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JUPITER – SZATURNUSZ  EGYÜTT 
 

 
A két bolygót sorsbolygónak nevezzük. A Jupiter előtt, a Naphoz közelebb gyors bolygók 
vannak, amelyek első sorban materiális szinten működnek az életünkben. A Szaturnusz után 
vannak a lassú mozgású, transzcendens bolygók, amelyek már szellemi szinten is 
befolyásolják létünket. Az indíttatás szellemi szinten kezdődik, majd érezhetően intézi a 
sorsunkat. Így tehát a két sorsbolygó szerepe vízválasztó is.  
 
Az együttállás kb. 20 évenként következik be más-más jegyekben. Nagy általánosságban 200 
évig van ugyanabban a jegyminőségben, azután vált. A teljes ciklus 2000 év.   
 
A mundán asztrológia is dolgozik vele, a hagyomány szerint ez a legrégebbi hosszabb 
periódus, amelyet már a kezdetekkor is értékeltek. A retrográd mozgás miatt előfordul, hogy 
az állás rövid időn belül háromszor ismétlődik. Az elsőre elkészített horoszkóp mérvadó, 20 
évre vonatkozik. A második középidőben mutatja az események alakulását, a harmadik pedig 
az események lecsengése, következménye és utalás a következő ciklusra. A háromszori 
ismétlődés nem mindig következik be. Természetesen ezeket a horoszkópokat nagyon pontos 
idővel kell elkészíteni, illetve mundán házakkal lehet értékelni.  
 
Ha az együttállás a Kos jegy közelében történik, akkor korszakváltás következik. A 
keresztény időszámítás elején a Jupiter-Szaturnusz együttállása a Halak jegyben volt, ekkor 
kezdődött a Halak korszak, Krisztus születése környékén. Állítólag nem csak Jézus 
születésekor állt együtt a két sorsbolygó, hanem Mózes és Mohamed születésekor is. Ezért is 
nevezik ezt a fényszöget Messiás fényszögnek.  
 
Azonban nem csak kiemelkedő 
egyéniségek, hanem hétköznapi emberek 
horoszkópjában is találkozhatunk Jupiter-
Szaturnusz együttállással. Az ő sorsukat is 
befolyásolja, az ő életük is eszerint történik. 
Hogyan tudjuk értékelni ezeket a hétköznapi 
Messiás fényszögeket?  
Az biztos, hogy nem könnyű életút, hiszen 
az együttállás I. házas jellegénél fogva 
meghatározza az egyén lehetőségeit is. Az 
emberek hozzájuk való viszonyulása is 
különleges, mondhatnám azt is, hogy messziről látszik és érződik rajtuk.  
 
Hogyan tudjuk értelmezni a Jézusi önfeláldozást a hétköznap emberénél? Megvallom 
őszintén, hogy ezen sokat gondolkodtam és nem rég találtam meg a választ. Ez a fajta 
áldozattá válás nem történik önként és nem történik tudatosan. Úgy hozza a helyzet, hogy az 
illető személyt ártatlanul vádolják, vagy vonják felelősségre. Igazságtalan helyzetben kell 
másokért vagy mások helyett vállalnia a felelősséget és az élethelyzeteket. Lehet ez akár csak 
egyszer, hosszantartóan, vagy sorozatosan. A sokadik alkalommal már tudatosodik a szituáció 
– megint én vagyok a bűnbak – így azon már valamivel könnyebb túllépni. A hosszantartó 
egy alkalmat talán nehezebb észrevenni, mert abba sokszor beleszületik az egyén. Hogy lesz-e 
egy idő után megváltás az nem valószínű, de az élethelyzet megértése lehetséges. Ha a 
keresztet önként cipeljük, akkor az már nem is olyan nehéz. 
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Nyilván Jézus, mint Messiás már tudatosan vállalta magára a világ bűneit és szenvedett meg 
érte. (A keresztény történet szerint.) 
Ez a fajta áldozati szerep viszont egészen más, mint amit a Neptunusz idéz elő. Az csak az 
egyénre önmagára vonatkozik, nem tartalmaz felelősségvállalást. Illetve valakinek az 
áldozatává válik, aki kénye-kedve szerint játszhat vele. A Neptunuszi hatás ellenkezőjére is 
fordítható, amikor az illető nem áldozat lesz, hanem másokat megtévesztő, átverő.  
 
