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Jelenleg Magyarországon gondot fordítanak arra, hogy minél nagyobb legyen a házasság 
iránti érdeklődés. Ez két részből tevődik össze. Országunk népessége fogyóban van, több a 
halálozás, mint a születés és a házasságok elősegítik a népszaporulatot. Más részről a 
Kereszténydemokrata Párt szerint (a keresztény hit szerint) házasságban élés a leginkább 
elfogadott. 
Országunk jelenlegi vezetése bizonyos szemszögből nézve az Istent és az Embert képviseli. 
Távol álljon tőlem a politikai véleménynyilvánítás, a fentieket csak puszta ténynek, 
bevezetőnek szántam. 
 
A házasság intézménye a Vízöntő korban már nem olyan fontos. Előtérbe kerül a saját 
egyéniség érvényesítése, a boldogulok egyedül is, a szabadság megélése. A különcség 
következménye lehet a magány, akár választva is. Divat a szingli életmód, a karrierépítés, 
amely gyakran kizárja a tartós kapcsolatokat. Nehézkes a beilleszkedés és az alárendelődés. 
Az egyenrangúság elve nem mindig fér össze a női és férfi szerepekkel, hisz nem így lettünk 
megalkotva. Az Uránusz felbontja az eddigi struktúrákat, reformokat vezet be, a régi értékeket 
újakkal helyettesíti. Az emberi kapcsolatok kissé felületesek lettek. A Vízöntő jellegű 
embereknek látszólag sok barátjuk van, de igazi legfeljebb egy, vagy még az sem. Az 
érzelmek kimutatása nem fontos. A Vízöntő kor elhozza azokat a csoportokat, amelyek 
humanista elvek alapján működnek.  
A Vízöntő jegynek azonban van egy másik uralkodó bolygólya is, a Szaturnusz, amely őrzi a 
hagyományokat, megköveteli a rendet, betartatja a szabályokat. Így lesznek olyanok is szép 
számban, akik ezután is elfogadják a házasság intézményét.  
 
A házasság két vonalon jön létre. Isten és ember előtt. A Templomban és a Polgármesteri 
Hivatalban. Az eskető pap és az anyakönyvvezető előtt. Régen azt mondták, hogy egyházi és 
polgári esküvő. Hivatalosnak az anyakönyvvezető előtt történt aláírás tekinthető, viszont amit 
Isten összekötött azt ember nem választhatja szét. A két típusú fogadalomtétel történhet 
közvetlen egymás után, vagy időben eltolva, egyik a másikat jóval megelőzve.  
 
Miért felbonthatatlan az Isten előtt tett fogadalom? Mert az Isten bennünk él, Ő a 
lelkiismeretünk. (A teremtés utolsó napján Isten azt mondta: „Alkossunk embert a 
képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” /1 Mózes 1:26/ A képmás és a hasonlóság nem fizikailag 
értendő, mivel Isten test nélkül létezik, anyagtalan lélekkel, szellemmel rendelkezik. 
A Bibliában a „lelkiismeret” szóval fordított görög kifejezés szó szerinti fordítása: együtt 
tudás, vagyis a közös tudat, vagy önmagunk ismerése. A lelkiismeret képességével az 
emberiség a kezdetektől fel volt ruházva és összhangban van az isteni alapelvekkel.)  
A teremtett világ egy darabkája vagyunk, mint csepp a hatalmas óceánban. Rendelkezünk 
mindazokkal, amelyekkel az univerzum. Bennünk van a teremtő erő. 
„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben 
benne van a végtelen óceán rejtélye.” (Hermész Triszmegisztosz) 
 
A saját magunknak tett ígéret erősebb mindennél. A kimondott szónak hatalma van, nem lehet 
csak úgy megszegni, félredobni, semmisnek tekinteni. A feloldozáshoz nyomós indok kell, a 
keresztény egyházon belül a pápához kell kérvénnyel folyamodni. A hit különös erővel bír. 
Legyünk bármilyen vallásúak, bármilyen felekezetnek a tagjai, vagy éljünk vallásgyakorlás 
nélkül, az Isten meghatározó az életünkben. Ez így van amióta ember él a Földön. Lehet tőle 
félni, barátságba lenni vele, egyet nem lehet, figyelmen kívül hagyni és ezt még a megrögzött 



materialisták sem teszik, hiába állítják. Ők sem kivételek, bennük is létezik egy darabka a 
Mindenhatóból, még akkor is ha tagadják. Ha nagy baj van, mindenki úgy kiált: Istenem 
segíts! De mindentől függetlenül a segítség szavunk is kifejező:  segíts ég! 
Tehát a szó amit Isten előtt, vagyis magunk előtt kimondunk és ígérünk, hogy jóban-rosszban 
kitartunk az megmásíthatatlan és mindhalálig tart. Isten háza a templom szakrális hely, legyen 
az kápolna vagy katedrális. A tér és főleg a kupolák olyan energiákat gyűjtenek össze és 
vetítenek, amelyek még jobban megerősítik a szertartásokat.  
 
