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A horoszkóp házai 
 

 

Míg az állatövi jegyek tulajdonságokat mutatnak, a horoszkóp házai meghatározott 

életterületekre vonatkoznak. A házak vizsgálatával megtudhatjuk, hogy a bolygók, a 

jegyek, és a fényszögek milyen hatásokat fejtenek ki az élet egyes területein, miként 

jelzik az egyéni életsorsot. 

 

A házak hullámzó erőmezők, amelyek 24 óra alatt teljesen körülfutnak a Földön. A 

házakon belül a négy sarkalatos pont jut legjelentősebb szerephez, ezek a sarokházak 

kezdőpontjai. A keleti látóhatár és az ekliptika metszéspontja a házrendszer 

kezdőpontja, az Ascendens, az I. ház sarka. Vele szemben, tehát a körön belül 180 

fokra van a nyugati horizont és az ekliptika metszéspontja: ez a Deszcendens, a VII. 

ház sarka. Az ekliptika ívének a két metszéspont fölötti része (az Aszcendens -

Deszcendens tengely feletti félkör) a nappali, a két metszéspont alatti (az Asc-Desc-

tengely alatti) része pedig az éjjeli oldalt jelenti.  

Minden adott földrajzi hely meridiánja, vagyis délköre szintén két pontban metszi az 

ekliptikát: a látóhatár feletti metszéspont a Medium Coeli (röviden MC = az ég 

közepe), ez a X. ház sarka. A látóhatár alatti metszéspont az éjjeli félkörön az 

Immum Coeli (röviden IC = az ég alja), ez a IV. ház sarka.  

Az ún. sarokházak megfelelnek a négy kardinális jegynek, a Kosnak, a Ráknak, a 

Mérlegnek, és a Baknak. Ezeket a házakat római számmal (I, IV, VII, X. ház), a 

többit arab számmal jelöljük. 

 

Az asztrológia azonban a Földet körülvevő teret még további szakaszokra osztja: a 

sarkalatos pontok közti negyedeket 3-3 részre , tehát összesen 12-re – így jön létre a 

12 asztrológiai ház. 

Követő házak azok, amelyek követik a sarokházakat, nem határosak egyik 

főtengellyel sem: 2., 5., 8., 11. házak. 

Hanyatló házak azok, amelyek vége valamely főtengelynél van: 3., 6., 9., 12. házak. 

 

Az ún. közbenső házak sarkainak kiszámítása az asztrológia története folyamán 

többféle matematikai módszerrel történt, s gyakran képezte vita tárgyát, hogy melyik 

számítási eljárás a helyes. Napjainkban az asztrológusok túlnyomó többsége a 

Placidus-féle házrendszert használja. (Placidus de Titis olasz szerzetes tanár, 

asztrológus volt a XVII. sz.-ban.)  

 

 

Az egyes horoszkópházak jelentés tartalmai 
 

1. ház:  

Kos-jellegű, Sarokház, csúcsa az Aszcendens (AC, a felkelőpont). 

Keleti szegmens, maszkulin jellegű, nappali. 

Színe a fehér. 
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Ez a horoszkóp legfontosabb területe. A szülöttet magát jelenti: a külsejét, 

adottságait, képességeit, viselkedését, fizikai és lelki jellegzetességeit, 

temperamentumát, életerejét. Az Ént, a személyiséget, egyéniséget szimbolizálja.  

Kérdőhoroszkóp esetén ez jelzi a kérdezőt, a kezdeményezőt, üzleti ügyeknél az 

ajánlattevőt. 

Mundán horoszkópban jelzi az országot, annak népességét, egészségét, általános 

állapotát. 

 

2. ház:  

Bika-jellegű, Követő ház. 

Keleti, észak-keleti irányt jelez, feminin, éjjeli jellegű. 

Színe a zöld. 

Ez a ház jelzi, hogy a szülött milyen módon tudja biztosítani a megélhetését. Azokat 

az anyagi eszközöket mutatja, amelyeket az ember megkaphat, vagy meg tud 

szerezni. Jelképezi a jövedelmet, a keresetet. A szerzett javakon, és az azokhoz való 

viszonyon kívül a szellemi szerzeményeket, a tehetséget, talentumot is jelöli. 

Kérdőhoroszkópokban az ingó vagyonra, vagy vagyongyarapodásra utal, illetve 

eseményeknél a kezdeményező segítőire. Üzleti ügyekben az ajánlattevő anyagi 

helyzetét mutatja meg. 

Mundán horoszkópban jelzi az ország, a nemzet vagyonát, pénzügyi helyzetét, a 

rendelkezésre álló erőforrásokat, a kincstárt, a bevételeket, és a tartozásokat. 

