
2019.  A  MERKÚR  ÉVE 
 

A 2019. év felett a Merkúr bolygó fog uralkodni. 
 
Az asztrológiai év kezdete a tavaszpont, a tavaszi nap-éj egyenlőség, amikor a Nap belép a 
Kos jegybe, 2019. márc. 20.  22óra 28perc 27mp. (A horoszkóp Budapestre készült) 
Így tehát 2019. a Vízöntő kor 36 éves Nap időszakának harmadik éve. Merkúr év. Az éven 
belül a Merkúr fogja uralni az Ikrek és a Szűz jegyek hónapját és a szerdai napokat.  
 
Az előző Nap ciklus (1765-1800) Merkúr évei 
Mielőtt a 2019. év előrejelzéseit néznénk, tekintsünk vissza az előző Nap ciklus Merkúr 
éveire és vegyük figyelembe, hogy ezek az események még a Halak korszakban voltak. 
 
1767. Mária Terézia útbéri rendelete, amely szabályozza a földesúr-jobbágy viszonyt. 
1774. Amerikában a brit gyarmatok kongresszusán elfogadják az Emberi Jogok Nyilatkozatát. 
1781. Az észak-amerikai függetlenségi háború vége. 
1788.  
1795. A francia forradalom vége. 
 
Értékelés: Az események említésénél első sorban azokat vettem figyelembe, amelyek a 
Nappal és Merkúrral lehetnek kapcsolatban, egyszerűbben kifejezve, amelyek olyan 
jellegűek, mint a Merkúr az Oroszlánban. Úgy tűnik, mintha ezek az évek nyugalmasabb 
időszakot tükröznének.  
A Merkúr években olyan történelmi események voltak, amelyek szerződésekkel álltak 
kapcsolatban és ez két évben is békét jelentett.  
Irodalom: 1781-ben megjelenik Rousseau műve az Értekezés a nyelvek eredetéről. 
 
Mit hoz a Merkúr éve 2019-ban?  
Habár az év horoszkópját földrajzilag 
Budapestre készítettem el, a bolygók 
közötti fényszögek az egész Földre 
vannak hatással. A házak és tengelyek 
helyzete fővárosunkra és az itt élő 
emberekre vonatkoznak.  
A Skorpió Ascendens két ura a Plútó 
és a Mars trigonban vannak 
egymással. A lehetőségek késszen 
állnak és választhatunk is közülük 
szerencsésen az I. házban lévő uralmi 
Jupiter segítségével. Az MC. ura a 
Merkúr az IC.-re került együtt a 
Neptunusszal a Halak jegyben. A 
célok ebben az évben még elérhetetlen 
távolságokban vannak és homály fedi 
azokat. A Vénusz és a Mars kvadrátja 
nem biztosítja a békét. Az Uránusz kimenő kvadrátja az MC.-re jelenthet végleges megoldást 
valamely minket érintő történelmi eseményre.  
 
 
 



Magyarország a Merkúr évében 
Összevetés a Magyar Köztársaság horoszkópjával: 
Az éves horoszkóp Ascendens 
tengelye a Köztársaság horosz-
kópjának X. és IV. házába esik. Az 
éves horoszkóp Vénusz-Mars 
kvadrátja T-kvadrátot alkot a 
köztársaság Holdjával. A békétlenség 
nálunk is megteszi a hatását a 
hétköznapi emberek köreiben. A 
valóságot ebben az évben ne is 
keressük, se a médiában, „se égen, se 
földön”. Mindenféle képen a Plútó lesz 
az úr, térdre kényszeríti a köztársaság 
Marsát és Merkúrját. A végkimenetel 
azonban csak a következő évben 
nyilvánul meg. A tranzit Uránusz 
szemben van a Nappal és trigont vet a 
radix Uránuszra. Az ötletek 
kifogyhatatlanok főleg anyagi téren.   
Nem kell attól félnünk, hogy a Merkúr 
évében unatkozni fogunk. Választásra is lesz lehetőségünk kétszer is. Éljünk vele.  
 
