
A CSILLAGKÉPEK ANATÓMIÁJA

A feltüntetett darabszámok a csillagképeket alkotó csillagok számát jelentik, ahol az elsõ
szám a figurát kirajzoló csillagokhoz tartozik, míg a második a figura közelében található,
abban részt nem vevõ (úgynevezett „megformálatlan”) csillagokhoz. A dõlt betûvel írt csil-
lagképek elnevezése mára megváltozott.

1. táblázat

Ptolemaiosz 48 csillagképe.

Északi csillagkép darab Állatövi csillagkép darab Déli csillagkép darab

Kis Medve (Ursa Minor) 7+1 Kos (Aries) 13+5 Tengeri Szörny (Cetus) 22

Nagy Medve (Ursa Maior) 27+8 Bika (Taurus) 32+11 Orion (Orion) 38

Sárkány (Draco) 31 Ikrek (Gemini) 18+7 Folyó (Eridanus) 34

Cefeusz (Cepheus) 11+2 Rák (Cancer) 9+4 Nyúl (Lepus) 12

Szántóvetõ (Bootes) 22+1 Oroszlán (Leo) 27+5 Kutya (Canis Maior) 18+11

Északi Korona (Corona Borealis) 8 Szûz (Virgo) 26+6 Kis Kutya (Canis Minor) 2

Térdeplõ ember (Hercules) 28+1 Ollók (Libra) 8+9 Argo (→ késõbb többre bontották) 45

Lant (Lyra) 10 Skorpió (Scorpius) 21+3 Vízikígyó (Hydra) 19+2

Madár (Cygnus) 17+2 Nyilas (Sagittarius) 31 Serleg (Crater) 7

Kassziopeia (Cassiopeia) 13 Bak (Capricornus) 28 Holló (Corvus) 7

Perzeusz (Perseus) 26+3 Vízöntõ (Aquarius) 42+3 Kentaur (Centaurus) 37

Szekeres (Auriga) 14 Halak (Pisces) 34+4 Fenevad (Lupus) 19

Kígyótartó (Ophiuchus) 24+5 összesen 12 csillagkép 346 csillaggal Tömjéntartó (Ara) 7

Kígyó (Serpens) 18 Déli Korona (Corona Australis) 13

Nyíl (Sagitta) 5 Déli Hal (Piscis Austrinus) 11+6

Sas (Aquila) 9+6 összesen 15 csillagkép 316 csillaggal

Delfin (Delphinus) 10

Ló eleje (Equuleus) 4

Ló (Pegasus) 20

Androméda (Andromeda) 23

Háromszög (Triangulum) 4

összesen 21 csillagkép 360 csillaggal
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A csillagképek fizikai értelemben nem léteznek, hi-
szen a Föld egén egy adott alakzatot kirajzolni látszó
csillagok valójában igen eltérõ távolságokra helyez-
kednek el a megfigyelõtõl. Ugyanakkor a konstellá-
ciók azonosítása talán egyetemes emberi igény: fel-
tehetõleg minden kultúra ismert csillagképeket. Az
odaképzelt mintázatok nagyban megkönnyítik a ki-
igazodást a csillagos égbolton, és így jelentõs szere-
pet töltenek be a tájékozódásban mind térben (alap-
irányok felismerése), mind idõben (az év múlásának
követése). Az persze már néprõl népre változik,
hogy pontosan melyik csillagcsoportokat azonosítot-
ták csillagképekként, ezek tipikusan mekkora égte-
rületre terjedtek ki, az égbolt mekkora hányadán
tartottak számon csillagképeket, és milyen objektu-
mokkal azonosították azokat. Az utóbbinak csak az
emberi fantázia szabhat határt, ám az magától érte-
tõdõ, hogy az egyes kultúrák képviselõi „ismerõs”
dolgok – emberek, állatok, tárgyak, mitológiai lé-

nyek – képeivel ragadták meg a képzelet által össze-
rendezett égi alakzatokat.