A Jupiter-Szaturnusz egymáshoz való közelsége önmagában is feszültség, mivel a 
tulajdonságuk alapvetően ellentétes.  
Kiterjedés – összehúzódás 
Gazdagság – szegénység 
Siker – sikertelenség 
Bizalom – bizalmatlanság 
Optimizmus – pesszimizmus 
Nyereség – veszteség 
Túlzás – lehatárolódás 
Életöröm – keserűség 
 
A két bolygó között nehéz összhangot képezni és kordában tartani hatásukat. Az 
szerencsésebb helyzet, amikor a radixban egyéb harmonikus fényszög éri őket.  
 
Karma bolygókként lezárnak egy korszakot. Az élet iskolájában egy osztály kijárva, jöhet a 
következő.  
                                                                                 
Életterületet, ahol megnyilvánul a ház uraként jelez. Természetesen magán viseli a jegy 
tulajdonságait, amelyben történik az együttállás. 
Ha lassú bolygók tranzitja éri az együttállást, akkor az mindenképpen sorsfordító hatású.  
 
A közelmúlt Jupiter-Szaturnusz együttállásai: 
1940.08.04. Bika 14°15’              Föld, Szilárd 
1940.10.17. Bika 12°40’ 
1941.02.14. Bika 9°05’ 
 
1961.02.18. Bak 25°06’              Föld, Kardinális 
 
1981.03.01. Mérleg 8°20’           Levegő, Kardinális 
1980.12.31. Mérleg 9°28’ 
1981.07.23. Mérleg 4°50’ 
 
2000.05.29. Bika 22°46’              Föld, Szilárd 
 
2020.12.22. Vízöntő 0°31’          Levegő, Szilárd 
Ezeknél az időpontoknál, vagy a közelükben születettek horoszkópjában megtalálható az 
együttállás. Mindaddig érvényes a fényszög, amíg a két bolygó 3 fokon belül van egymástól. 
Természetesen az egzakt fényszög a legerősebb. A példahoroszkópok a pontos 
együttállásokra készültek, Napkeltére.  
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Jupiter-Szaturnusz együttállás a Bikában 
Az egymás után háromszor bekövetkező pontos fényszögnél megfigyelhetjük a teljes témát, 
az események alakulását és lecsengését mundán értelemben. Az értékek és tulajdonok 
felosztása. A hatalom birtoklása. Vezérek hatalmának kiteljesedése. Mintha a diplomácia 
segítene, de a harmadik horoszkóp ellehetetleníti azt.  
Egyéni horoszkópban ez nem érvényes, a folyamat nem kapcsolható össze.  
(1940.08.04. Bika 14°15’) 
Az együttállás közvetlen Újhold után 
történik és a Jupiter-Szaturnusz kvadrátja a 
Nap-Hold felezőpontjára érkezik az 
Oroszlán jegyben.  
Igen nehéz az önérvényesítés, az Oroszlán 
jegy tulajdonságainak megélése. A szülött 
rendkívül igazságtalannak érzi, hogy nem 
kapja meg azt a hódolatot, ami egy 
királynak jár. Egész életében ettől szenved.  
 

(1940.10.17. Bika 12°40’) 
Az együttállás kölcsönösen közeledő 
trigonba kerül a Vénusszal, mint a Bika 
urával. Ez aránylag szerencsés helyzet, 
kérdés hogy a Mérleg Napú egyénnek 
mennyi energiájába kerül megfelelni a 
külvilágnak. Valószínűleg úgy érzi, hogy túl 
nagy a feladat. (Egyes esetekben a trigon 
lustává tesz, nem készít fel a nehézségekre.) 
 

 
(1941.02.14. Bika 9°05’) 
Az együttállás pontos kvadrátba kerül a 
Vénusszal, mint a Bika urával. Ez a Vénusz 
egy Vízöntő Vénusz, amely saját 
törvényekkel rendelkezik. Pont ezért kerül 
nagy feszültségbe és fokozottan nehéz 
helyzetbe a Bika Jupiter-Szaturnusszal. Nap 
a Vízöntőben. Ez egy olyan horoszkóp állás, 
amikor az egyén a birtoklás, az 
öntörvényűség és a túlzott ragaszkodás miatt 
mindig összetűzésbe kerül a törvénnyel. Sőt, 
itt is adódhat olyan eset, amikor mások 
helyett kapja a büntetést.  
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Jupiter-Szaturnusz együttállás a Bakban  (1961.02.18. Bak 25°06’) 
Ebben a jegyben a Szaturnusz uralomban 
van, a Jupiter pedig esésben. A Szaturnusz 
nem csak mozgása miatt telepszik rá a 
Jupiterre, hanem erőssége miatt is. Az 
egzakt fényszög akkor, jön létre, amikor a 
Nap a Vízöntőben tartózkodik, így a 
Szaturnusz a Nap felett is diszponál. 
Továbbá a Jupiter-Szaturnusz kvikunxot kap 
az Uránusztól és így a konstellációba újabb 
transzcendens bolygó kapcsolódik. Végül a 
Nap és az Uránusz uralomcserés helyzetbe 
kerül. Ez az állás igen megnehezíti a szülött 
sorsát. A folytonos igazságtalanság érzése 
fogyasztja az erőt. A Bak jegy csak később 
teszi lehetővé a megértéshez való 
hozzáférést, fiatalon csak a küzdés és a 
szerencsétlenség érzése marad. A 
Szaturnusz a Nap diszpozítoraként nagymértékben akadályozza az egyéniség kibontakozását.  
A pár nappal előbb születetteknek meg kell birkózni a Nap-Uránusz szembenállással, mint 
párkapcsolati problémával. Az ő esetükben a Plútó is szerephez jut kimenő kvadrátjával a 
Jupiter-Szaturnuszhoz, ami szinte garantálja egy karmikus feladat lezárását.  
A pár nappal később születettek Napja már a Halakban van, őket a Nap-Uránusz uralomcsere 
nem zavarja, nem befolyásolja a párkapcsolatot. A Nap a Szaturnusz helyett a Jupiter uralma 
alá kerül, így ez valamivel szerencsésebb helyzet.  
 
