
 

OSCAR  PISTORIUS 
 

a  LEHET-E  HIDEGVÉRŰ  GYILKOS  OSCAR  PISTORIUS ? 
Vagy csak áldozat ő is? 

című írásomhoz, ami 2014. 05. 11-én íródott. 
 
Oscar Pistoriusról és barátnőjéről szóló írásom már megjelent az Asztrológiai Tükör-ben 
2014. 05. 11-én. Idővel úgy látszódott, hogy az előrejelzéseknél nem az, illetve nem úgy 
történt, amit én feltételeztem. Ahogy mint emberek nem vagyunk hibátlanok, úgy, mint 
asztrológus is tévedhetünk. Azt szokták mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál 
semmit. Szükségesnek tartom, hogy visszakanyarodjak a témához és megvizsgáljam, hogy 
miből adódott a tévedésem.  
 
A 2014-es cikk teljes terjedelemben: 
-------------------------------------------- 
Az Ezotária című újság 2014. március végén megjelent számában olvastam Pistorius és 
barátnője történetét és rövid asztrológiai jellemzését. Felmerült bennem a kérdés, hogy 
kettőjük szinasztriája mutatja-e a tragikus eseményt, ami velük történt, illetve igazat mond-e a 
férfi mikor azt állítja, hogy nem akarta megölni szerelmét, baleset történt.   
Oscar Leonard Carl Pistorius 
1986. november 22-és 10 óra 30 perckor született a dél-afrikai Johannesburgban. Keleti 
hosszúság 28 fok, Déli szélesség 26 fok. Ascendense a Vízöntő 12 fok 39 perc 14 m.perc-en 
áll. Pistorius élete már a születésekor megpecsételődött. Mindkét lábából hiányzott a 
szárkapocscsont, és ez az állapot lehetetlenné tette volna a járást és a test terhének viselését. 
Szülei döntése alapján még 1 éves kora előtt lábait térdnél amputálták. Járni már protézissel 
tanult meg. Kitartása és akaratereje híres sportolóvá tette, több olimpián indult és nyert.  
2013. február 14-én végzetes tragédia történt, mikor eldördült a fegyver Pistorius kezében. 
Otthonában agyonlőtte barátnőjét Reeva Steenkampot, állítása szerint azért, mert betörőnek 
vélte. Védőügyvédje szerint véletlen baleset történt, a vád ellene szándékos gyilkosság. A 
tárgyalások ez idő szerint zajlanak, ítélet augusztusban várható.   
Reeva Steenkamp 
1983. augusztus 19-én 14 órakor született a dél-afrikai Fokvárosban. Keleti hosszúság 18 fok, 
Déli szélesség 34 fok. Ascendense a Bak jegyében 2 fok 4 perc 41 m.perc.  
Érdekes megérzései voltak a saját halálával kapcsolatban. Kamaszkorában festett egy képet, 
ahol saját magát ábrázolta angyalszárnyakkal a mennybe vezető létra előtt. A képen kicsit 
távolabb egy férfi is látható kezében fegyverrel. Halála előtt néhány órával egy közösségi 
oldalra azt írta, hogy „Péntek van, öltözzetek ma feketébe, így tiltakozzatok a nők elleni 
erőszak ellen.” 
A 29 éves, minden bizonnyal nagy jövő előtt álló modell fél éve ismerte Pistoriust, az 
ismerősök harmonikusnak ítélték kapcsolatukat. Reevat már előző kapcsolatában is 
bántalmazták.  
Ennyi a történet és most vizsgáljuk meg, hogy mit mutatnak a radixok és a szinasztria. 
Reeva horoszkópjában a rangvesztett Hold az egyes házban van fényszög nélkül a VII. és 8. 
házak uraként. A párjának része volt a halálában. Ez az állás magyarázza a saját halálával 
kapcsolatos megérzéseket is. A 8. házban Mars van az Oroszlán jegyben. Halál, lövések által. 
Érdekes módon a Marsnak két bolygóhoz is trigonja van, mégis erőszakos cselekményt 
minősít. Találkoztam már hasonló furcsasággal. Talán emlékszünk Sharon Tate-ra, (Roman 
Polanski felesége, amerikai színésznő és modell) akit terhesen borzalmas körülmények között 



