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A FORDÍTÓ EL�SZAVA 
 
Ptolemaeus Claudius isz. 100 körül született. Életének nagy részét 
Alexandriában töltötte, és ott is halt meg 178 táján. F� m�ve a 
MEGALE SYNTAXIS vagy CONSTRUCTIO 
MATHEMATICA, melyet általában rövidített arab nevén, 
ALMAGEST-ként emlegetnek. Ez mutatja be 13 kötetben a 
ptolemaeusi világképet. Igen sokoldalú tudós volt. � írta a 
COSMOGRAPHIAE LIBRI VIII cím� antik országismertet�t és 
az ELEMENTORUM HARMONICORUM III cím� 
háromkötetes m�vet az akusztikáról. Az ókor egyik leghíresebb 
csillagásza és matematikusa volt. Ahogyan ez akkoriban szokásos 
volt, a csillagászat mellett jeles m�vel�je volt az asztrológiának 
is. TETRABIBLOS vagy QUADRIPARTITIUM cím� 
négykötetes m�vében foglalta össze kora asztrológiai 
tudományának tanításait, melyet napjaink asztrológusai is a 
tudomány alapjának tekintenek. A m� 139-161 között készült 
Alexandriában. 
 
A Tetrabiblost hamarabb kinyomtatták mint bármelyik másik 
m�vét. El�bb X. Kasztíliai Alfonz (1252-1282) fordíttatta le 
arabról spanyolra, majd ebb�l készült az els� hibákkal teli latin 
fordítás. 1484-ben Velencében jelentette meg Augsburgi Randolt 
el�ször latinul. 1551-ben Bázelben készült róla utánnyomás. Az 
els�, fordítási hibáktól megtisztított kiadást Camerarius készítette 
el 1535-ben. 
A jelen kiadás alapjául szolgáló görög és latin változatot 
Melanchton 1553-ban szerezte meg és nyomattatta ki. Ennek els� 
német fordítását dr. Pfaff Július Wilhelm készítette el és adta ki az 
Astrologisches Jahrbuch 1822-23. évi köteteiben. Majd 1923-ban 
könyvben is megjelent Németországban M. Erich Winkel 
fordításában. Magyarországon ez a m� els� kiadása. 
 
Ptolemaeus könyve igen nagy hatással volt évszázadokon át az 
asztrológia fejl�désére. Munkájában megkísérelte összefoglalni az 
el�z� évszázadok asztrológia tanításait és az akkori tudományok 
eredményeivel alátámasztani megállapításait. Átvette el�dei — 



Nechepso/Petosiris, Vettius Valens vagy Firmicus Maternicus – 
m�veib�l a tapasztalatokkal megalapozott tanításokat és 
megtisztította az asztrológiát a vallásos, misztikus kinyilatkoz-
tatásoktól. Megfogalmazásai természetesen korának kultúráját 
tükrözik, kifejezései néha idegenül hathatnak. Mindez azonban 
nem von le semmit a m� értékéb�l. 
 
Az el�z� évszázadok és napjaink asztrológusainak többsége is 
Ptolemaeus Tetrabiblosára hivatkozik. Az asztrológiai 
szakirodalomban a leggyakrabban el�forduló név Ptolemaeus 
neve! 
Ezért örülök annak, hogy végre magyarul is megjelent ezt a 
rendkívül érdekes könyv, mely nem csak a gyakorló 
asztrológusok ismereteit b�vítheti. 
Budapest, 1998. októbere Dr. Szepesi 
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ELS� KÖNYV 
 