A mai világban a csillagképek terén is érvényesül a
globalizáció: a legtöbb csillagképhagyomány feledés-
be merült, sõt gyakran nyom nélkül elveszett, mert
kiszorította azokat a nyugati tudomány által felkarolt
görög–római tradíció. Ennek egyik meghatározó szö-
veges forrása az ókor legnagyobb hatású csillagászati
mûve, az i. sz. 2. századi Ptolemaiosz Nagy matemati-
kai összefoglalása, amelyre Syntaxisként vagy Alma-
gestumként is szokás hivatkozni. E mû VII. és VIII.
könyveiben a szerzõ közöl egy csillagkatalógust,
amely mintegy ezer égitest adatait tartalmazza. Ez a
legkorábbról fennmaradt részletes csillagfelsorolás,
hiszen a forrásaként szolgáló korábbi katalógusok
nem hagyományozódtak ránk (az elsõ ilyet egyébként
feltehetõleg i. e. 2. századi Hipparkhosz alkotta meg).
A Syntaxis óriási népszerûségének köszönhetõen a
késõbbi korokban, egészen Kopernikusz koráig ez a
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lista szolgált alapul minden további

1. ábra. A Holló csillagképrõl készült modern csillagtérkép (fehér terület). A pontok nagy-
sága a csillagok fényességét reprezentálja. A görög betûk a fényesebb csillagok úgyneve-
zett Bayer-azonosítói, amelyek Johannes Bayer 1603-ban megjelent Uranometria kataló-
gusából származnak. A zöld vonallal önkényesen megrajzolt alakzat pszichikai igényt elé-
gít ki: az azonosítást megkönnyítõ fiktív konfigurációt jeleníti meg. A Hollótól „balra” a fé-
nyes csillag a Spicát, a Szûz legragyogóbb csillagát jelöli, felette fut az ekliptika köre (kék).
A koordináták itt – szemben Ptolemaioszéival – (második) egyenlítõi koordináta-rendszer-
ben vannak megadva. Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_IAU.svg

Kutrovátz Gábor okleveles csillagász, fizi-
katanár és filozófus. PhD fokozatát tudo-
mányfilozófiából szerezte a BME-n. Jelen-
leg a BME docense, fõ kutatási területe a
csillagászat története.

1Hipparkhosz magnitúdórendszere alapján alkották meg késõbb
a fényesség mérésére szolgáló, ma is használt csillagászati magnitú-
dóskálát (a szerk. megj.).

csillagkatalógus számára.
Ptolemaiosz 48 csillagképbe cso-

portosította az általa megfigyelt csil-
lagokat. Ezek szinte teljesen meg-
egyeznek azokkal a konstellációk-
kal, amelyeket az i. e. 3. századi
költõ, Aratosz sorolt fel a Jelenségek
(Phainomena ) címû költeményé-
ben, és amelyeket a késõbbi görög–
római szerzõk is jellemeztek. A csil-
lagképek három osztályt alkotnak az
ekliptikához, azaz a Nap – és körül-
belül a bolygók – útját kijelölõ kör-
höz viszonyított elhelyezkedésük
szerint: 21 északi (vagyis az eklipti-
ka körétõl északra levõk) összesen
360 csillaggal, 12 állatövi (amelye-
ken áthalad az ekliptika köre) 346
csillaggal és 15 déli (tehát az eklipti-
kától délre levõk közül azok, ame-
lyek még a horizont fölé emelked-
nek a Ptolemaiosz lakhelyéül szol-
gáló Alexandriából nézve) 316 csil-
laggal. Közöttük hozzávetõlegesen
20 állati figura, 12 emberi (vagy iste-
ni), 6 szörny és 10 élettelen objek-
tum található. A listát lásd az 1. táb-
lázatban.