gyilkoltak meg. Az ő horoszkópjában a nyolcadik házban lévő bolygó és a ház ura is átfutó 
trigon része.   
Pistorius képletében a VII. ház ura a Nap kvadrátot kap az I. házas Vízöntő Marstól. Lelövi 
társát különleges körülmények között. Ezek mind tények, események, amelyek megtörténtek, 
és természetesen léthatóak a horoszkópokban.  
Találunk-e a szinasztriában a tragédiára utaló jeleket?  
A gyilkossághoz két ember kell, egy gyilkos és egy áldozat. Ahhoz, hogy a radixban ígért 
események bekövetkezzenek a két embernek kapcsolatba kell kerülnie egymással. Látjuk, 
hogy a horoszkópok külön-külön jeleznek és az összevetés is. Nyilván azért rendelte a sors 
őket egymáshoz, hogy be tudjon teljesülni az életútjuk. Ez sajnos még negatív értelemben is 
működik.  
Szinasztria: Energikus, túlfűtött kapcsolat, sok a Mars fényszög, amelynek meg van az a 
veszélye, hogy előtérbe kerülhet az agresszív viselkedés. Jelen vannak a viharos érzelmek, a 
hatalmi megnyilvánulások, féltékenység. A Holdak nem kapcsolódnak, a Napok pedig 
kvadrátosak. Lelki életük nem találnak megértésre egymással kapcsolatban. Életmódjuk 
nagyon különböző és ez konfliktusok forrása lehet. Az igen erős vonzódás mégis létezik, 
mindhalálig tart, ami hamar bekövetkezik. Bajba sodorják egymást. A férfi összeütközésbe 
kerül a törvénnyel a nő miatt. Összegzés képen a szinasztria nagyon jól mutatja a kapcsolat 
minőségét és végkimenetelét is.  
Pistorius tárgyaláson való viselkedése azt mutatja, hogy nem a szerelmét akarta megölni, de 
ettől ő még fegyvert fogott egy másik emberre, akit ráadásul még nem is látott. (a fürdőszoba 
ajtón keresztül lőtt) Ha azt feltételezzük, hogy barátnőjét akarta megölni féltékenységből, 
akkor ezt miért egy ajtón keresztül tette volna? Horoszkópjából nehéz kiolvasni, hogy a bűn 
amit elkövetett, ki ellen irányult, mert az vitathatatlan, hogy készakarva történt. A kérdést 
inkább közvetve közelítem meg. Stagnáló Skorpió Merkúrja közel az Mc-hez nem a 
hazudozást jelzi, hanem a sportban elért eredményeket és kitartását. Viszont az áldozati 
szerep sem illik rá, mert a Neptunusz a 2 ház ura, a 11 házban áll és nem személyi jelölő vagy 
diszpozítor. Tudatmódosító szer használata elképzelhető a születési uralkodó és a Jupiter 
állása és kapcsolata miatt. Napja a Skorpió utolsó fokán, közelítve a Mars kvadrátját sok 
mindenre képessé teszi, még arra is, hogy eljátssza az ártatlan szerepét. Mindent egybevetve 
szerintem egy hidegvérű gyilkossal állunk szemben, aki talán előre kitervelten követte el 
tettét, számítva arra, hogy talán más elbírálás alá esik. Sok minden nem adatott meg neki az 
életben és amit elért azért jócskán meg kellett küzdenie. Horoszkópjából látszik, hogy a Nő 
birtoklása és hatalmába tartása problémás feladat, valamint férfiúi képességei sem 
tökéletesek.  
A tranzitok a közeljövőben nem mutatják, hogy Pistoriusnak a börtönbe kellene 
vonulnia, azonban az igazság és az igazságszolgáltatás nem mindig áll arányban és 
párhuzamban a bűnnel. Ha a védőügyvédnek sikerül a jogos önvédelmet bizonyítania, 
akkor védence ártatlannak minősül. A tranzit állások azonban két év múlva olyan 
helyzetet mutatnak, ami akár ezzel a témával kapcsolatban is nehéz élethelyzet elé 
állítják a horoszkóp tulajdonosát. A Szaturnusz visszatérés benyújtja a számlát és 
minden tettünkért fizetni kell, ha jó, ha rossz, kinek-kinek házhelyzete szerint.  
------------------------------------- 
 
Ezek a vastagon szedett mondatok voltak azok, amelyek nem egészen úgy történtek.  
 
