
 

NEVEK  A  HOROSZKÓPBAN 
 
A születési horoszkópból minden kiolvasható, így az illető személy vezeték és keresztneve is. 
Talán ezzel a témával azért nem foglalkoznak sokan, mert a név azonos időben, vagy előbb 
születik, mint maga az ember, vagyis a horoszkóp. Amikor a szülők nem tudják a gyermek 
nemét, akkor a keresztnév a születéskor realizálódik. Ez történik akkor is, amikor az édesanya 
több név közül választ az utolsó pillanatban. Akár hogy is történik, tőlem még senki sem 
kérte, hogy olvassam ki a nevét a horoszkópjából.  
Névváltozások viszont felnőtt korban több okból is előfordulhatnak. Férfiaknál ritkábban, 
nőknél sűrűbben. Ez abból adódik, hogy a házasságkötésekkor a nők neve változik 
gyakrabban, habár a lehetőségtől a férfiak sincsenek elzárva. Nőknél a házasság időpontját a 
névváltozás szemszögéből is vizsgálhatjuk. Ehhez hozzá tartozik, hogy a nő mennyire 
szeretné megtartani az eredeti nevét, felvenni a férjéét és ezzel egyéniségéből veszíteni, vagy 
mindkét névvel egy köztes megoldást találni. A névváltoztatások összefüggésben vannak a 
foglalkozásokkal és bizonyos kultúrákkal, hagyományokkal is. A doktori cím saját névhez 
kötődik. Talán már nem élnek annyira azok a vidéki hagyományok, hogy a feleségnek szinte 
kötelező volt a férje teljes nevét fölvenni a né megjelöléssel. Ebben az esetben a nő személyes 
megszólítása nem volt lehetséges, hisz a keresztnév nem szerepelt hivatalosan. Nem ismerem 
a statisztikát, hogy ma már hány nő marad a saját, úgynevezett lánykori nevénél, de 
feltételezem, hogy elég sokan.  
Én azt tanultam, hogy a vezetéknevet a 3-dik ház, a keresztnevet pedig a 11-dik ház mutatja.  
 
Saját példámat tekintve én háromszor változtattam nevet életem során.  Lássuk tehát. 
Ujvári Csilla   (Dabas 1956. márc. 30.  15.04.30. h.) 
Vezetéknév: Ujvári.  A harmadik ház egyik ura a Mars, amely a Bak jegyben az ötös házban 
áll. A Bak jegy szimbolizálja a régi várakat, az ötös ház pedig mint mundán Oroszlán jegy az 
új dolgok létrejöttét. A hármas ház másik ura a Plútó az Oroszlán jegyben van. A hármas ház 
ura a Vénusz is, jelentheti azt, hogy mindig is szerettem ezt a nevet. A házban a Neptunusz 
tartózkodik, mely némi ködösítést jelölhet, két időszakban is használtam a hivatalos helyett a 
leánykori nevemet.  
Keresztnév: Csilla. A csillag kissé 
rövidített változata. Először Dugonics 
András használta 1788-ban az Etelka 
című regényében. A 11-dik házban az 
Uránusz áll, ami kapcsolatban van az 
asztrológiával és így a csillagokkal is. 
A ház ura a Hold együtt áll az IC-vel 
és a Szaturnusszal. Idősebb koromban 
és az életem végén valószínűleg már 
nem változtatom meg az eredeti 
nevemet.  
 
Az első névváltoztatásom az első 
házasságom alkalmával történt 1975. 
máj. 03. Takács Lászlóné lettem. A 
tranzit Uránusz elérte saját kvadrátját 
és együtt állt a harmadik házban lévő 
Neptunusszal. A változás teljesen új 
nevet eredményezett a saját elvesztésével. Mire a tranzit Uránusz szextilbe került a Marssal, a 
hármas ház másik urával, nem hivatalosan ugyan de megint az eredeti nevemet használtam. 



 

Az első férj vezetékneve, a házak levezetett jelentéstartalma szerint az én kilencedik házam. 
Az uralmi Vénusz jelöl művészi foglalkozást, mint a takács, amely vászonkészítő 
szövőmestert jelentett régen. A László név az ötödik házamban található. Jelentése hatalom, 
dicsőség. A Bak jegy, ahol az ötödik ház kezdődik, mint a mundán X. ház jelöl hatalomra 
törekvést.  
 