Példaként vegyünk szemügyre
egy kisebb konstellációt a déli égte-
rületrõl, a Hollót (latinul Corvus, gö-
rögül Κοραξ ). A csillagkép ma elis-
mert határai között (erre késõbb visszatérünk) körül-
belül 30 olyan csillag helyezkedik el, amely ideális
körülmények esetén – vagyis a fényszennyezéstõl
mentes, felhõtlen éjszakai égbolton – végzett szabad-
szemes észlelés számára nagyjából még látható (azaz
fényesebb 6,5 magnitúdónál). A terület modern ábrá-
zolásához lásd az 1. ábrát. Ptolemaiosz listája szerint
azonban ez a csillagkép hét csillagból áll: ezek a fé-
nyesebbek vagy könnyebben azonosíthatók. Kataló-
gusának vonatkozó részletét a 2. táblázat tartalmazza
magyar fordításban.

Vegyük szemügyre ezt a táblázatot kissé közelebb-
rõl, és közben haladjunk jobbról balra! Az utolsó osz-
lop valójában nem része az eredeti katalógusnak, ezt
csak az azonosíthatóság kedvéért szokás hozzátenni a
modern kiadásokban. A fényesség (görögül μεγεθος,

azaz „nagyság”) egy hozzávetõleges érték, amely a
Hipparkhosz által bevezetett skálán alapul: a legfé-
nyesebb csillagok az elsõ osztályba, míg a leghalvá-
nyabbak a hatodikba tartoznak.1 A szélesség az úgy-
nevezett ekliptikai koordináta-rendszerben értendõ,
vagyis az ekliptikától mért szögtávolságot jelenti fo-
kokban (a „D” arra utal, hogy „déli” – ma ezt negatív
elõjellel jelezzük). A hosszúság ugyanebben a vonat-
koztatási rendszerben értendõ, azzal a megszorítással,
hogy Ptolemaiosz ezt nem a 0°–360° tartományban
adta meg, hanem 12 egyenlõ, 30°-os zodiákus sza-
kaszra osztotta az ekliptikát, és minden esetben az
adott szakaszon – itt: Virgo, azaz Szûz – belüli pozí-
ciót adta meg.

Számunkra a legérdekesebb azonban az elsõ osz-
lop, amely az odaképzelt figura, ez esetben a holló
testrészeivel azonosítja a csillagot.

Ptolemaiosz mûve tisztán technikai munka, vagyis
gondos észlelési adatokra alapoz precíz matematikai
levezetéseket. A táblázatban található leírásoknak,
csakúgy mint általában az odaképzelt figuráknak,
jelen esetben nincsen semmilyen mitológiai vagy aszt-
rológiai jelentõségük. Funkciójukat tekintve az a cél-
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juk, hogy megkönnyítsék az egyes csillagok azonosí-

2. táblázat

A Holló csillagkép csillagai Ptolemaiosz katalógusában.

leírás hosszúság szélesség fényesség Bayer-
azonosító

A csõrön lévõ, amely közös a Hydrával Vir 15 1/3 D 21 2/3 3 α

A nyakon lévõ, a fej csatlakozásánál Vir 14 1/3 D 19 2/3 3 ε

A mellkason lévõ Vir 16 2/3 D 18 1/6 5 ζ

Az elülsõ, jobb szárnyon lévõ Vir 13 1/2 D 14 1/6 3 γ

Az elõbbi a hátsó szárnyon lévõ kettõ közül Vir 16 2/3 D 12 1/2 3 δ

Az utóbbi ugyanabból Vir 17 D 11 3/4 4 η

A láb végén lévõ, amely közös a Hydrával Vir 20 1/2 D 18 1/6 3 β

A magyarázatot lásd a szövegben.