Az ember, vagyis az anyakönyvvezető előtt is teszünk fogadalmat, az is birtokolja a 
kimondott szó jelentőségét, de a hely és a közvetítő nincs kapcsolatban a hittel, azt az egy 
alkalmat leszámítva nem találkozunk vele többé. (illetve a következő házasságkötésnél igen). 
Minden további nélkül el lehet válni és ennek tudatában, hogy bármikor kiszabadulhatunk, 
komolytalanná válik a dolog. Nem beszélve a névházasságról és a „csak a papír kell” 
esetekről. Viszont törvényeink ezt a verziót fogadják el hivatalosnak. Ezzel az okmánnyal 
igazolhatjuk családi állapotunkat és járhatunk el jogi ügyekben. 
  
Bárhogy is van a házasság megváltoztatja a párkapcsolatok minőségét. Ad egyfajta 
állandóságot. „Most már révbe értem. Végre feleségül vett. Így lesz ez hosszú ideig. Igába 
hajtottam a fejem.” És még számtalan kifejezés van a házasság állapotára.  
Már nem kell annyira erőlködni a kapcsolatért, holnap is az lesz, ami tegnap volt. Nyeregben 
vagyunk. Azonban ez koránt sincs így. Mindkét ember változik és a holnap soha sem biztos. 
A jó házasság egyik alapvető pillére a változások elfogadása és az azokhoz történő 
alkalmazkodás.  
 
Az alábbiakban vizsgáljunk meg két horoszkópot. Az első egy fogadalomtétel Isten színe 
előtt. A második horoszkóp pedig egy polgári esküvő idejére készült. A pár mindkét esetben 
ugyanaz. Az elemzéskor azt szeretném kidomborítani, hogy miképpen jelzik a horoszkópok 
az Isten és Ember előtti fogadalomtétel jelentését.  
 

 
A képlet ura a Merkúr a 11. 
házban, az Oroszlán jegyben. A 
két fővilágosító, a Nap és a 
Hold, uralomcserés helyzetben, 
szintén a 11. házban. A három 
bolygó és a Holdcsomópont 
stelliumot alkot. A 11. ház, mint 
a mundán Vízöntő jegy a 
különlegességre utal. De a 
Vízöntő jelleg a VII. házas 
Uránusznál, annak fényszögénél 
és a VII. ház két urának a 
Vízöntő jegyben való tartóz-
kodásában is megnyilvánul. Mi 
is ez a különlegesség és hogyan 
értelmezhető a 11. ház és a 
Vízöntő jegy? A fogadalomtétel 
helyszíne egy katedrális volt, 
eskető pap jelenléte nélkül, de 
Isten színe előtt. A védőszentek 

 



és őrangyalok jelen voltak, az esemény támogatást élvezett, mindkét fél egyenrangú 
helyzetben volt. Bizonyos értelemben a 11. ház és maga a Szűz-Halak tengely Isten jelenlétét 
képviseli. 
A Szaturnusz-Vénusz kvadrát magyarázata: A törvény bolygója és a jog, vagy is a 9. ház ura 
nehéz, akadályozó helyzetben vannak egymással. Bizonyos körülmények miatt nem jöhetett 
létre törvényes és a vallás szerinti szertartás, viszont a kimondott és adott szó kötelező 
érvényű. A Szaturnusz a Merkúr bolygó uralta jegyben, a Szűzben van.  
 

 
 
Ez a horoszkóp ránézésre is 
tükrözi azt az összevisszaságot 
és komolytalanságot, amilyen 
az a nap volt. A házasulandó 
párnak ez az esemény csak a 
hivatalos forma birtoklását 
jelentette. A képlet ura a 
birtoklás, a Bika Vénusz a 
külvilág előtt a VII. házban 
együtt a Nappal, amely éppen 
lenyugodni készül.  
A Napnak és Holdnak nincs 
kapcsolata. Hold az I. házban 
Ikrek jegyben Neptunusz 
kvadrátban (távolodó fényszög). 
A bolygók szétszórtsága Ikrek 
jellegű.  
A Hold jelezte esemény, vagyis 
a családalapítás és otthon-

teremtés már megtörtént, a mostani esemény csak kirakat, jelentéktelen, de az Ember előtt 
mégis kötelező játék.  
A polgári esküvőt jelzi: Az Ascendens föld jegyben, ura a Vénusz együtt a Nappal a Skorpió 
jegyben. A Skorpió két ura együtt a Bakban, szintén föld jegyben a 9. házban, a mundán 
Nyilas, Jupiteri házban.   
 
Nem óhajtom a házasság egyik variációját sem a másik elé helyezni, hiszen sokan vannak, 
akik csak az anyakönyvvezető előtt tesznek ígéretet. A kellő komolyság és hozzáállás ebben 
az esetben is kötelez az adott szó betartására.  
Egy szertartás alkalmával azonban az erre az időpontra elkészített horoszkóp nem fogja 
határozottan mutatni, hogy milyen jellegű volt az esemény, kettőnél azonban ez nyilvánvalóan 
látszik.   
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