
2021.  A  SZATURNUSZ  ÉVE 
 

A 2021. év felett a Szaturnusz fog uralkodni. 
 
Az asztrológiai év kezdete a tavaszpont, a tavaszi nap-éj egyenlőség, amikor a Nap belép a 
Kos jegybe, 2021. márc. 20.  10óra 37perc 25mp. (A horoszkóp Budapestre készült) 
Így tehát 2021. a Vízöntő kor 36 éves Nap időszakának ötödik éve. Szaturnusz év. Az éven 
belül a Szaturnusz fogja uralni a Bak jegy hónapját és a szombati napokat.  
 
Az előző Nap ciklus (1765-1800) Szaturnusz évei 
Mielőtt a 2021. év előrejelzéseit néznénk, tekintsünk vissza az előző Nap ciklus Szaturnusz 
éveire és vegyük figyelembe, hogy ezek az események még a Halak korszakban voltak. 
 
1769. James Watt szabadalmaztatja első gőzgépét. 
          James Cook befejezi Új-Zéland felfedezését.  
1776. A 13 brit gyarmat elfogadja a Függetlenségi Nyilatkozatot és ezzel kinyilvánítja függet- 
          lenségét. Létrejött az Amerikai Egyesült Államok.  
1783. Az Orosz Birodalom saját országához csatolja a Krím-félszigetet.  
          Első hőlégballonos felszállás.  
1790. ………………… 
 
1797. Megszűnik a Velencei Köztársaság és a Habsburg Birodalom tagja lesz Isztriával és   
         Dalmáciával. A Habsburg Birodalom elismeri Itália francia átrendezését.  
 
Értékelés: Ezekben az években a felfelé haladás és előre törekvés érvényesül, mint az MC., a 
X. ház csúcsa, a Bak jegy. Kiemelkedő esemény az Egyesült Államok függetlensége. Egy 
világhatalom létrejötte, amely 245 éve meghatározza a világunk eseményeit.   
  
Mit hoz a Szaturnusz éve 2021-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 tavaszi nap-éjegyenlőség képlete 
egyben a tavaszi quartál képlet is. Ha 
ennek Ascendense kardinális jegybe 
esik, jelen esetben ez a Rák jegy, akkor 
mundán értelemben csak negyed évig 
érvényes, kiegészítésképen el kell 
készíteni a mások három képletet is. 
Most csak az első képletet fogom 
értékelni, hiszen a Szaturnusz uralma 
egész évre vonatkozik.  
Az Ascendens a Rák jegyben van, a 
születési uralkodó a Hold, amely az 
Ikrek jegybe kerül a 12. házban, pár fokra a Felszálló Holdcsomópont után. Ez egy krónikus 
év. Az emberek mozgástere határokon belül van. A fényszög nélküli Hold nem érintkezhet 
senkivel. A két sorsbolygó közeledő és távolodó trigonjában van (ezek a fényszögek már és 



még nem érvényesek), ígéret arra, hogy az élet hasonlóan jó lesz majd, mint amilyen jó volt a 
vírushelyzet előtt. A Felszálló Holdcsomópont azt mondja, hogy a görcsöket el kell fogadni, 
az időt nem lehet sürgetni, a vajúdás folyamatát végig kell élni. Aki nem vállalja az 
önzetlenséget és önfeláldozást az könnyen áldozattá válik.   
A Nap a Vénusszal együtt a X. házban diplomáciára és kiegyensúlyozásra törekszik. 
Szaturnusz évében a lokális helyzete megfelelő. Fényszögei – kvintil a Marstól és szextil a 
Plútótól – lehetővé teszik, hogy az ország vezetői kézben tudják tartani a helyzetet.  
Az Uránusz mindkét tengelyre szextilt vet, kifogyhatatlanok az ötletek.  
A Mars-MC. kvadrát túltolja az energiákat, amelyek kifullaszthatják a célok eléréséhez 
szükséges erőt. Viszont inkább ez legyen, mint erőtlenség.  
Szaturnusz-Uránusz kvadrát időnként gúzsba köt, majd kirobbanó konfliktusokat okoz. 
Ráadásul a Szaturnusz a Vízöntőben, az Uránusz helyén van. Hol a régi normák, hol a 
szabadságvágy kerül a felszínre. A korlátozások mindenképpen jelen vannak. Az új 
elképzelések még nem érettek meg arra, hogy megvalósuljanak.  
 