2. ábra. Johann Elert Bode (1747–1826) ábrázolása a Hollóról. A kapcsolódó ókori legendák szerint a madár a vízikígyó (Hydra ) testét
csipkedi, mert rá szeretné venni arra, hogy elérhesse a szomszédos csillagképet adó Serleget (Crater ) és ihasson belõle. Forrás: Vorstellung
der Gestirne auf XXXIV Tafeln, 1805. https://www.raremaps.com/gallery/detail/30085/wasserschlange-rabe-becher-hydra-continua-crater-
corvus-bode

tását, tehát az olvasó ez alapján tudja, hogy a szerzõ
éppen melyik csillagot említi. Szigorúan véve ezt a
funkciót a koordináták is képesek lennének ellátni,
ha elég pontosak volnának, és ha az ókori olvasó
könnyen és precízen mérhetett volna pozíciót, ám
ezek a feltételek itt nem teljesülnek. Egyszerûbb te-
hát, ha az olvasó úgy követi a leírást, hogy maga is
igyekszik odaképzelni például egy hollót.

Ezek a leírások szolgáltak alapul a késõbbi csil-
lagkép-ábrázolásokhoz. Bár ókori ábrázolások nem

maradtak fönn (eltekintve
egy i. sz. 2. századi márvány-
szobor éggömbjétõl, az úgy-
nevezett farnesei Atlasztól),
az európai reneszánsz korá-
ban és az újkorban született
csillagtérképek nagytöbbsé-
ge igyekezett minél ponto-
sabban odarajzolni Ptole-
maiosz figuráit. E hagyo-
mány egyik utolsó, ám annál
jelesebb képviselõje Johann
Elert Bode, a 18. és 19. szá-
zad fordulójának kiemelkedõ
csillagásza és a Berlini Ob-
szervatórium vezetõje, aki
igen pontos és részletes csil-

lagtérképein (Uranographia, 1801) még megjelení-
tette az ókori figurákat. A 2. ábrán e csillagtérkép
egy kissé egyszerûsített, kevésbé tudományos igé-
nyû változatát láthatjuk.

Ha általános képet szeretnénk kapni a ptolemaioszi
csillagképfigurák és az azokat kirajzoló csillagok vi-
szonyáról, akkor érdemes lehet némi kezdetleges
statisztikát készíteni azáltal, hogy számba vesszük,
szerzõ a katalógusában melyik testrészre hányszor
hivatkozik. Ehhez a csillaglista egy olyan kritikai ki-
adását vettük alapul, amelyet Francis Baily, a promi-
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nens angol csillagász adott közre 1843-ban, és amely

3. táblázat

Az egyes testrészekre történõ hivatkozások száma testtájanként csoportosítva.

fej törzs végtag (kar és láb)

latin magyar db. latin magyar db. latin magyar db.

caput fej 46 corpus test 15 brachium (fel)kar 13

capillus haj 1 collum nyak 46 cubitus könyök 29

cranium fejtetõ 5 occiput tarkó 6 vola csukló 11

frons homlok 5 interscapilium nyakszirt 5 manus alkar/kéz 35

supercilium szemöldök 1 scapula lapocka 18

oculus szem 11 humerus váll 41 coxa comb/far 4

tempus halánték 1 axilla hónalj 5 crus comb 25

auris fül 9 spina gerinc 10 genu térd 41

facies arc 3 dorsum hát 5 poples térdhajlat 13

naris orr(lik) 5 pectus mellkas 18 tibia lábszár 15

os száj 14 cor szív 2 sura vádli 4

rictus pofa 12 venter has 16 talus sarok/boka 10

rostrum csõr 1 umbilicus köldök 1 calcaneaum sarok 5

lingua nyelv 1 latus oldal 18 pes láb(fej) 64

maxilla állkapocs 3 lumbus farhát 13

mento áll 3 vertebrum csípõ 6 kar összesen 88

clunis far 3 láb összesen 181

fej összesen 121 törzs összesen 228 végtag összesen 269

A táblázat nem tartalmazza az emberi testrésszel nem rokonítható szerveket (például farok, szárny), ám tartalmazza az emberihez hasonló
állati testrészeket (például pofa, farhát), valamint az embereknél is értelmezhetõ testrészek esetén (például láb, szem) az állatoknál és
szörnyeknél történõ hivatkozásokat is figyelembe vettük.