 

3. ház:  

Ikrek-jellegű,  Hanyatló ház. 

Észak-keleti irányt jelöl, férfias, éjszakai jellegű. 

Színe a sárga. 

A testvéreket, a közeli rokonságot, a szomszédokat, és a hozzájuk való viszonyt 

mutatja. Jelzi az értelmi képességeket, a szellemi kapcsolatokat, az irodalmi és 

tudományos hajlamokat, a gyakorlati intelligenciát, a tanulmányokat, a kisebb 

utazásokat, valamint az okiratokkal, dokumentumokkal, szerződésekkel, levelezéssel, 

sajtóval, névvel összefüggő dolgokat. A tanulmányok, a kommunikáció (szóbeli és 

írásbeli gondolatközlés), a kereskedelem, és a közlekedés, a költözködés területe. 

Kérdőhoroszkópban is ezeket jelzi, valamint a közvetlen környezetet, elutazási 

szándékot. 

Mundán horoszkópban a posta, a sajtó, a sajtószabadság, a hírek, az úthálózat, a 

tömegközlekedés, a közvélemény, az elemi oktatási rendszer, a hazai propaganda. 

 

IV. ház:  

Rák-jellegű, Sarokház, csúcsa az Imum Coeli (IC, az ég alja). 

Északi szegmens, a Föld sarka. Kardinális, feminin jellegű. 

Színe a piros. 

A haza, a család, az eredet, a gyökerek, a neveltetés, az otthon háza. A szülői házat és 

a szülőket általában is mutatja, de elsősorban az apát. Itt láthatjuk az átöröklött 

javakkal kapcsolatos jelzéseket is. Szimbolizálja a helyet, ahonnan elindulunk, és 

ahova dolgunk végeztével vissza kell térnünk. Tehát innen nyerhetők információk az 

élet utolsó szakaszára, az életvégre, az öregkorra vonatkozóan. A gyermekkor és 
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öregkor problémái, betegségei főként itt jelentkeznek, akárcsak az öröklött 

betegségek. 

Kérdőhoroszkóp esetén minden ügy végső kimenetele, az otthon elkutyult saját 

dolgok. 

Mundán horoszkópban jelzi az ország földjét, a föld birtokosait, a mezőgazdaságot, 

a bányászatot, és ezen területek dolgozóit. Jelzi még az éves termelést, termést, 

épületeket, ingatlanpiacot. 

 

5. ház:  

Oroszlán-jellegű, Követő ház. 

Észak, észak-nyugati irányt jelez. Maszkulin jellegű. 

Színe a fekete, a fehér, ezek dominó- és pepita-mintázata, valamint a méz-szín. 

A vágyak, az elképzelések megvalósítására irányuló törekvéseket jelzi. Ide tartozik az 

érzelmi, szerelmi élet, az élet örömei, a szórakozás, a gyermek lehetősége, a 

gyermekek száma és milyensége. Itt láthatjuk a vállalkozásokkal, kockáztatásokkal, 

kalandokkal, a szerencsével és a szerencsejátékokkal, a sporttal kapcsolatos dolgokat. 

Ez a kreativitás, a művészi hajlamok és képességek, az önmegvalósítás területe is. 

Női horoszkópban a fogamzás és terhesség lehetősége és lefolyása is 

összefüggésben áll ezzel a házzal. 

Kérdőhoroszkópban a gyermekáldás esélyei, terhesség, terhes nő, a kérdező 

gyermekei, vagy|és öröme. 

Mundán képletekben jelzi az ország születési arányát, a gyermekekkel kapcsolatos 

szociális kérdéseket. 

 

6. ház:  

Szűz-jellegű, Hanyatló ház. 

Nyugati, észak-nyugati irány. Feminin jellegű. Sötét ház. Mala fortuna, azaz 

balszerencsés ház az antik elnevezése. 

Színe a grafitszürke és a sötét színek. 

A mindennapi munka és a munkaviszony, az alkalmazotti viszony, a kollégák, a 

szolgálat, az alárendeltség, a vállalt vagy vállalni kényszerült kötelességek, a napi 

rutin háza. Ide tartozik az egészségi állapot, a betegséghajlamok, az életmód révén 

szerzett betegségek, a testi fogyatékosságok, a táplálkozás kérdései. Jelzéseket 

láthatunk a sorsszerű korlátozásokról, a karma terheiről is.  

Kérdőhoroszkópban jelzi a kliens betegségét, munkáját, mesterségét. Ide tartoznak 

a munkavállalók, a kérdező szolgálatára levők. Jelenti még a kis állatokat is, juh 

méretig. 