Magyarország a Szaturnusz évében 
Összevetés a Magyar Köztársaság horoszkópjával: 
Az éves horoszkóp Ascendens tengelye 
fordítottan egybe esik a Köztársaság 
horoszkópjának Ascendens tengelyével, 
miközben az éves horoszkóp MC.-je 
trigont és szextilt alkot az Asc.-Desc.-
vel. Sőt, ez az MC. királytrigont képez a 
belső horoszkóp MC.-jével. Ez egy 
olyan állás, amely a tengelyek 
viszonylatában igen kedvező. Olyan új 
lehetőségeket jelöl, amelyeket nem 
érdemes elszalasztani. Az ezévi célok 
nagymértékben támogatják a létezé-
sünket, a megjelenésünket a külvi-
lágban. A Plútók között kvintil van. 
Érvényesíteni lehet az összes 
tehetségünket. A Plútók az I. és X. 
házakat kötik össze és duplán jelentősek 
a sarokházak miatt, valamint a belső 
Napnak és a külső Szaturnusznak urai.  
A két Nap kvinkunxban van egymással, de ez minden évben így van. Szintén minden évben 
ilyenkor következik be a Nap-Uránusz kvadrát is.  
Az Ikrek Mars olyan helyzetben van – kvinkunx a tengelyekre – ami bizonyos választási 
lehetőségeket biztosít. Ez egy Yod kombináció, az eredmények érzékelése nélkül kell lépni.  
Végül a Hold szembenáll a Köztársaság Vénuszával. Ha a diplomácia furfangjait jól használja 
az ország, akkor az előnyünkre válik. A házak jelentése szerint az ellenzék nyílt fegyverekkel 
küzd. A nép talán most látja igazán, hogy mi a tét. Mindkét horoszkópban a Hold együttáll a 
Holdcsomóponttal, csak az egyikben a Leszállóval, a másikban a Felszállóval. Ez az állás 
bizonyos értelemben összeköti a múltat a jelennel a feladatok terén.  
 
Mit jelképez a Szaturnusz?  
Akadályok, megpróbáltatások, népszerűtlenség, balsors, pontosság, pontatlanság, tragédiák, 
balesetek (esés, zuhanás), időzítés (jó időben jó helyen lenni), elmélyülés, önfegyelem, 



törvények betartása, hatalom gyakorlása, megfontoltság, kronológia, öregség, rituálé, 
hagyomány, arisztokrácia. 
Alázat, álhatatosság, állandóság, aszkézis, bizalmatlan, biztonság, búcsú, elhúzódó, elutasítás, 
felelősség, félelem, fegyelmezett, garancia, gátlás, hagyomány, határ, hiány, hideg, hűség, 
keménység, kényszer, keretek, korlátok, keserűség, kitartás, kötelesség, kötődés, lassúság, 
lelkiismeret, lemondás, megbízhatóság, merev, nélkülözés, nehézség, nyugalom, önuralom, 
pesszimizmus, realitás, rideg, sikertelen, stabilitás, struktúra, szabály, szegény, szigor, szilárd, 
szűkösség, tagadás, tapasztalat, tartósság, tény, teher, türelem, valóság, vég, visszalépés, 
visszafogott, zárkózott. 
Uralma alá tartozik: birtok, ingatlan vagyon. 
Az élet útján akadályokat támaszt, amiket le kell küzdeni. Erőt is ad a bajok elviseléséhez. Ha 
a követeléseket teljesítjük tartást ad. Ösztönöz. Az elvárásoknak meg kell felelni. 
A küszöb őre, az idő ura.  
  
Mit jelent ez az év a Bak érdekeltségűek számára? 
Erről csak nagy általánosságban lehet beszélni, hiszen mindenkinek egyéni és egyedi 
horoszkópja van. A saját képletben mindenkinek mást jelent a Szaturnusz, más 
életterületekhez kapcsolható, természetesen analógiákon belül.  
A Bakban lévő bolygók csoportosulása meghatározta az előző évek eseményeit. Mostanra 
már csak a Plútó maradt a jegyben, egyedül rombolja még egy darabig a Bakok élethelyzeteit. 
Szerencsére a Bakok mindent kibírnak és reménytelen helyzetekben is képesek kitartani. 
 
Bak jegyéhez tartozó országok:   Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Horvátország, 
Mexikó, Mongólia, Oroszország, Venezuela. 
 
 
 
Bp., 2021.03.02.    Ujvári Csilla 
 
 