4. táblázat

A legtöbbször (legalább tízszer) hivatkozott testrészek.

latin magyar db. latin magyar db.

pes láb(fej) 64 latus oldal 18

cauda farok 58 venter has 16

caput fej 46 corpus test 15

collum nyak 46 tibia lábszár 15

humerus váll 41 os száj 14

genu térd 41 brachium (fel)kar 13

manus alkar/kéz 35 lumbus farhát 13

cubitus könyök 29 poples térd(hajlat) 13

crus comb 25 rictus pofa 12

cornu szarv 24 oculus szem 11

ala szárny 23 vola csukló 11

forfex olló 21 spina gerinc 10

scapula lapocka/hát 18 talus sarok/boka 10

A táblázatban emberi és állati testrészek egyaránt szerepelnek.

az eredeti görög szöveg helyett az ábrázolások alapját
gyakran képezõ latin fordításokon alapul.2

2A szöveg alapját képezõ latin fordítás
Georgios Trapezuntios 15. századi munká-
ja. Az eredeti, görög nyelvû katalógus
alapján némileg eltérõ statisztikai adatok,
de minõségileg hasonló következtetések
adódnak, amelyeket a szerzõ készséggel az
érdeklõdõk rendelkezésre tud bocsátani.

A számlálás eredményei elé kí-
vánkozik néhány módszertani
megjegyzés. A különbözõ termi-
nusokkal jelölt objektumokat (elsõ
körben) különbözõ testrészeknek
tekintettük, akkor is, ha jelenté-
sükben igen hasonlók (magyarul
ilyen lenne például a „far”/„fe-
nék”). Csak akkor tettünk kü-
lönbséget emberi és állati testré-
szek között, ha ez nyelvi szinten is
jelentkezett (például „száj”/„po-
fa”), különben nem különböztet-
tük meg az emberre és állatra
(vagy szörnyre) történõ hivatkozá-
sokat (például „szem”). Figyelem-
be vettük az implicit hivatkozáso-

kat is, ahol szövegszerûen nem az adott leírásban
kerül említésre a kérdéses testrész, hanem egy meg-
elõzõ leírásra visszautalva (erre példa a 2. táblázat
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hatodik csillaga, amely az ötödik leírásra utalva impli-

3. ábra. Az egyes testtájakra történõ hivatkozások száma színkódolva. A kék árnyalat a kevés, a zöld pedig a sok hivatkozást jelenti. Az em-
berekre nem értelmezhetõ testrészek közül csak a „népszerûeket” (farok, szárny, szarv) vettük figyelembe. Az emberihez hasonló állati test-
részeket (például pofa, farhát) figyelmen kívül hagytuk. Megjegyzendõ, hogy a „láb” terminus sokszor általánosabb jelentéssel bír (a teljes
láb valamely része), mint amit az ábra sugall (lábfej), ám ezt az ábrázolásunk nem tudja megjeleníteni.