Mundán horoszkópban jelöli a civil szolgálatot, a besorozott katonákat, az önkéntes 

rendfenntartókat, valamint a közigazgatási dolgozókat. Az ország élelmiszer-

tartalékai, ezzel foglalkozók, valamint az írások tárolói. 

 

VII. ház:  

Mérleg- jellegű, Sarokház, csúcsa a Descendens (DC, a lenyugvópont). 

Nyugati szegmens, maszkulin jellegű. 

Színe az éjfekete. 

Az Én kiegészítése, a társulás területe. Mutatja a házasságot, a házastársat, az 

élettársat, az ezekhez való viszonyt, és a társulásokat általában: a társadalommal, 
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egyesületekkel, egyénekkel való társas viszonyt. Ez a választott emberi kapcsolatok, 

az egyenrangú jogi viszonyok és a nyilvánosság háza. A külvilággal való kapcsolatba 

lépést, és ennek visszahatásait jelzi: ide tartoznak a nyílt ellenfelek és ellenségek, az 

összeütközések, a peres ügyek. Mutatja a szülöttnek azon vonásait, melyekkel a 

másik nemre vonzást gyakorol. A ház jegye és bolygói által jelzett tulajdonságok 

jellemzik azokat a személyeket, akikkel a szülöttnek szorosabb kapcsolata van, 

például a házastársat. 

Kérdőhoroszkóp esetén a különböző társulások, kapcsolatok (mindegy milyen 

jellegűek!). Adásvételnél a másik felet jelzi. A nyílt ellenségek, háború jelzője is. Ide 

tartoznak a törvényen kívüliek is, és a szökevények. Mutatja, hogy a keresett tárgy 

megkerül-e. Az út célja. Az asztrológust is jelöli, ha nem ő maga a kérdező. 

Mundán horoszkópban jelzi az ország válási arányát, a közellenségeket, az ország 

ellenségeit, hogy béke, avagy háború várható-e. Megállapodások, szerződések más 

nemzetekkel. 

 

8. ház:  

Skorpió-jellegű, Követő ház. 

Nyugati, dél-nyugati irányt mutat. Feminin jellegű. Sötét ház. 

Színe a haragos-, vagy méreg-zöld, a sötét színek. 

A halál és az átváltozások háza. Ide tartoznak a veszteségek, a sorsszerű 

áldozathozatal, a halál mikéntje, a halállal kapcsolatos körülmények és dolgok: 

hagyaték, örökség, végrendelet, előny vagy veszteség mások halála révén. Az élet és 

a halál nagy kérdéseivel való kapcsolat, a születés előtti és a halál utáni élet, okkult 

érdeklődés és képességek, az érzékfeletti világ. A házastárs, élettárs anyagi 

helyzetére, a nő hozományára, a férj vagyonára, keresetére is utal. Ide soroljuk a 

banki, tőzsdei ügyleteket, befektetéseket, a nagyobb műtéteket és az azok utáni 

regenerálódást, valamint a szexualitást is. 

Kérdő képletben az elhunyt birtoka, végrendelete. A másik fél erőforrásai, anyagi 

helyzete. 

Mundán képletekben jelöli az ország adóhivatalát, a nemzeti adósságot, a 

nemzetközi hitelképességét, külországokkal való pénzügyi kapcsolatokat. Az ország, 

a nemzet tragédiái, halálozási statisztikája. Az ellenség erőforrásai, illetve 

szövetségesei. 

 

9. ház:  

Nyilas-jellegű, Hanyatló ház. 

Déli, dél-nyugati irány. Maszkulin jellegű. 

Színe a zöld és a fehér. 

Itt jelennek meg a magasabb rendű szellemi törekvések, a belső fejlődés, a 

bölcsesség, az erkölcs, a világnézet, a vallás, a hit, és az ezekhez való viszony. Ez a 

ház jelöli a felsőfokú tanulmányokat, az elvont gondolkodást, a filozófiát ugyanúgy, 

mint a törvénykezést, a jogi dolgokat, a peres ügyeket. Ide tartoznak a nagyobb 

utazások, és a külfölddel való kapcsolat. 

Kérdő képletben jelzi a peres, jogi természetű ügyeket, a kezdeményező ügyvédeit, 

illetve a másik fél iratai, szerződései, jogi tanácsai. 

Mundán horoszkóp esetén jelzi az ország ideológiai hovatartozását, az egyházat, a 

legfelsőbb ügyészséget, a felsőoktatást és annak helyzetét, a külügyeket. Az ország 
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jogi állapota is itt található. Ellenségeskedés (háború) esetén az ellenség 

propagandája. 

