
A  Magyar Köztársaság horoszkópja 
 
A Magyar Köztársaság horoszkópját már nagyon sokszor vizsgáltuk. Én még is újra 
foglalkozom ezzel a témával, mert amikor egy horoszkópot sokat nézünk, hajlamosak 
vagyunk arra, hogy alapvető dolgokat figyelmen kívül hagyjunk. Ezt a horoszkópot úgy 
fogom értékelni, mint egy új radixot, amit most vizsgálok először, azt helyezve előtérbe, hogy 
mit ígér.  
Amíg Magyarország államformája köztársaság és az folyamatában nem szakad meg, addig ez 
a horoszkóp mutatja a közelmúltat és a jövőt számunkra. Természetesen nem úgy értékelem, 
mint egy személyt, hanem úgy, mint magát az országot és a házak jelentéstartalma is ennek 
megfelelő.  
 
Magyar Köztársaság     1989. október 23.  12h. 03s.  Budapest. 
Nap a Skorpió jegyben 
Hold az Oroszlán jegyben 
Ascendens a Bak jegyben 
 
Bolygók elhelyezkedése: 
Az összes bolygó a nappali oldalon 
helyezkedik el, ami nyílt, kifelé irányuló 
érdeklődést mutat. 
Alakzat: 
A bolygók elrendezése a horoszkópon 
belül tál alakzat, ami a Bak jellem-
vonásokat erősíti. Sokat tapasztalt 
ország a miénk.  
Tengelyállás: 
A balra dőlő MC boldogulást, sikereket 
és támogatókat feltételez.  
Megjelenés a külvilág felé: 
A Bak Ascendensel együtt áll a 
Szaturnusz és a Neptunusz és vele 
szemben a Descendensen a Jupiter áll. Ez egy olyan ország, amelyet szívósnak, kitartónak és 
erősnek tartanak. Tetteinknek súlya van a világban. Sok megpróbáltatással találkozunk, amit 
újra meg újra le kell küzdeni. Nehéz az érvényesülés, de soha nem adja fel, mert bármilyen 
nehéz helyzetből is van felállás. Későn érő típus, előbb a tapasztalatokat kell megszerezni. 
Fontosak a hagyományok. Sajnos a Szaturnusz kemény hatásait szétzilálhatja a vele együtt 
álló Neptunusz, így bizonyos helyzetekben igenis lehet önállótlan, akaraterő hiányos, óvatlan, 
lelkiismeretlen, megbízhatatlan, pontatlan és figyelmetlen. A meglévő struktúrák felbomol-
hatnak. Lehetnek olyan szokatlan elképzelések, amik idővel beérnek és meghozzák a várt 
eredményeket, de azok először nem találnak megértésre. Az időzítések nem mindig jók. Az 
elvárások nagyon magasak, amiknek meg kell felelni.  
A tengelyen lévő bolygók mindig fontosak és itt a két sorsbolygó van. Úgy gondolom, hogy 
jelentős helyünk van Európában.  
Országunkat nyíltan támadhatják, ugyanakkor segíthetik is és jelen vannak a titkos ellenségek, 
áskálódók, összeesküvők. De ha elérkezik az idő, akkor a titkok napvilágra kerülnek.  
Retrográd bolygók: 
Általában a horoszkópban, a hátráló helyzetű égitestek értékelésében, igen eltérőek a vélemé-
nyek. Ahol mindenképpen jelentősége van az a kérdő horoszkóp. A radixban akkor van jelen-
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tősége, amikor a szekunder direkciót vizsgálva értékeljük az irányváltásokat, ez azonban nem 
látszik azonnal a horoszkópábrán. Ebben az esetben én mégis értékelném a retrográd hiányát. 
Ritkán fordul elő, hogy egy horoszkópban nincs retrográd bolygó, mert azt a bolygó Naptól 
való távolsága határozza meg. A tál formánál sűrűbb a retrográd hiánya. A vizsgált horosz-
kópban a Jupiter fordul először retrográdba a születés utáni hatodik napon.  
A retrográd hiánya nagyobb objektivitást eredményez. 
A legfontosabb tulajdonságok és képességek már fiatal korban bekövetkezhetnek. Ez 
némiképp ellentmond a Bak Ascendensnek (2013-ban a Magyar Köztársaság a 24-dik életévét 
éli), de ebben a helyzetben nehéz megítélni, hogy ez az életkor fiatal-e, vagy már megfelel a 