Kétszeresen megalapozva kell - Syrusom - az asztrológiai jóslás 
épületét felépítenünk. Az egyik, amelyet természeténél fogva 
el�ször kell figyelembe venni és az alapokat képezi, az a 
megfigyelés, mely által képesek vagyunk minden korban a Nap, a 
Hold és a többi égitest mozgásának, továbbá egymáshoz, valamint 
a Földünkhöz való viszonyuk megállapítására is. Ezzel szemben a 
második a kutatás, mely által fel kell ismernünk azokat a 
változásokat, amelyeket ezek a mozgások a földi testekben 
okoznak, azaz mennyiben felelnek meg ezek a változások a földi 
világban az égitestek helyzetének összhangban azzal, hogy az 
égitestek természetes tulajdonságaiból igyekszünk kiindulni. 
Tudományunk két ágazatából az els� megköveteli, hogy önállóan, 
gondosan foglalatoskodjunk vele még akkor is, ha nem 
szándékozunk a fent nevezett második ágazattal, a kutatással 
foglalkozni; ezeket a legnagyobb szemléletességgel egy önálló 
m�ben mutattam be Néked, már amennyire lehet�ségem volt rá. 
(Az Almagestre gondol, mely Ptolemaeusnak a középkorig 
érintetlen asztronómiai rendszerét tartalmazza, és mondhatjuk, 
hogy addig a csillagászat bibliája volt.) 

A második részre vonatkozóan hasonlóan a filozófiához, 
nem fogunk tudni egzakt és megdönthetetlen tényeket adni, mivel 
még egy igazságot szeret� szellem sem képes összehordani a 
bizonyítékokat ennek a résznek meg nem változó tanításai 
szabatos megindoklásához, elég ha csak általános 
tökéletlenségünkre gondolunk és szemünk el�tt tartjuk annak 
nehézségét, hogy ezt az anyagot elemz� vizsgálatnak vessük alá, 
ezért még senki ne adja fel kételkedve, aki egy ilyen vizsgálatot 
elvégez, már ha egyáltalán elvégezhet�, hiszen kézenfekv� 



módon felismerhet�, hogy milyen sok er�szakos eseménynek és 
az életben jelent�s dolgoknak az eredete égi okokban található. 

El� szokott fordulni, hogy azokat a tudományokat, melyek 
nagy mértékben ellen�rizhetetlenek, a tömeg megvetéssel 
szemléli. Ha valaki szégyenli azt a tudományt, amelyet els� és 
alapvet� részként jelöltem meg (tudni illik a csillagászati 
ismereteket), úgy joggal tarthatják �t korlátoltnak. Ezt a második 
részt úgy t�nik, hogy annál könnyebben szabad ócsárolni, vagy 
röviden megbízhatatlannak nevezhetik, mivel 
végkövetkeztetéseihez némi nehézség járul. Mások pedig, mivel 
ítéleteit elkerülhetetlennek tartják, megvetik mint haszontalant. A 
következ�kben tehát arra törekszünk, hogy röviden kifejtsük, 
milyen mértékben lehet az asztrológia, és el�rejelzése hasznos, 
miel�tt részletesen elkezdenénk foglalkozni egyes tanításaival. 
Els� lehet�ségként szeretnénk megvilágítani a kérdést: 
 

Mi a lényege 
az asztrológiai el�rejelzés tudományának  
és milyen messzire juthat ez a tudomány? 

 
El�ször is több mint szembet�n�en kézenfekv� és nem igényel 
szób� magyarázatot, hogy az ég er�i minden földi dologra 
alááramlanak, mely alá van rendelve a mindent átfogó természet 
változásainak; ugyanígy a szub-lunáris (holdpálya alatti) 
alapelemekbe a t�zbe és a leveg�be, melyeket az égi mozgások 
gerjesztenek, és amelyek minden egyéb alárendeltet magukba 
foglalnak és így a földre és vízre, a növényekre és állatokra 
befolyással vannak. A Nap hatással van az éggel együtt minden 
földire, nemcsak a mindig másképp, az egymást követ� évszakok 
által, mely az állatvilág növekedésének, a növényvilág 
termékenységének, a vizek folyásának és a testben lév� változá-
soknak felel meg, hanem napi mozgásának megfelel�en 
felmelegít, megnedvesít, kiszárít vagy megfagyaszt meghatározott 
módon és a többi égitest helyzetével összhangban, a helységeink 
szélessége szerint. A Hold is úgy t�nik, hogy érvényesíti hatását 
minden földi dologra, mivel minden ami lelkes és lélek nélküli, 
érzi a Hold erejét és hatását. A vizek általa növekednek és 
csökkennek, felkelését és lenyugvását utánozza a tengerek 
dagálya és az apály, a növények és az állatok - legyenek egészek 
vagy csak egy darabjuk - elkezdenek duzzadni és dagadni amikor 
növekv� és elapadnak és kiszáradnak, amikor fogyó. 