Jupiter-Szaturnusz együttállás a Mérlegben 
Ez szintén háromszori együttállás rövid időn belül. Mundán értelemben ez a korszak a Mérleg 
jegy tulajdonságait viseli magán. A diplomácia, a megfelelés és a nyílt ellenségek időszaka. A 
Szerencsepont kétszer is együttáll a Holddal, ez az egyes népeket jellemzi. (Nem a tömegeket, 
mert az a Plútó.) Az első két alkalommal 
fényszögben van a Nappal is. A sors 
kezében tartja az uralkodókat. A harmadik 
horoszkóp érdekessége, hogy a víz kioltja a 
tüzeket.  
Nézzük, hogy mit jelent az egyéni 
horoszkópokban. 
(1981.03.01. Mérleg 8°20’) 
Pontos fényszögnél a Halak számára ad egy 
olyan lehetőséget, hogy a bűnbak szerepét 
az önfeláldozáson keresztül tudja megélni és 
itt most valóban összemosható a Messiás 
fényszög és a Neptunuszi önfeláldozás.   
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 (1980.12.31. Mérleg 9°28’) 
Decemberben ezen a napon két pontos 
együttállás is létrejön, amelyek pontos 
kvadrátban állnak egymással. Ez két olyan 
markáns személyiségformálás, amellyel az 
illető egész életében el van foglalva. A 
kitörés lehetetlen. Talán ekkor nem is 
született életképes ember a Földön. 
(Egyébként gyakran előfordul az a 
csillagállás, amikor azt látva megkérdezzük, 
hogy ez az ember él még?. ) 

 
 
(1981.07.23. Mérleg 4°50’) 
Ekkor a Nap éppen átlép a Rákból az 
Oroszlánba. A Rákok vize kioltja a tüzet, az 
Oroszlán tüze pedig létre sem jön. Az állást 
talán úgy tudnám jellemezni, hogy 
tehetetlenségre kárhoztatva.  
 
 
 

 
Jupiter-Szaturnusz együttállás az ezredfordulón ismét a Bikában jött létre   
(2000.05.29. Bika 22°46’)        
Ez a horoszkóp a múlt tapasztalatait 
kénytelen átvinni az Új korba. És ez nem 
könnyű feladat. A közös tudatban rögzült 
sémák újratervezést igényelnek és ez 
sokszor rémisztő is lehet. Az Uránusz 
kvadrátja kényszerít ugrani a semmibe. Azt 
csak remélni lehet, hogy az becsapódás előtt 
elkap valaki. Amíg a Nap az Ikrekben van a 
jegy ad némi mozgékonyságot.         
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Jupiter-Szaturnusz együttállás a Vízöntőben  (2020.12.22. Vízöntő 0°31’)    
Ez itt már a jövő. Játszunk a gondolattal, hogy mit hoznak a sorsbolygók 2020-tól. Talán nem 
túl nagy meglepetés, hogy a konstelláció a Vízöntő legelején következik be. Túl vagyunk a 
Bak jegybeli nagy találkozásokon, amely számon kérte a világ összes törvénytelenségét. Még 
talán nem kapta meg mindenki a saját büntetését, de a Szaturnusz nem felejt, hisz a 
Vízöntőben is uralkodik.  
Még az a kérdés, hogy jön-e egy új 
Messiás és jó lesz-e az nekünk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bp., 2018.05.06. 
Ujvári Csilla 
 