A

B

CD

E
F

G
HI

J
K

LMN

O

O

P

Q
R

S

TU

V

X Y

64

48

32

16

0

betû latin magyar darab

N cubitus könyök 29

O manus alkar, kézfej 35

P lumbus
+ vertebrum
+ clunis
+ coxa

fartáj 26

Q cauda farok 58

R vola csukló 11

S crus comb 25

T genu térd 41

U poples térdhajlat 13

V tibia
+ sura

lábszár 19

X talus
+ calcaneaum

sarok + boka 15

Y pes láb(fej) 64

betû latin magyar darab

A cornu szarv 24

B caput fej 46

C collum nyak 46

D occiput tarkó 16

E interscapilium nyakszirt 15

F ala
+ penna
+ pectine

szárny 28

G humerus váll 41

H pectus
+ cor

mellkas 20

I scapula lapocka 18

J brachium felkar 13

K latus oldal 18

L venter
+ umbilicus

has 17

M spina
+ dorsum

hát 15

4. ábra. A fej egyes területeire történõ hivatkozások száma színkódolva. A kék árnyalat a
kevés, a zöld pedig a sok hivatkozást jelenti. Az embereknél is értelmezhetõ testrészek
esetén (például száj, szem) az állatoknál és szörnyeknél történõ hivatkozásokat is figye-
lembe vettük.

0 4 8 12 16

a

b

c

d

e e

f f

gh h

i

j

k

betû latin magyar darab

a cranium fejtetõ 5

b frons homlok 5

c tempus halánték 1

d auris fül 9

e supercilium szemöldök 1

f oculus szem 11

g naris orr(lik) 5

h facies arc 3

i os száj 14

j mento áll 3

k maxilla állkapocs 3

cit hivatkozik a szárnyra). A ruházatra történõ hivat-
kozásokat akkor sem vettük figyelembe, ha testtáj
szempontjából viszonylag egyértelmûek (például
„öv”, „korona”). Végül: egyes terminusok nem szok-
ványos értelemben szerepelnek (például „crus” –
„comb”, „lumbus” – „farhát”, „vola” – „csukló”), itt
igyekeztünk az ábrázolások és a katalógus angol for-
dításai alapján követni Ptolemaiosz szándékát.

Számlálásunk szerint a katalógusban összesen 770
hivatkozást találunk emberi vagy állati testrészre, eb-

bõl 232 (30%) implicit. Ez azt jelenti, hogy a csillagle-
írások többsége, körülbelül háromnegyede hivatkozik
a figurák testére – amit kissé árnyal, hogy néhány
esetben egy leírás két testrészre is hivatkozik, amelye-
ket külön elõfordulásként vettünk figyelembe. Mivel
vannak olyan csillagképek, amelyeket nem élõ figu-
rák reprezentálnak (például Nyíl, Háromszög, Argo
(hajó) stb.), megállapítható, hogy ahol csak élõ figu-
rák adják a csillagképet, ott Ptolemaiosz rendszerint
ezek testéhez köti a leírásokat – ám nem mindig: néha
geometriai alakzatok is szerepet játszanak.

A különbözõ terminussal jelölt
testrészek száma 57, így átlagosan
13,5 esetben történik hivatkozás egy
adott fajta testrészre. A hivatkozások
többségében a csillag a szóban for-
gó testrészen található, ám néha
csak annak közelében (alatta, felette
stb.). A hivatkozásszámokat a 3.
táblázat mutatja be emberi testtáj
szerint csoportosítva, tehát kihagyva
azon testrészeket, amelyeknek nin-
csen emberi megfelelõje (például
„szárny”, „kopoltyú”). A 4. táblázat
a legtöbbször hivatkozott (emberi és
állati) testrészeket sorolja fel. A 3.
ábra egy fiktív, fõként – de nem
teljesen – emberi figurán illusztrálja
az egyes testrészekre való hivatko-
zás gyakoriságát színkódolva, míg a
4. ábra ugyanezt végzi el az (embe-
ri) fej részeire.

KUTROVÁTZ GÁBOR: A CSILLAGKÉPEK ANATÓMIÁJA 259



A számok összességében azt mutatják, hogy a na-

5. ábra. Koraújkori csillagkatalógusok hivatkozási gyakoriságai testrészek szerint. Nicolaus Kopernikusz (1543); Tycho Brahe (1602/1627);
Edmond Halley (1679); Johannes Hevelius (1690). A különbségek részben a tárgyalt csillagképkészletek eltéréseinek, részben a szerzõk pre-
ferenciáinak köszönhetõk, ám az közös pont, hogy a testrészekkel történõ objektumazonosítás mindenütt gyakori (55 és 80% között).