A második névváltoztatásom a második házasságomkor történt 1985. aug. 24. Erdődiné 
Ujvári Csilla lettem. A tranzit Plútó uralmi helyzetében a hármas ház felett, gyökeres 
változást és visszatérést hozott a születési névhez. A tranzit Szaturnusz szextilje az ötösházas 
Marshoz hosszú időre tartósította ezt a névváltozatot. Ezt a nevet 23 évig viseltem, habár 
ebből az utolsó 4-5 évben, valószínű a hármas házas Neptunusz hatására, nem hivatalosan 
ismét csak az Ujvári Csillát használtam. Második férjem vezetékneve a 11-dik házamban 
található, Erdődi. A ház a Rák jegyben kezdődik, ura a Hold együttáll a Szaturnusszal. Egy 
vár ahol a történelem során fontos dolgok történtek. Erdőd város, Romániában Szatmár 
megyében található ma is. A várat 1565-ben János Zsigmond leromboltatta, 1730-ra Károlyi 
Sándor új várat építtetett, ahol 1847-ben Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kötött házasságot.  
A Béla keresztnevet az én VII-dik házam jelöli. Halak jegyben kezdődik, ura a Jupiter a XII-
dik házban, Oroszlán jegyben van. A név eredete bizonytalan, jelentése belső szervet úgy, 
mint szívet jelent.  
 
A harmadik névváltoztatásomra 2009. júni. 10-én került sor, mikor hivatalosan is 
visszavettem a születési nevemet. Ennek az eseménynek nem volt túl nagy jelentősége, mert 
már egyébként is az Ujvári Csillát használtam és az előző nevem (Erdődiné Ujvári Csilla) 
tartalmazta a mostani variációt. Az aznapi tranzitállásnál az eseményt a Hold jelzi, amely 
együttállt a Marssal a hármas ház urával.  
 
A harmadik házasságom 2009. júli. 22-én köttetett. A nevem maradt az, ami eddig is volt. A 
tranzit csak megerősítést mutat. A Szaturnusz elérte a Mars trigonját és ez a tartósság már 
életem végéig fog tartani. A harmadik férjem vezetékneve nem értelmezhető csak a 
keresztneve, ami Ferenc. A horoszkópom kilencedik háza mutatja, ami eleve lehet külfölddel 
vagy vallással kapcsolatos. A Ferenc név azt jelenti, hogy francia, külföldi eredetre utal. Az 
első viselője Assisi Szent Ferenc volt. Édesanyja francia származása miatt kapta a Ferenc 
utónevet.  
 
Vizsgáljunk meg még néhány 
horoszkópot a nevek szempontjából.  
 
Ady Endre.  Teljes neve: diósadi 
Ady András Endre.   1877.11.22.   
18.óra 
Érmindszent vagy Adyfalva falu 
Romániában, Szatmár megyében. 
Vezetékneve egy romániai faluból 
származót (Adyfalvából származó) 
jelent.  
András:  férfi, férfias 
Endre:  az András egyfajta változata. 
A 11. ház a Kos jegyben kezdődik. 
A Kos mint hím állat és ura a Mars a 
legférfiasabb jelölő. A Mars 



esszenciálisan a férfi. A házban a Neptunusz áll, ami egyben a Mars diszpozítora is, jelenti, 
hogy nem az Andrást, hanem az Endrét használta.  
 