Ugyanígy mutatják az égitestek is – legyenek azok 
állócsillagok vagy bolygók – a leveg�ben a fülledt h�séget vagy a 
havas hideget, és így közlik velünk, hogy honnan ered ami 
befolyásol minden földit. Ha �k egyesülnek, akkor egymással 
keverednek sajátságos er�ik és a legkülönböz�bb id�járás 
változásokat okozzák. Még ha a Nap pillanatnyi ereje és hatása is 
mindig az uralkodó, az általános állapotra tekintettel, a többi 
égitest minden alkalommal feler�síti vagy legyengíti ezt a hatást 
valamilyen irányban. 

A Hold hatásai nyilvánvalóbbak és gyakrabban térnek 
vissza az együttállásokkor, a negyedek és telihold következtében. 
Ezzel szemben a többi bolygó hosszabb id�tartamú hatást jelez és 



nem jelentkezik ilyen nyilvánvalóan, hatásuk némelykor 
megjelenhet, más alkalommal rejtve marad, és ismét máskor 
hatása hosszabb ideig elhúzódhat. Ha valaki felismeri ezeket a 
hatásokat, akkor megértheti, hogy minden testet befolyásol a 
mennyei égitestek hatása, és nem csak azután, hogy megszületik 
és tökéletes lesz, hanem már minden lénynek a magja az égitestek 
mindenkori erejét�l ölt alakot és kezd növekedni a legkorábbi 
kezdetekt�l. Ezért vonnak le következtetéseket az id�járás 
alakulásáról elintéznivalóikkal kapcsolatban a falusiak és a 
pásztorok - akiket mind közül a leggondosabbnak ismerünk -, 
amikor állataikat fedeztetni egymáshoz vezetik vagy amikor 
szántóföldjeiket megm�velik. Végtére is a Nap és a Hold, de a 
többi égitest legkiválóbb hatásai és legjellemz�bb ismertet�jegyei 
oly mértékig megbízhatóak, hogy bárki, minden képzettség nélkül 
is képes megfigyelés útján a természetre vonatkozó eredményeket 
kikövetkeztetni. Még többet mutat, ami ezeket a hatásokat illeti 
— amely mindennek els�dleges okává vált és az egyszer�bb 
fajtájú természeti jelenségek közé vehetjük –, amit még a teljesen 
iskolázatlanok és még a bárgyú állatok is megsejtenek: mint az 
évszakok periodikus változását, vagy a kritikusan rossz id�járást. 
És éppen ezeket legf�képpen a Nap uralja és okozza. 

Azok a hatások, amelyek gyengébb okokból fejl�dnek ki, 
beható megfigyelést igényelnek: mint például a hajósok a 
tengeren megfigyelték az es�k és a szél változásának egyes jeleit, 
melyek meghatározott id�közönként visszatérnek, a Hold vagy az 
állócsillagok és a Nap együttragyogása (együttállása) követ-
keztében. Az ilyen események gyakran váratlanul lepnek meg, 
mivel sem a bekövetkezésük idejét és helyét, sem pedig a nagy 
égitestek járását nem ismerjük, melyek ezeket a változásokat 
kiváltják. 