későn érő típusnak. Lehet, hogy mindkét kritériumnak megfelel.  
Nagyobb az önbizalom, kevesebb a gátló tényező. Ez némiképp könnyíti a Szaturnusz 
hatásait.  
A Holdcsomópontok viszont retrográd helyzetűek. Tudom, hogy a Holdcsomópontokat sokan 
nem veszik figyelembe, mert ezek nem égitestek, nem sugárzó pontok, de a reinkarnációs 
asztrológiával foglalkozók azt állítják, hogy jelen esetben van rá esély, hogy az ország 
megszabaduljon a negatív tulajdonságoktól. Ráadásul a Holdcsomópontok harmonikus 
fényszögekkel rendelkeznek. (Hold együttállás, Mars trigon, Mars szextil).  
Jegyek minősége: 
A kardinális jegyben lévő bolygók többségben vannak. Az Ascendens is kardinális. Ez 
kezdeményező és hirtelen nagy erőkifejtésre tesz alkalmassá.  
Jelentős bolygók tartózkodnak szilárd jegyekben, úgy, mint a Nap, a Hold és a Plútó. Az 
általuk képviseltek, a nép, a mindenkori kormány, az ország vezetői kitartóan mozgásban 
tartják az ország ügyeit, a politikát.  
Változó jegyben csak a Vénusz tartózkodik. A Nyilas jegyben, a 11. házban és a IV., 9. házak 
uraként változó törvénykezési helyzeteket idéz elő első sorban a mezőgazdaságban, a 
felsőoktatásban.  
Az elemi felosztás kiegyenlített.  
Házak felosztása: 
Sarokházban áll a Jupiter és a Szaturnusz (a két sorsbolygó), a Plútó és a Neptunusz. A 
sarkalatos kérdések jelentős szerephez jutnak, és az ország természetéből adódnak.  
Követő házban a Hold és a Vénusz tartózkodik.  
A hanyatló ház bolygói a Merkúr, Mars és az Uránusz. Ezek a bolygók házhelyzetüknél fogva 
kissé erőtlenek. A Nap is hanyatló házban tartózkodik, de én másképp értékelem, mert közel 
van az MC-hez.  
A legtöbb bolygó az élet házaiban fejti ki hatását. Ez plusz energiákat ad. 
A cselekvésekre az uralomban lévő Plútónak, az államfőnek, a kormánynak és az ország 
vezetőinek van alkalma.  
A kapcsolatok minőségét a Jupiter jellemzi. Ez időnként olyan mint az a bizonyos ló, aminek 
át szoktunk esni a másik oldalára.  
Végül a Holdnak, vagyis a népnek mindig a megpróbáltatásokkal kell szembe néznie.  
Pozitív és negatív jegyek: 
A negatív, passzív jegyben lévő bolygók tengely közelben vannak. Ez a helyzet némi 
tehetetlenséget feltételez. Ezzel szemben a nép aktív, érzékenyen reagál a politika lépéseire.  
Erőviszonyok: 
A Szaturnusz és a Plútó uralomban van. Az ország maga és a kormány a saját természetének a 
legmegfelelőbb és legkedvezőbb helyzetében van és erősen hat. A Jupiter emelt helyzetű. 
Külkapcsolatok viszonylatában olyan, mint egy barátnál vendégségben lenni. A Mars 
rangvesztett, természete szerint kedvezőtlen, csökkent erejű, mint ellenségnél túsznak lenni.  
Lokális uralom és uralomcsere nincs a horoszkópban.  
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A nép helyzete: A Nap uralma alatt áll. A jog és törvény képviselőinek hatalmuk van fölötte. 
A Nap triplicitásában áll. Jóléte, vagy kevésbé jóléte az ország vezetésétől függ. A Jupiter 
terminusában van. A terminusok a külső megjelenésre és temperamentumra utalnak. A nép 
hajlamos a túlzásokra, igazságérzete érzékeny. A Mars arculatában van. A népnek sok 
erőfeszítésébe kerül, hogy a törvénykezés az ő oldalára álljon.  
Az ország mindenkori vezetőinek helyzete: A Mars uralma alatt áll. A külkapcsolatok nagy 
befolyást gyakorolnak országunk vezetőire. A Mars triplicitásában van. Az, hogy a kormány 
milyen életkörülmények elérésére képes, szintén a külső diplomáciai kapcsolatoktól függ. A 