Mit jelképez a Merkúr?  
Semleges, közvetítő szerepet játszik a két fővilágosító, a Nap és a Hold között, jelen esetben 
az uralkodó és a nép között. Jelképezi az ifjúságot, a gyermekeket és a testvéries viselkedést. 
A logikus gondolkodást, egyáltalán a kommunikációt mindenféle formában. Milyen 
könnyedséggel, vagy felületességgel állunk hozzá a dolgokhoz. Meg tudjuk-e hallani a másik 
fél szavát? És a Merkúrhoz tartoznak a hazugságok, csalások, átverések, ravaszságok és 
pletykák is.  
 
Mit jelent ez az év az Ikrek és Szűz érdekeltségűek számára? 
Erről csak nagy általánosságban lehet beszélni, hiszen mindenkinek egyéni és egyedi 
horoszkópja van. A saját képletben 
mindenkinek mást jelent a Merkúr, más 
életterületekhez kapcsolható, természetesen 
analógiákon belül.  
Az Ikrek és Szűz Napú embereknek és talán 
ide tartoznak azok, akiknek Ikrek, vagy Szűz 
az Ascendensük ez egy mozgalmasabb év 
lesz. De mivel ők egyébként is 
nyüzsgősebbek, lehet, hogy ezt nem fogják 
különleges évnek tekinteni.  
 
Főbb aspektusok 
A tranzit Merkúr éves aspektusait külön nem 
érdemes kiemelni, mivel hogy gyors bolygó 
és hatása a lassú bolygókra alig észrevehető. 
Közvetítő szerepe révén az év egy bizonyos 
napját és a hozzá kapcsolódó időszakot jellemezném.       (2020.01.10. 20:21 Telihold) 



A horoszkóp ábra a jövő januári Telihold állását mutatja. Már régóta téma a Bakban lévő 
bolygó csoportosulás és annak hatásai. A Plútó 2017. márciusa óta sétálgat oda vissza a Bak 
20°-a körül. Várja a többieket, akik sorban megérkeznek hozzá. 2020. decemberére, már 
mindenki tudni fogja mit okozott a telített Bak jegy a világban és egyénenként. Ekkor már a 
két sorsbolygó együtt lesz a Vízöntő elején.  
De térjünk vissza a Teliholdas képlethez. A Szaturnusz egzakt együttáll a Plútóval. A Merkúr 
egzakt együttáll a Nappal és így el is égeti azt. És a Hold egzakt szemben a Rákban. A 
Merkúr két tűz között a Bakban megfosztva minden mozgásterétől. Ebben a helyzetben szó 
nincs közvetítésről, ez maga a megsemmisülés. Kár minden szóért, a nagyok majd eldöntik, 
hogy mi legyen. A sorsunk itt megpecsételődik. Mindez az 5. házban. Valami olyasmi 
születik meg amivel 2017. március óta vajúdunk.  
A Merkúr az Ascendens és az MC. ura, itt már sem saját cél, sem saját lehetőség nincs. Az 
Ascendensre viszont három fényszög is érkezik. A Szaturnusz-Plútó kimenő kvadrátja egy 
régóta kényszerítő valami utolsó rúgása. A Jupiter trigonja szerencsés alakulást ígér. A Mars 
kvadrátja pedig kényszerlépés. A Szerencsepont a Descendensen a Halakból erősíti a Jupitert.  
Mars-Hold egzakt kimenő kvadrát. Ezt az aspektust utoljára hagytam, mert ez a 
legérdekesebb. A Mars a 3. és 9. ház uraként átveszi a Merkúr szerepét. A Nyilas jegyből 
professzionális módon elintézi a Holdat. A tűz és a víz vakmerő harca. A tűz támad, a víz 
pedig majd kioltja. Zaklatás és zaklatottság. Saját ivadékok védelmezése. Végső harc. Védjük 
ami védhető és mentsük ami menthető. A döntések következménye hosszú távú változások. 
 
Ikrek jegyéhez tartozó országok:    Wales, Csehszlovákia, Dél-Afrikai Köztársaság, 
Egyiptom, Irak, Palesztina, Norvégia, Szerbia, Törökország, Ukrajna, USA 
Szűz jegyhez tartozó országok:         Bulgária, Szaúd-Arábia 
 
 
                                                                                     Bp., 2019.03.06.    Ujvári Csilla 
 
 