Mivel elemzésemben inkább a szinasztria volt hangsúlyos, ezért nem vizsgáltam tüzetesebben 
a direkciókat, csak a Szaturnusz visszatéréséből következtettem, úgy gondoltam, hogy az 
addig eltelő két év aránylag nyugalmas lesz. A hírekből és tudósításokból értesülve szó sincs 
jogos önvédelemről. A vád és az ítélet mégsem egyértelmű.  



A bírósági tárgyalásokról a következő cikkrészletek jelentek meg:  
 
2014. szeptember 11-én megtartott bírósági tárgyalás ítélete szerint Pistorius nem bűnös 
előre kitervelt emberölésben. Másnap, szeptember 12-én azonban gondatlanságból elkövetett 
emberölésért bűnösnek találták és megkezdte 5 éves börtönbüntetésének letöltését. A 
megítélést az is befolyásolta, hogy a sportoló 2013. januári viselkedése miatt (egy étteremben 
az asztal alatt elsütötte fegyverét) három év felfüggesztettet kapott. 
 
2014. október 21. Pistorius ügyvédje még a tárgyalás során azt kérte, a sportolót ítéljék 
közhasznú munkára, mert már így is sokat szenvedett. A bíró az ítélethirdetéskor azonban 
arról beszélt, hogy ha Pistoriust valóban csak közérdekű munkára ítélték volna barátnője 
meggyilkolásáért, akkor úgy tűnhetett volna, hogy külön törvény vonatkozik a szegényekre és 
a gazdagokra, ezt pedig el akarta kerülni. A bíró viszont hozzátette, hogy a börtönbüntetést 
nem csak Pistorius fogyatékossága miatt kellett átgondolnia, de azért is, mert a férfinak 
kezelésre lesz szüksége a börtönben a trauma feldolgozásához. 
A sportolónak így jelen állás szerint legfeljebb öt évet kell leülnie, de annak egy hatodát 
biztosan, mielőtt házi őrizetbe kerülhetne. 
 
2014. október 27. A dél-afrikai ügyészség megfellebbezi az Oscar Pistorius hatszoros 
paralimpiai bajnok futó ügyében hozott múlt heti ítéletet, és súlyosabb büntetést kér a 
barátnője megöléséért ötéves szabadságvesztésre ítélt sportolóra. 
 
2015. március 13. Nem tudták megakadályozni Oscar Pistorius ügyvédjei, hogy az ügyészség 
megfellebbezze a sportoló ellen gondatlanságból elkövetett emberölés címén hozott ítéletet, 
szigorúbb ítéletet kérve.  
Az ügyészség azért fellebbezett, mert továbbra is az az álláspontja, hogy az atléta 
szándékosan végzett barátnőjével. A vádhatóság másodfokon azt akarja elérni, hogy a 
paralimpikont előre megfontolt emberölés miatt ítéljék el, ami legalább 15 év 
szabadságvesztéssel sújtható.  
 
2015. október 20. Oscar Pistoriust házi őrizetbe helyezik 1 év letöltött börtön után, amelyet a 
nagybátyja házában fogja tölteni Pretoria Waterkloof nevű elit külvárosi negyedében. 
Szabadon engedése feltételéül szabták, hogy – bár ismert a fegyverek iránti vonzalma – nem 
birtokolhat fegyvert és pszichoterápiás kezelésnek kell alávetnie magát. Korlátozzák a 
mozgását, illetve azoknak az embereknek a körét, akikkel kapcsolatba léphet. Az elítélt nem 
fogyaszthat szeszes italokat, és a rendőrség a nap bármelyik szakában váratlanul kérhet tőle 
vérmintát. 
Pistorius elengedését az után engedélyezték, hogy beleegyeztek az áldozat szülei. Azt 
mondták, mindegy, hogy Pistorius börtönben tölti-e büntetését vagy sem, ettől még a lányukat 
nem kapják vissza. 
 