Ilyen esetekben akadályt jelent, hogy azok, akik az összes 
égitest hatását, valamint a Napét és a Holdét, hatásuk helyét és 
idejét ismerik és hosszú, állhatatos megfigyelésekb�l 
természetüket levezetik, nem csak azt, hogy az égen milyen a 
rangjuk, hanem a lehet�ségeiket és kihatásaikat is, mint amit a 
Nap okoz, hogy felmelegít, a Hold, mely csapadékot hoz. Tehát 
azokra gondolok, akik az id�járás fajtáját az égitestek állásából 
el�re megmondani képesek, melyet a természet megfigyelése 
alapján valószín�nek tartanak, és végül az összes befolyás 
összeolvasztása által, úgy, hogy milyen meleg és nedves id�szak 
el�tt állunk, továbbá az égbolt természete alapján az emberek 
jellemvonásairól ítéletet alkot, hasonlóan testi alkatáról, 
erkölcsér�l vagy a jöv�beli eseményekr�l, melyet az illet� az 
égbolt állapota és jelleme fajtája szerint harmonikusan alakítani 
képes, és ennek megfelel�en jó magaviselet�vé válhat, vagy pedig 
ellentmondva ennek károkat, veszteségeket okoz magának. 

És azt, hogy vannak ilyen hatások és tudományunk azokat 
valóban tökéletesen el�re láthatja és megmondhatja, azt ilyen és 
hasonló módon világítjuk meg. 

Mivel addig is egyesek szeretnék ezt úgy elferdíteni, hogy 
tudományunk megbízhatósága ilyen okból még lehetetlen és 
bizonyítékaikat úgy feldíszítik, hogy az itt elmondottak alapján be 
kell látnunk, hogy érveik annyira felfújtak és tetszelg�ek, 



amennyire irigyek és tartalmatlanok. Különösen, ha olyan 
emberek, akik ezt az egész dolgot nem is tanulmányozták 
valójában, mintha átfogó és sokoldalú tanulmányok alapján 
tennék ezt, gyakran azt hordják össze, hogy még, ha egyszer 
valóban igazat jövendöltek is, az sokkal inkább a véletlen 
számlájára írandó és nem valamilyen tudományos felismerésnek 
köszönhet�. Az is igazságtalan, hogy egy tudományt olyan té-
vedésekkel vádolnak, melyek oka valójában tanítóik 
alkalmatlansága. Ezenkívül üzletel�k ennek a tudománynak a 
nevét és tekintélyét felhasználva, pénzért készítenek olyan 
el�rejelzéseket, melyek természeti okok által egyáltalán nem 
megalapozottak. 

Ha az ilyen el�rejelzések hiábavalóságára fény derül, 
akkor egyes okoskodók meggyanúsítanak minden más 
jövendölést, melyeket valóban természeti okokból vezetek le és 
azon alapulnak. Éppen úgy, mint a filozófiát is, azért kell 
eltakarítani az útból  – azzal az ürüggyel –, hogy néhányról, akik 
ezt tanulták kiderült, hogy tökfilkók vagy csalók. Végül úgy 
adódott, hogy azok csalódtak, akik valódi gondossággal és mint 
elhivatottak foglalkoztak ezzel a tudománnyal, és nem a már 
említett okok miatt, hanem a dolgok természete és az emberi 
szellem tökéletlensége által, mely ennek a tudománynak a 
nagyságához nem képes hozzáférni. Mindenekel�tt meg kellene 
állapítani, hogy minden tudomány, az anyag természete által és 
els�sorban a valóság sok és különböz� oldala miatt inkább a 
sejtéseken, mint a biztos tudáson alapul. Továbbá fennáll a 
tévedés lehet�sége azáltal is, hogy az égitestek korábbi alakzatai, 
melyekb�l ítéleteink példáit vesszük, soha többé nem felelnek 
meg a következ� korok bolyg�helyzeteinek. Bár hosszabb 
id�szak után megfelelnek többé-kevésbé annak, de teljes 
egészében soha többé nem fognak megegyezni. (Ti. hogy az 
állatöv ugyanazon helyén, ugyanolyan fényszögkapcsolatokban és 
házhelyzetben álljon.) 

