen (mind a 12 csillagképnél) össze-
számoljuk, hogy a csillagképek valóságos helyzete 
összesen hány °-ban fedi azok „régi” (30°-os) 
terjedelmét (az az hány °-ban közös a régi és a va-
lóságos terjedelem), akkor 13-14%-os eredményt 
kapunk (az egész évre vonatkozólag). Lásd az (1. 
sz. ábrát) 

Ez az arányszám egyúttal azt is jelenti, hogy 
az asztrológiai megállapítások (előrejelzések) 
maximális valószínűsége csupán ennyi, és ennél 
magasabb nem lehet, ha megalapozottan akarunk 
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dolgozni, hacsak... hacsak nem tagadjuk azt az 
alapelvet, hogy hatást ott kell és akkor lehet várni, 
ahol és amikor az valóban van, és azt a hatást kell 
várni, ami az adott helyre és időszakra jellemzően 
érvényes, nem pedig más hatást. 

Persze ehhez a hagyományos adattáblázatokat 
át kellene dolgozni. (Ma ez már számítógépes tá-
mogatással. nem jelenthet kivihetetlen feladatot2.) 
Meglepő, hogy ma Magyarországon milyen sokan  

foglalkoznak asztrológiával. Asztrológiával foglal- 
kozó és hozzáértőnek tartott több ismerősömnek 
javasoltam, hogy legyen kezdeményező, számoljon 
a valóságos alapadatok figyelembevételével, de − 
bár érvelésemet nem tudták cáfolni, − mégsem 
változtattak munkamódszerükön. Hiába, a dogmá-
kon nehéz túllépni, a forradalminak számító sze-
rep vállalásához nem csak logikai belátás, hanem 
erkölcsi bátorság is szükségeltetik. 
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2 Robert Powell „A Zodiákus története” c. könyvében (Regulus Art KFT kiadása 2011) ezt meg is tette! 


