
2020.  A  HOLD  ÉVE 
 

A 2020. év felett a Hold fog uralkodni. 
 
Az asztrológiai év kezdete a tavaszpont, a tavaszi nap-éj egyenlőség, amikor a Nap belép a 
Kos jegybe, 2020. márc. 20.  4óra 49perc 45mp. (A horoszkóp Budapestre készült) 
Így tehát 2020. a Vízöntő kor 36 éves Nap időszakának negyedik éve. Hold év. Az éven belül 
a Hold fogja uralni a Rák jegy hónapját és a hétfői napokat.  
 
Az előző Nap ciklus (1765-1800) Hold évei 
Mielőtt a 2020. év előrejelzéseit néznénk, tekintsünk vissza az előző Nap ciklus Hold éveire 
és vegyük figyelembe, hogy ezek az események még a Halak korszakban voltak. 
 
1768. A törökök hadat üzennek az Orosz Birodalomnak. Az egyiptomi uralkodó osztály 
lázadása a török uralom ellen.           A nagyszombati egyetemen orvosi kar nyílik.  
1775. Észak-Amerikai gyarmati függetlenségi háború Nagy-Britannia ellen. 
1782. Mérnöki intézet létesül a budai egyetemen. 
1789. A francia forradalom kezdete a Bastille ostromával. 
1796. Napóleont nevezik ki az itáliai francia hadsereg főparancsnokának.  
 
Értékelés: Az események említésénél első sorban azokat vettem figyelembe, amelyek a 
Nappal és Holddal lehetnek kapcsolatban, egyszerűbben kifejezve, amelyek olyan jellegűek, 
mint a Hold az Oroszlánban.  
Már megint a törökök. Változó kapcsolat az oroszokkal, hol lőnek, hol tűzszünet. 
Természetesen a tét a fennhatóság.  
Egészségügy: Magának a szervezetnek a működése.       Az egyetemek bővülése. 
A francia forradalom, amely igencsak érinti a népet.  
A Nap és a Hold ebben az időszakban a hatalomról és a népről szólt.  
 
Mit hoz a Hold éve 2020-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.  
Az Ascendens a Halak és Vízöntő 
jegyhatárán van, még a Vízöntőben, 
így a Halak közrezárt jegy. 2020-ban 
van négy darab születési uralkodónk, 
mind transzcendens. Ez történelmileg 
meghatározó, generációkra kiható. 
Szoros párhuzamban van a Bakban 
lévő négy bolygó (Jupiter, Szaturnusz, 
Plútó, Mars) jelentőségével. A 
Szaturnusz két nap múlva lép át a 
Vízöntőbe. Úgy néz ki, olyan időket 
élünk, amely hosszú időre meghatározza sorsunkat. Ezt mutatja a Hold helyzete is, a 12. 
házban, Vízöntőben. A vajúdó problémák, a betegségek – testi és társadalmi – ezt az évet 
biztosan kitöltik. Az uralomban lévő Neptunusz kevésbé láttatja a lehetőségeket. Sajnos 



háborúk idején együtt szokott állni a Plútó és a Mars, még szerencse, hogy közéjük lépett a 
Jupiter. Egy harmonikus fényszög is van a horoszkópban, ez a Nap-Szaturnusz szextil. A Kos 
kezdeményezés és Bak kitartás eredményre vezet, de tenni kell érte. Ez azoknak az 
országoknak jelent előnyt, akik idejében tudnak lépni. Az MC. ura a Jupiter. Azt is 
mondhatnám, hogy lesz, aki a „háborúból” előnyt tud kovácsolni.  
 
Magyarország a Hold évében 
Összevetés a Magyar Köztársaság horoszkópjával: 
Az éves horoszkóp Ascendens 
tengelye a Köztársaság horosz-
kópjának 2. és 8. házába esik, trigont 
és szextilt képez a radix Napra. 
Látszanak az agyagi nehézségek, a 
befektetési gondok, de a Napnak, 
mint vezetőnek ezt meg kell oldania.   
Lesznek veszteségek a külföldi 
kapcsolatok miatt.  
Az MC. kvinkunx Vénusz együttáll 
a radix Vénusszal. A mindenkori 
ellenzék és a jog képviselői nyomást 
gyakorolnak a pénzügyeken 
keresztül. A Bakban lévő 
bolygócsoport igen kellemetlen 
tranzit fényszöget vet a Napra és 
Marsra. Valamint a tranzit Hold a 
Plútóra. Ez az év nem tesz jót az 
ország vezetőinek, a kormánynak. 
Sokan úgy gondolják majd, hogy lehetett volna többet is tenni. Pláne az, akit gazdaságilag a 
válság padlóra küld.  
 
Mit jelképez a Hold?  
Általánosságban jelöli az érzelmeket, hangulatot, amely épp úgy változik, ahogy a Hold 
ciklusa. Tudunk-e alkalmazkodni az állandóan más arcot mutató helyzetekhez. Be tudjuk-e 
fogadni a hatásokat. Tudjuk-e alkalmazni a megérzéseket, amelyekre most igen nagy szükség 
lesz. A Hold uralma alá tartozik a nép, népszerűség, ciklikus működés, a család és a haza.  
 
Mit jelent ez az év a Rák érdekeltségűek számára? 
Erről csak nagy általánosságban lehet beszélni, hiszen mindenkinek egyéni és egyedi 
horoszkópja van. A saját képletben mindenkinek mást jelent a Hold, más életterületekhez 
kapcsolható, természetesen analógiákon belül.  
A Bakban lévő bolygók szemből hatnak rájuk, minden képen feszültséget keltve.  
 
Kivételesen szeretném az előző évi „főbb aspektusok” című fejezetet ismét megjeleníteni. 
(Ezt az előző 2019. Merkúr évéhez írtam) Érdemes újra olvasni. 
A horoszkóp ábra a 2020.01.10.  20:21 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. 
 
Rák jegyéhez tartozó országok:   Skócia, Argentína, Algéria, Románia, Szlovénia, Vietnám. 
 
 
 
                                                                                     Bp., 2020.03.13.    Ujvári Csilla 
 
 




