
KIRÁLYTRIGON 
 
Királytrigon, átfutó trigon vagy nagy trigon. Így nevezik azt a fényszögkombinációt, 
amelyben három vagy esetleg több bolygót három trigon köt össze. Az egymáshoz csatlakozó 
fényszögek mindig izgalmasak a megfejtésük szempontjából.  
 
A királytrigon elnevezés azért is találó, mert jellegét tekintve emlékeztet az Oroszlán jegyre. 
Az egyén, akinek van a horoszkópjában, bizonyos dolgokat magától érthetőnek tekint, neki az 
jár, mint a királyoknak a pompa és a nép imádata.  
Kényelmes fényszög, nem kell érte semmit sem tenni, alaphelyzet az egyén életében. Épp 
ezért nem tartozik hozzá megbecsülés, amiért nem dolgoztunk meg, amiért nem kellett 
küzdeni az egy kissé értéktelen. Azt gondolhatnánk, hogy akinek ilyen van a horoszkópjában, 
azt a Jóisten a tenyerén hordja, azonban ez a helyzet önmagában sohasem jár együtt a 
boldogsággal. Akinek talán még megszületni sem volt nehéz, az nem tapasztalja a saját bőrén 
a könnyű és nehéz közötti kontrasztot, aki mindig kalácsot ehet, az nem tudja, hogy milyen 
finom is az.  
Amikor a trigonokban résztvevő bolygók a jegy középső részein helyezkednek el, akkor 
tisztán hozzák a tűz, föld, levegő és víz minőséget. Mindenben egyetértenek, nyugodt légkör. 
Ha jegyhatáron vannak a bolygók, de még a fényszög orbiszán belül akkor a minőségek 
keverednek. Támogatják, vagy éppen ellenzik egymást, de nem maradnak közömbösek.  
 
Egész más a helyzet akkor, ha a királytrigon valamelyik csúcsához kvadrát, vagy kvadrátok 
kapcsolódnak. Feltöltődik energiával, megmozgatja, megmutatja azt az arcát, amikor segítség 
nélkül kellene valamely élethelyzet előtt állni. Végül természetesen segítséget nyújt. Az előző 
példával élve, az éhezés után adja a most már finom kalácsot.  
 
A királytrigon valamely oldalához kapcsolódhat két szextil, így sárkány alakzatot kapunk. A 
sárkány feje ugyanekkor szembenállással fog kapcsolódni a királytrigon túlsó bolygójához. A 
szembenállás feszültsége mozgásba hozza a két szextil által ajánlott lehetőségeket és így már 
valódi jó hatások jöhetnek létre.  
Itt sem mindegy a minőségi megoszlás. Ha a trigon víz jegyű, akkor a szembenállás föld 
jegyű. A víz – föld kapcsolat kevésbé hasznosítható, a föld nem tud hatni a vízre. Ha a trigon 
tűz jegyű, akkor a szembenállás levegős jegyű. A tűz – levegő kapcsolat isteni eredetű, nagy 
dolgokra képes, a teremtő erőt racionális, gondolkodó tulajdonságok támogatják. Ha a trigon 
föld jegyű, akkor a szembenállás víz jegyű. A víz termékennyé teszi a földet, materiális síkon 
gyümölcsöző állás. Ha a trigon levegős jegyű, akkor a szembenállás tűz jegyű. A tűz jegy 
szikrát, kezdő sebességet ad a gondolkodásnak. Jól hasznosítható a hétköznapi életben.  
 
Nem csak a születési horoszkópban, hanem tranzitok által is létrejöhetnek királytrigonok. 
Ezek időszakosak, annál hosszabb ideig tartanak, minél lassúbb mozgású bolygó hozza létre. 
A Plútó ilyen állása eltarthat évekig. Mivel nem állandó fényszög, így hatása észrevehető, a 
radix trigon életterületeihez hozzákapcsolja a ház fölött tranzitáló bolygó kellemes ráhatását.  
 
Meg kell vizsgálni, hogy a trigont alkotó bolygók közelednek-e egymáshoz. Ha igen, akkor az 
az előrejelzések szempontjából érdekes, mivel akkor növekszik meg a hatása, amikor a 
direkciós horoszkópokban a fényszög egzakttá válik. Ez a lassú bolygók esetében nem biztos, 
hogy létre jön.  
 
 
 



Példahoroszkópok: 
 
XIV. Dalai láma. (Tendzin Gyaco) 
1935.07.06. Tibet  4h. 38p. 
 
Sárkány alakzat. A trigon vizes jegyekben, a 
szembenállás föld jegyben. Igaz, hogy a föld 
jegyű Neptunusz-Hold nincs nagy hatással a 
trigonra minőségi értelemben, de itt csak 
zavaró lenne egy erősebb Neptunusz, identi-
tászavart okozna. (a Neptunusz rangvesztett)  
A nem mindennapi életpálya látszik a 
horoszkóp egészéből. Az egyetlen kvadrát 
távolodó és talán már az orbiszon is túl van.  
 
 
 
 
 
 
 
Czeizel Endre 1935.04.03. Budapest   
0h. 38p.  
 
 
Királytrigon vizes jegyekben. A hajtóerőt a 
Kos Nap és a vele szemben lévő, 
megnyilvánulni akaró, rangvesztett Mars 
képviseli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sharon Tate 1943.01.24. Dallas 
(Roman Polanski felesége) 
 
Sárkány alakzat, a királytrigon levegős 
jegyekben, a szembenállás tüzes jegyben. A 
Plútó-Nap szembenállás remek karriert ígért 
a színésznőnek, de egyben ez lett a veszte is, 
mert a Plútó miatt brutális gyilkosság 
áldozata lett. Az igazi hírnév halála után 
következett. 
 
 
 



 
 
Névtelen férfi    1974.02.22.    6h. 44p. 
 
A trigonok levegős jegyekben vannak. Az 
egyik csúcsához egy másik fényszög 
kombináció kapcsolódik (trigon-kvadrát-
kvinkunx). Még egy érdekesség: A Jupiter 
csúcshoz közel álló, vizes jegyben lévő Nap-
Hold együttállás bekapcsolódik a király-
trigonba. Ebben a horoszkópban nagyon 
nagy lehetőségek vannak és azt a tulajdonosa 
ki is használja. 
 
 
 
 
 
Ujvári Csilla   1965.03.30.   15h. 05p. Dabas 
 
És végül a saját horoszkópon. Ebben a 
királytrigonban négy bolygó vesz részt 
jegyhatárokon. A Merkúr-Uránusz trigon 
önmagában nem létezne, de itt a Szaturnusz 
és az MC fényszöge még is bevonzza. Az 
alkotók közül két bolygó vizes jegyben kettő 
pedig tüzes jegyben van. A tűz és víz 
szélsősége érezhetővé teszi a királytrigont. 
És még valami, kapcsolódik hozzá egy T-
kvadrát. Hogy néz ki ez a valóságban? A 
külvilágból érkezik egy probléma, ami igen 
megterhelő, majd nem sokkal később ötlet 
jön a megoldáshoz.  
 

A királytrigonos horoszkópok a bolygók elhelyezkedése miatt eleve kitöltik az ábrát. Egyfajta 
Ikrek tulajdonságokkal bírnak. Széles látókör, igaz hogy csak felületesen de minden érdekli a 
tulajdonost.  
 
 
 
2017. 05. 07. 
Ujvári Csilla 