0 14,5 29 43,5 58 0 34 68 102 1360 12 24 36 48725436180

gyobb testtájakra való hivatkozások aránya összhang-
ban van a testtájak realisztikus méretével, mivel vég-
tagok (269) > törzs (228) >> fej (121), valamint láb
(181) >> kar (88). Itt érdemes megjegyezni, hogy né-
hány kivételtõl eltekintve (például Pegazus, Bika) a
figurák egész alakosak, tehát nincsenek például csak
fejet ábrázoló csillagképek. Ugyanakkor, ha az egyes
végtagokat tekintjük, látható, hogy az ábrák „törés-
pontjait” kijelölõ ízületek hivatkozási aránya jóval ma-
gasabb annál, mint amit ezen testrészek nagysága in-
dokolna: a törzs esetén messze kiemelkedõ jelentõ-
séget kap a váll, a lábak esetén pedig a térd, illetve –
bár kevésbé hangsúlyosan – a kar esetén a könyök.
Mindez persze nem meglepõ, hiszen a hivatkozások
száma akkor lenne úgymond területarányos, ha azt
vizsgálnánk, hogy elõre megrajzolt figurák esetén
hová esnek a véletlenszerûen elhelyezkedõ csillagok.
Ám mivel éppen a csillagokhoz igazítjuk a figurákat,
nyilvánvaló, hogy a testhelyzet azok elhelyezkedésé-
hez fog illeszkedni, kitüntetve a test jellegzetes és jól
lokalizálható pontjait. Valamint azt is ki kell emel-
nünk, hogy a nyak (és a farok) erõs hangsúlya elsõ-
sorban az ezekben bõvelkedõ szörnyeknek (Sárkány,
Kígyó, Vízikígyó…) köszönhetõ.

Végezetül az 5. ábrán négy koraújkori csillagkata-
lógusban – alkotóik Nicolaus Kopernikusz, Tycho
Brahe, Edmond Halley, Johannes Hevelius – található
testrészek elõfordulási gyakoriságát mutatjuk be.

Ezeket a csillagképeket apró eltérésekkel ma is szá-
mon tartjuk, kiegészítve további negyvennel, amit az
elmúlt négyszáz év csillagászai vezettek be részben a
görög–római csillagképek közötti „üresebb”, azaz lát-
ható csillagokban szegényebb területekre, részben a

déli pólus környékének az ókori szerzõk által megfi-
gyelhetetlen régiójára. A csillagképek (szám szerint
88) hivatalos listáját a Nemzetközi Csillagászati Unió
véglegesítette 1922-ben. Természetesen az ókoriak
által odaképzelt figurák mára elveszítették a jelentõsé-
güket: a csillagképek már nem csillagok által kirajzolt
alakzatoknak felelnek meg, hanem az égbolt ponto-
san rögzített határok közé esõ területeinek – ezeket a
határokat 1930-ban szögezte le az elõbb említett szer-
vezet. Valójában pedig ennek sincs különösebb jelen-
tõsége, hiszen a határok teljesen önkényesek, és csak
a hozzávetõleges tájékozódást segítik elõ – a pontos
elhelyezkedést pedig az objektumok (csillagképektõl
független) koordinátái adják meg.

Ám annak ellenére, hogy tudományos jelentõségük
háttérbe szorult, a csillagképfigurák kulturális szerepe
továbbra is jelentõs: részint a történeti vonatkozások
miatt, amelyek gyakran tetten érhetõk irodalmi vagy
képzõmûvészeti örökségünkben, részint pedig – az
állatövi csillagképek esetén – az asztrológia hatására.
Érdekesség, hogy az asztrológia nyugati hagyományá-
nak egyik legfontosabb történeti szövegét, a Tetrabib-
loszt szintén Ptolemaiosz szerezte.
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