Mivel soha, különösen nem olyan id�tartam alatt, melyet 
az ember követni tud, nem következhet be, hogy az égitestek 
ugyanabba helyzetbe és a világ ugyanolyan állapotba kerüljön 
ismét. Hacsak valaki nem akar önelégülten tetszelegve, magasabb 
megismerésnek üres látszatát keltve olyan dolgokkal 
pöffeszkedni, amelyeket mi soha nem tudunk teljes egészében 
megragadni. Mivel régi példáink nem hasonlítanak az új 
körülményekhez, ez az oka annak, hogy az asztrológiai 
prognózisokba tévedések kerülhetnek. 

Hasonló okokból zavarodhatnak meg az id�járás 
befolyásokra vonatkozó el�rejelzések, mivel azonos hatások 
lehet�sége másodszor nem adódik, amellett, hogy az id�járás 
változását okozó egyéb okokról nem szeretnék beszélni. 

Ami a születési asztrológiát és az egyes jellevonásokról 
szóló ítéleteinket illeti, ott sok más hatás is érvényesül, ami a 
tulajdonságokat elegyítve megváltoztatja. 

Mindenekel�tt mindenféle természet� fogamzáskor a mag 
különböz�sége olyan nyilvánvaló hatalmat rejt magában, és 
nyomja rá bélyegét a teremtményre oly módon, hogy még az 
égbolt azonos pontja alatt, ugyanabban a pillanatban is a mag 



nemi különböz�sége által különböz� lényeket nemzetiek, így az 
emberek embereket, az állatok pedig állatokat. 

Továbbá a különböz� vidékek is olyan különbségeket 
hoznak el� a szülöttnél, melyek fölött nem lehet elsiklani, még 
akkor sem, ha azonos nem� lények magjaihoz tartoznak, mint 
például emberekhez, és bár legyen az égbolt állapota azonos a 
születéskor, az eltérések a testalkat és a lélek vonatkozásában a 
világ különböz� vidékein igen nagyok. És végül tegyük fel, hogy 
a fenn említettek megegyeznek, akkor is a nevelés és a élet 
szokásai különbségeket eredményeznének a lelki képességekben, 
vagy az erkölcsben, vagy az életútban. 

Ha a környez� égbolt alakító ereje, amelyb�l az el�bb 
említettek mind az erejüket merítik, ilyen nagy, és nem létezik a 
legcsekélyebb sem, mely a mennyei befolyásokhoz kívülr�l 
hozzájárulhatna, gyakrabban fog tévedni mindenki, aki nem veszi 
figyelembe a már említettekkel együtt a mennyei hatásokat, 
hanem minden ismertet� jegyet egyedül az égitestek járásából 
akar levezetni, még azt is, ami nem áll ezekkel közvetlen 
összefüggésben.  

Még ha a dolgok így is viselkednek és még ha némelykor 
az el�rejelzéseknél a tévedéseket nem is lehet elkerülni, emiatt 
nem szabad az egész tudományt megvetetté tenni. Mint ahogyan a 
hajósok m�vészetét sem szabad elítél�en megítélnünk, még ha 
gyakran hajótörést szenvednek is, úgy illik, hogy egy ilyen 
tiszteletre méltó és isteni hivatásban megbecsüléssel és hálás 
szívvel fogadjunk mindent, amit csak elérhetünk, ne várjuk el 
minden el�rejelzést�l megrendíthetetlen pontosságot, mintha a 
tudományunk magában foglalná az egész emberiség bölcsességét, 
hanem építsük és tökéletesítsük tovább azokkal a 
következtetésekkel, melyeket másfel�l le kell vonnunk. 

És ahogyan az orvosnak sem rójuk fel hiányosságként, ha 
egy beteg szenvedéseib�l és annak természetéb�l szerez 
tapasztalatokat, hasonlóképpen nekünk sem írható a terhünkre, ha 
azt mondjuk, hogy el�bb tájékozódnunk kell a környezeti 
viszonyokról, az emberi fajtáról, szokásairól és a hasonló 
körülményekr�l. 