Szepes Mária.   Budapest 1908. 12. 14.    5. 25. óra 
Születési leánykori név:  Scherbák Magdolna 
Színészneve apja művészneve alapján:  Papír Magda 
Férjezett neve:  Szepes Mária   férje Szepes Béla után.  (1930. 12. 24.) 
Írói álneve:  Orsi Mária   (1941, 1946) 
Scherbák:  Édesapja zsidó szárma-
zású, a neve Scherbák Oziás.   
Szepes Mária radix horoszkópjának 
hármas házában nincs bolygó. A ház 
ura a Szaturnusz és az Uránusz. A 
Szaturnusz a IV. házban van, ami 
jelentheti azt, hogy akár többször is 
viselheti az apai nevet. Az Uránusz 
különleges vezetéknevekre utal, a 
Jupiter fényszöge miatt több 
alkalommal. A különlegesség alatt a 
művészneveket értem. A Papír 
Magda színésznevet édesapja 
művészneve, Papír Sándor alapján 
viselte. Az Orsi Mária írói álnév 
megvédte őt, amikor nem tudták 
azonosítani a Vörös oroszlán 
írójaként.  
Keresztnevek: a 11. ház is üres, ura a 
Vénusz a 12. házban a Skorpió 
jegyben van. A 12. ház, illetve maga a Skorpió jegy, rejtőzködést jelent, nem a születési 
Magdolnát, hanem a felvett Máriát használja. A Mária jelentése megfejtetlen, mint maga a 12. 
ház, mint mundán Halak jegy. Mint lehetséges jelentése a mirha, illatszerként a Vénusz alá 
tartozik és ezt az is alátámasztja, hogy fényszögben áll a Neptunusszal, amely magát az 
illatokat jelöli. A keserűség is jellemzi azt a Vénuszt, amely a Skorpió jegyben tartózkodik. A 
Magdolna jelentése torony, bástya a Szaturnusz alá tartozik. A Vénusz félfényszögben áll a 
Szaturnusszal, ami apajelölő, így már érthető, hogy a Magdolnát vagy Magdát csak az apával 
kapcsolatban használja.  
A Szepes vezetéknevet 1930. dec. 24-én kötött házasságától viselte, férje Szepes Béla után. A 
Szepes mint vármegye tökéletesen beleillik a Szaturnusz uralta 3. házba, de a férj 3. házát 
vizsgálva, ami a radix 9. háza Máriának az Oroszlán jegyben kezdődik. A vármegye a Magyar 
Királyság északi része, ma már nem tartozik Magyarországhoz és 1930-ban is külföld volt. A 
9. házban a Hold van, a változások bolygója, a férj neve eredetileg Strauch Béla volt, de nem 
ezt használta. A keresztnévnél Szepes Mária 5. házát vizsgáljuk, ahol nincsen bolygó. A Béla 
név bizonytalan eredetű, mint a 12. ház, ahol az 5. ház ura a Mars található.  
A házasságkötéskor a tranzit Hold a 3. ház fölött a Vízöntőben volt, névváltoztatást jelez és 
erre ráerősít a tranzit Szaturnusz, amely együttállt a radix Uránusszal.  
 
Tehát látjuk, hogy a nevekkel milyen jól el lehet játszani, akit az szórakoztat. A házak 
levezetett jelentéstartalma ennél a témánál is működik, saját horoszkópunkban megtalálhatjuk 
a hozzánk közelálló emberek nevének értelmezéseit és ha ügyesek vagyunk, akkor azt is 
megnézhetjük, hogy mikor változtatják meg azokat.  



 
Név értelmezések:  
CSILLA: írói névalkotás a csillag szóból. Először Dugonics András használta 1788-ban az 
Etelka című regényében.  
LÁSZLÓ: hatalom, dicsőség 
BÉLA: belső szerv, mint a szív. Bizonytalan eredet. Előkelő. 
FERENC: francia. A név első viselője Assisi Szent Ferenc. Édesanyja francia származású 
volt.  
ERDŐD: Erdőd város Romániában Szatmár megyében található. 
1215-ben Herdeud néven említik először. Egykori várát Drágffy Bertalan építtette 1481-ben.  
1565-ben János Zsigmond megostromolta és leromboltatta. 1727 és 1730 között  Károlyi 
Sándor a romok felhasználásával építette fel várkastélyát ahol 1847. szeptember 8-án kötött 
házasságot Petőfi Sándor Szendrey Júliával. A vár a második világháborúban elpusztult, de 
pár évvel ezelőtt elkezdődött a helyreállítása. A trianoni békeszerződésig Szatmár vármegye 
Erdődi járásának székhelye volt. 
ANDRÁS:  férfi, férfias 
PAPÍR:  A papír vékony anyag, amelyre írnak, rajzolnak, nyomtatnak, vagy amelyet 
csomagolásra használnak.  
SZEPES:  Szepes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. 
Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva. A Szepesség német Zips 
(rojt, csatol, fogas-zár-) elnevezése alapján cipszereknek nevezett szászok a középkori 
vármegye legjelentősebb gazdasági és kulturális szereplői voltak. 
ORSI:  nem találtam megfelelő értelmezést. 
MAGDOLNA:  a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. Jelentése torony, bástya.  
MÁRIA:  bibliai eredetű név. Eredeti héber formája Mirjam. Ez a görög és latin 
bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. 
Lehetséges jelentései: mirha az ókor egyik legdrágább illatszere és keserűség. 
 
(A felhasznált irodalom a Wikipédia internetes oldalról származik) 
 
 
Bp., 2013. április 28. 
Ujvári Csilla 