 

X. ház:  

Bak-jellegű, Sarokház, csúcsa a Medium Coeli (MC, az ég közepe). 

Északi szegmens. Feminin jellegű. 

Színe a piros és a fehér. 

A világi érvényesülés területe. Ide tartozik a hivatás, a pozíció, a karrier, a társadalmi 

helyzet, a rang és előrejutás, az elismerés és megbecsülés, a hírnév, az ambíció, az 

elérhető célok és hatalom. Jelzi a nagy nyilvánosság előtti szereplést, a 

népszerűséget, a sikereket, a törekvések beteljesülését. Összefügg az erkölcsi 

felfogással és magatartással is, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető 

eredményekre. Az anyára, és a vele való kapcsolatra is utal. 

Kérdő képletben mutathatja a bírót jogi ügyekben. Üzletkötéseknél itt van az üzlet 

tárgyának az ára. 

Mundán horoszkópban e ház jelzi az uralkodót (királyt, királynőt), az ország 

legfőbb vezetőit, a felső tízezret, az arisztokráciát, minden olyan hatóságot, amely 

érvényt szerez a törvényeknek. A nemzet hírneve a világban, valamint a 

belkereskedelem. 

 

11. ház:  

Vízöntő-jellegű, Követő ház. 

Dél, dél-keleti irány. Maszkulin jellegű. 

Színe a sárga, sáfránysárga. 

A szülött életének azok a területei tartoznak ide, amelyek kapcsolatban vannak a 

szabadságával és függetlenségével, a tilalmak, normák, tabuk, tradíciók ledöntésével, 

a múlt bilincseitől való megszabadulással, az egyenjogúsággal, a reformáló 

törekvésekkel. Ez a ház jelzi az életben várható segítséget és támogatást: mutatja a 

barátokat, jóakarókat, pártfogókat, a barátsághoz való viszonyt, a társaságot és az 

abban játszott szerepet, valamint a protekciót. Ide tartoznak a vágyak, remények és 

tervek, ezek valóra váltásának lehetősége és körülményei. 

Kérdő képletben adásvételnél pl. jelzi a felek által elfogadott közvetítőket. Itt van az 

üzletből származó jövedelem is, de az anya (X. ház) pénze is. 

Mundán képletekben itt található az ország "uralkodójának" segítőit, a tanácsokat 

(tanács, mint testület!). Ide tartoznak a baráti, illetve a szövetséges országok is. 

 

12. ház:  

Halak-jellegű, Hanyatló ház. 

Keleti, dél-keleti irány. Feminin jellegű. Sötét ház. 

Színe a zöld. 

Az Én elszigetelődésének vagy feloldódásának háza: a magány, a befelé fordulás, az 

elhagyatottság, az elzártság és elszigeteltség, az áldozatvállalás jelzője. Ide sorolható 

minden, ami a következőkkel összefügg: kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek (pl. 

elmebetegek intézete, börtön, fegyház), bűnhődés vagy súlyos próbatétel, bűnperek és 

büntetések, üldöztetés, kolostor, remeteség, önkéntes áldozathozatal, az élet 

örömeiről való lemondás vagy kényszerű megfosztottság. Jelzi az okkult hajlamokat 

és képességeket. Vonatkozik a szülött tudatalatti világára, elfojtott érzéseire, mély 
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lelki életére, álmaira, illúzióira, és mindenféle tudati átalakulásra (pl. meditáció, 

jóga). Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik. Ez a ház jelezheti a krónikus 

betegségeket, és a nehezen diagnosztizálható pszichoszomatikus betegségeket, 

elmezavarokat, az alkoholizmust, és a kábítószer-függőséget. Mutatja a titkokat, a 

titkos ellenlábasok és ellenségeket. 

 

Kérdő képletben mutatja a rejtett rosszakarókat, titkos ellenségeket, rejtett ügyeket, 

ügyleteket, besúgókat, családi botrányt.  

Miszticizmus, alvás, sejtelmek, önzetlen áldozatvállalások, missziók, valamint a 

tengeren-, óceánon túli nagy utazások. 

Mundán horoszkópban itt találhatók a zárt intézmények, mint pl. a kórház, 

különböző zárt gyógyintézetek, börtönök. Az állam titkos ellenségei (bel- és külföldi 

is), kémek, titkos ügynökök, szabotőrök. Titkos, okkult társaságok. De ide tartoznak 

az ország karitatív szervezetei is, illetve minden segítségre szoruló állampolgár is.  

 