2015. december 4. A dél-afrikai hatóságok letartóztatási parancsot adtak ki pénteken Oscar 
Pistorius ellen, akit az előző napon a legfelsőbb bíróság bűnösnek talált szándékos emberölés 
vádjában. Az eljárási szabályoknak megfelelően Pistoriusnak várhatóan kedden meg kell 
jelennie a pretoriai bíróság előtt, hogy óvadék ellenében feltételes szabadlábra helyezését 
kérhesse.  
A fellebbviteli bíróság ítéletét ismertető bíró közölte, hogy gondatlanságról nem lehet szó, 
mivel Pistoriusnak tisztában kellett lennie azzal, hogy az ajtóra leadott lövésekkel 
meggyilkolhatja az ajtó mögött lévő személyt. 



Az, hogy esetleg betörőnek hitte a fürdőszobában lévő barátnőjét, még nem menti fel a 
szándékos emberölés bűntette alól - emelte ki. Leszögezte azt is, hogy önvédelemről - amire 
Pistorius hivatkozott - szintén nem lehet szó, mivel az ajtó mögött lévő személy nem jelentett 
közvetlen fenyegetést a futó számára, aki még figyelmeztető lövést sem adott le. 
 
2015. december 8. A dél-afrikai igazságszolgáltatás óvadék ellenében, bizonyos 
megszorításokkal szabadlábra helyezte kedden Oscar Pistoriust, akit a múlt héten a legfelsőbb 
bíróság bűnösnek talált szándékos emberölés vádjában. 
 
2016. március 3. A dél-afrikai alkotmánybíróság úgy döntött, hogy Oscar nem fellebbezheti 
meg az ellene szándékos emberölés miatt decemberben hozott jogerős ítéletet. A sportoló 
januárban fordult a legfelsőbb bírói testülethez, és kérte ügye felülvizsgálatát. Pistorius 
büntetését még nem szabták ki, az ítélethirdetést április 18-ára tűzték ki. A szándékos 
emberölésért Dél-Afrikában kiszabható legenyhébb szankció 15 év szabadságvesztés. 
 
2016. április 18. Tárgyalásnap de az ítéletet júniusra halasztották.  
A rendőrségi vizsgálat megállapításai: Pistorius barátnője a bűncselekmény után, a 
helyszínelésnél már nem azt a ruhát viselte, amit akkor amikor megölték. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a gyilkos átöltöztette. Valamint ütésnyomokat találtak a holttesten, 
amelyek dulakodástól származtak. (vajon ezt miért csak most hozták nyilvánosságra?) 
 
2016. június 14-15. A lány hozzátartozói úgy döntöttek, hogy az ítélethozatal előtt 
nyilvánosságra hozzák azokat a fotókat, amelyek a gyilkosság után történtek.  
A tárgyaláson megpróbálta meggyőzni a bíróságot ártatlanságáról. Levette műlábait és sírva 
fakadt. Az ügyész szerint csak magát sajnáltatta, bűnbánást nem tanúsított. Súlyosbító 
körülmény, hogy a tett után az áldozatot felöltöztette. Pistoriusnak nincs lehetősége 
fellebbezni. 
Ítélet július 6-án várható. 
 
2016. július 6. 
OSZCAR  PISTORIUST  SZÁNDÉKOS  EMBERÖLÉSBEN  TALÁLTÁK  
BŰNÖSNEK  ÉS  6  ÉV  LETÖLTENDŐ  BÖRTÖNBÜNTETÉST  KAPOTT. 
A Szaturnusz visszatérése mégis csak benyújtotta a számlát és itt az ideje, hogy Pistorius 
megfizesse azt.   
 
Most pótlom Oscar Pistorius szolárjának és direkcióinak vizsgálatát a 2014 és 2015 évre. 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a szinasztria is felfogható a kapcsolat ígéretének és a létrejövő 
fényszögek előbb vagy utóbb, de mindenféle képen bekövetkeznek. Semmilyen kapcsolat 
nem kerülheti el ezeket a jelzéseket, legfeljebb a tragédiák a végére maradnak.  
 