Mars terminusában van. A mindenkori hatalom képes harcolni a saját érdekeiért. A Mars arcu-
latában van. Akkor is képes küzdeni, ha vesztésre áll. A mindenkori kormány, mint látjuk, 
erősen a Mars befolyása alatt áll. Mivel a Mars a Mérleg jegyben áll a 9-es házban, jó fény-
szögekkel, esésben ezt én jónak értékelem. A külkapcsolatok, a diplomácia építő jellegű. Az, 
hogy a Mars esésben van, pont az élét tompíthatja a dolgoknak.  
Az ország helyzete: Uralomban, a legkedvezőbb helyzetben van, ha a körülmények olyanok, 
hogy az adott lehetőségeket ki tudja használni. A Hold triplicitásában van. A nép segítsége 
gazdaggá teheti országunkat. A Merkúr terminusában van. Képes a kommunikációra és a köz-
vetítésre. A Jupiter arculatában van. Vannak olyan helyzetek, amikor a kevesebb több lenne. 
Hajlamosak vagyunk a túlzásokra, de már csak ilyen egy Nyilas nemzet.  
Állócsillagok:   
Nushaba (Jupiter, Mars hatások)                      Uránusz együttállás 
Rasalgethi (Szaturnusz, Vénusz hatások)         Vénusz együttállás 
Kiffa australis (Szaturnusz, Mars hatások)       Plútó együttállás 
Spica (Vénusz, Mars hatások)                          Mars együttállás 
A felsorolt állócsillagok közül a Spica számít jelentősnek.  
Az állócsillagok olyan természettel hatnak a velük együtt álló bolygókra és a hozzájuk tartozó 
életterületekre, amelyek azokat jellemzik. A Nushaba szerencsés energiákat közvetít az ország 
anyagi helyzete felé. A Rasalgethi tartósságot adhat az ellenzék és a törvénykezés képviselői-
nek. A Kiffa australis kitartó cselekedetekre buzdítja az ország vezetőit. A Spica pedig diplo-
matikus Marsi hatásokkal támogatja a médiát és a célokat.  
Az állócsillagok hatásairól is megoszlanak a vélemények. Szerintem túl nagy jelentőségük 
nincs, inkább csak ráerősítenek a horoszkópból egyébként is kiolvasható jelzésekre. Hatásuk 
függ a fényerejüktől és az ekliptikától való távolságaiktól. Helyük az ekliptikára vetítve jele-
níthető meg.  
További fényszögek értékelése: 
A tengelyen lévő bolygók fényszögeiről már beszéltem. Két távolodó fényszög van a horosz-
kópban, ez a Szaturnusz Jupiter szembenállás és a Hold Mars szextil. A távolodó fényszögek 
a múltra utalnak, a közeledők azért jelentősek, mert direkcióban egyszer egzaktak lesznek. A 
Hold Mars szextil bátor cselekvésre, spontán impulzusokra, esetleg vakmerőségre utal.  
Jupiter trigon Plútó: ez már közeledő fényszög. A Plútó, vagyis a mindenkori politikai vezetők 
karizmatikus hatást gyakorolnak a belső bankügyekre. A Plútó esszenciális jelentése miatt az 
ország anyagi helyzetét illetően egyszer gyökeres változást fog hozni, még pedig pozitív irány-
ba a trigon miatt. Ezt az is megerősíti, hogy a Plútó jelentős a horoszkópban, mert a Napnak 
az ura. Azt is tudjuk a Plútóról, hogy először mindent lerombol, majd megmutatja az irányt és 
regenerál.  
Nap szextil Uránusz: szintén közeledő fényszög. Hirtelen ötleteket ad az ország anyagi 
helyzetének javítására.  
Merkúr együttáll a Marssal: közeledő fényszög. Erre szokták azt mondani, hogy vág az agya 
mint a borotva. Kár, hogy sokan csak a saját hasznukra fordítják az észbeli képességeket.  
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A Nap és a Merkúr külön jegyben van egymástól 12 fokra.: A munkásosztálynak és az egész-
ségügynek mindig is lesznek gondjai, első sorban anyagi jellegű, mert az ország vezetői nem 
tudják teljes mértékben megérteni a problémákat.  
 
Előrejelzések: 
Szekunder direkciók: 
1996.   Merkúr belép a Skorpióba. 
2001.   Mars belép a Skorpióba. 
2002.   Vénusz belép a Bakba. 
2004.   Nap együttáll Plútó, Vénusz együttáll Uránusz. 
           Magyarország május 1-én tagja lesz az Európai Uniónak. Részt veszünk először az eu- 
           rópai parlamenti választásokon. 
2006.   Hold fényszögek: Kvadrátot vet az Ascendens-Descendens tengelyre és a vele együtt 

álló bolygókra.  
            Az öszödi beszéd (szept. 17.) és az azt követő október 23.-ai tüntetések. 
2009.   Ascendens átlép a Vízöntőbe. 
            Egy új korszak kezdődik.  
2011.   MC átlép a Nyilasba, Vénusz együttáll Ascendens. 
           Új alkotmány létrehozása. Új médiatörvény. A mezőgazdaság előtérbe kerül. Viták a             

földtörvényről. 
           Az első félévben Magyarország látta el az EU Tanácsának soros elnöki feladatait. 
2013.   Hold fényszögek: a Rák 8 fokától a 22 fokáig a VII. ház felett. 
            Az idei évben is lesznek feszült helyzetek, de a Plútó trigonja azt jelenti, hogy a kor-

mány tudja kezelni azokat.  
2014.   Hold fényszögek:  Nap kvadrát. A választások nehézségekkel terheltek lesznek. A 

mindenkori kormánynak igen nehéz dolga lesz.  
2015.   Merkúr belép a Nyilasba. 
           Itt rangvesztett lesz, de legalább lesz valamilyen méltósága, mert a Skorpióban pereg-   
           rin volt.  A 11. házban a törvénykezést fogja befolyásolni és a Jupiter uralma alatt, az  
           5. 6. és 8. házak uraként javuló munkakörülmények és külkapcsolati pénzforgalmak  
           alakulhatnak ki.  
 
Lassú bolygók tranzitjai: 
2009.  Neptunusz a 2. ház elején szemben a Holddal. A gazdasági válságról még sokáig nem 

veszünk tudomást, a tájékoztatás az volt, hogy minket nem érint.  
2011.  Uránusz kvadrát Uránusz. Ez az újdonságok éve. 
2012.  Neptunusz trigon Nap, Szaturnusz együttáll Nap. Ez jól alakuló külső és belső pénz-
ügyi helyzeteket ígér, amelyek tartósak lesznek.  
A legjelentősebbnek a tranzit Plútó fényszögeit tartom, ami talán már a Bak jegybe lépésével 
kezdődött. Az Uránusz, az Ascendens, a Szaturnusz és a Neptunusz együttállások és a Jupiter 
szembenállás szinte minden szinten gyökeres átalakulásokat váltott ki. Ez a folyamat még 
2013.-ban is érezteti a hatását.   
  
Mivel a direkciók és a lassú bolygók tranzitjai igen erősen eseménykiváltó hatásúak így a töb-
bi előrejelzés módszerekkel már nem tartom érdemesnek foglalkozni.  
Az ennél távolabbi jövőt pedig még nem érdemes vizsgálni.                         
                      
            Ujvári Csilla                                                                                     
            Budapest,  2013. 02. 23.                                                     