Szekunder direkció 
A 29-dik életévre, ami 2015. 
A direkciós Ascendens-Descendens tengely együttáll a radix 2.-8. ház csúcsával. A Nap a 
Nyilas utolsó fokán van. A Hold útja: a radix VII. ház felett. Szemben Mars, kvadrát Nap, 
trigon Neptun, szextil Vénusz. A direkciós horoszkópban a Hold trigonban van a Nappal és az 
Uránusszal. Még úgy néz ki, hogy kedvező a helyzet, de a Hold trigonja rövid életű, a Nap 
pedig hamarosan jegyet vált.  
A 30-dik életévre, ami 2016. 
A direkciós Nap a Bakban folytatja útját, ami a törvényt jelképezi. A radixban a Bak jegyben 
a 12 ház kezdődik, ami elzárt terület. A direkciós horoszkópban a Hold a Descendensen van. 



A Hold útja a radix 8 ház felett. Szextil Plútó, kvadrát Szaturnusz, szextil Merkúr, szemben 
Jupiter. A direkciós Hold a 8. ház felöl kellemetlen kapcsolatba kerül a radix két 
sorsbolygójával. A Nap elzárt területre lép, lehet börtön. A Hold a sötét 8. házban találkozik a 
törvény szigorával.  
A szekunder direkció azt mutatja, hogy a börtönbüntetés letöltésére 2016 évtől kerül sor.  
 
Lassú bolygók tranzitjai 
Szaturnusz első visszatérése: 2015. dec. 28. Tranzit Szaturnusz kvadrát radix Jupiter. Tranzit 
Jupiter kvadrát radix Uránusz.   SZÁNDÉKOS  EMBERÖLÉS  VÁDJA 
Szaturnusz második visszatérése: 2016. júli. 9. Tranzit Szaturnusz kvadrát radix Jupiter. 
Tranzit Neptunusz kvadrát radix Szaturnusz.  ÍTÉLET  HAT  ÉV  BÖRTÖN 
Szaturnusz harmadik visszatérése: 2016. szept. 17. Tranzit Szaturnusz kvadrát radix Jupiter. 
Tranzit Neptunusz kvadrát radix Szaturnusz. Tranzit Jupiter a Mérleg jegyben 
 
Szolárok 
A 29-dik életévre. 2014. nov. 22. 
A szolár Asc. Nyilas a radix X. ház felett. 
A szolár Mc Oroszlán a VII. ház felett. 
Szolár Nap a 12. házban az Asc-től 3°-ra. 
Szolár Hold a Skorpióban a X. ház felett. 
Szolár horoszkópban kiemelt a 12. ház, ismétlődő fényszög a Jupiter és Merkúr között.  
Az elismerés problémás a kialakult jogi viszonyok miatt. Az első fokú perek pozitív irányba 
haladnak. Természetes, hogy leginkább az elzárás veszélye foglalkoztatja. Változás a X. ház 
viszonylatában történik, szélsőséges értékrend. Pénzügyi problémák. 
A 30-dik életévre. 2015. nov. 22. 
A szolár Asc. Vízöntő a radix I. ház felett. 
A szolár Mc Skorpió a X. ház felett. 
Szolár Nap a X. házban. 
Szolár Hold a Kosban a 3. ház felett. 
A szolár tengelyek kardinális radix házakba esnek. Ismétlődő fényszögek a Plútó és Vénusz, 
valamint a Hold és Vénusz között jön létre.  
Ez az év igen jelentős szakasza az életnek. Az öntörvényű természet erőteljesen megnyilvánul. 
Elérkezett az idő, hogy a IV. és X. ház viszonylatában a körülmények gyökeresen 
megváltozzanak. Környezetváltozás. Szigorítás másodfokú perrel kapcsolatban. (Akár életvég 
is lehet) 
 
Azt szokták mondani, hogy a végén csattan az ostor. Lehet, hogy Oscar Pistorius eddig sem 
volt büntetlen, mint ahogy azt az elején feltételeztem, de az igazi felelősségre vonás ezután 
következik. 
 
Végül pedig azt szeretném kiemelni, - és a kiigazítás azért íródott – hogy a fenti 
horoszkópelemzésnél nagyon szépen követhető az előrejelzés és a ténylegesen bekövetkezett 
események közötti különbség, ami jelen esetben nem mutat lényeges eltérést.  
 
 
Bp., 2016.07.08. 
Ujvári Csilla 
 