 
Mennyire használható 

az égitestek hatásairól szóló tanítás 
 
Röviden bemutattam, hogy lehetséges el�rejelzések készítése, 
melyek következtetéseiket az égitestek mozgásából és 
természetéb�l mentik; és mi szükséges az emberi élet és az 
id�járás eseményeinek, részleteinek el�rejelzéséhez. Néhány 
dolgot az éghajlat számlájára kell írnunk, mások az emberi test és 
lélek tevékenységéb�l erednek, és a meghatározott id�pontban 
bekövetkez� eseményeket vagy betegségeket, a hosszú és a rövid 
életet, valamint a jelent�s küls� szerencsés, vagy szerencsétlen 
eseményeket az élet természetes folyamatában ezek úgy 
kapcsolják össze, mint a testiekkel a családi körülményeket és az 
érintkezést, a lelkiekkel a becsületet és a tisztességet, és ezek 
változását az id� múlásával. De most beszéljünk ennek hasznáról, 
ahogy az szándékunkban állott. El�bb azonban meg kell állapí-



tanunk, mit akarunk hasznosnak tartani és milyen területre 
vonatkoztatva.  

Vegyük szemügyre a lelki javakat: mi t�nhet kívánatosnak 
a számunkra lelki nyugalmunkhoz, örömeinkhez, élvezeteinkhez, 
ha tekintetünk elmereng a sok földi és isteni dolog fölött? Ha a 
testi hasznosság szempontjából vesszük figyelembe �ket, akkor 
tudományunk bármely másiknál sokkal jobban mutatja meg mi 
az, ami minden testi és lelki alkat számára a leghasznosabb és a 
legill�bb. 

Tudományunk azonban nem segíti hozzá az embereket a 
boldogító javakhoz, melyeket meg akarnak szerezni, vagy az élet 
szerencséjéhez. E második szempont alapján a tömeg számára 
elítélend�, éppúgy mint az egész filozófia, mely lényegét tekintve 
éppoly kevésbé az ilyen javak adományozója, mint megteremt�je. 
De ahogyan ennek ellenére nagyra becsüljük a filozófia 
tudományát, úgy nem vetjük meg saját tudományunkat sem, 
mivel vitahatatlanul más, nagyobb haszonhoz segít hozzá minket. 

Azok, akik azt állítják, hogy felesleges, azokat nem más 
sokat nyomó ok vezet tetteikben, mint a sorstól való függ�ség. 
Mégis haszontalannak t�nik valamit el�re látni, ha legnagyobb 
gondossággal sem dolgozhatunk a kezére, és a tudományunk 
segítségével sem menekülhetünk el�le. De ezt is 
meggondolatlanul mondják. 

Merthogy el�ször is ezeknél az eseményeknél, ami elér 
minket — a sorscsapásokból – az a meglepetés, a gyanútlanság, a 
nagymérték� ijedtség, vagy a leny�göz� öröm. Ha tudjuk, hogy 
mi el�tt állunk, a lelkünk hozzászokik és csökkenti az izgalmat, 
azáltal hogy az eljövend�vel szemben megszilárdul, miel�tt az 
valósággá válik, és bennünket abba az állapotba helyez, hogy 
békében és nyugalommal fogadjuk. 

Ekkor nem hihetjük azt, hogy az ember mennyei okokból 
találkozik valamivel, ami egészében megváltoztathatatlan, isteni 
döntést�l függ: mintha egy meghatározott törvényb�l 
szükségszer�en kellene (bekövetkeznie és semmilyen más okból 
nem jelentkezhetne. Vagyis az égbolt minden mozgását egy 
megváltoztathatatlan, isteni és örök törvény rögzíti, míg a földi 
dolgok a természetes és változó sors különböz� kifejez�dései által 
történnek, melyek a változás mozgató okát a mennyb�l fogadják, 
s melyek az élet folyásának megfelel�en más eseményekben 
jutnak kifejezésre. 

Más dolgok az általános körülmények okán érik az 
embert, nem pedig személyes természetének valamilyen 
képessége következtében, úgy hogy a lentiek nagy változása által, 
mely el�l az ember nehezen talál védelmet, egész népességek 
elpusztulhatnak. Ez történik a nagy aszályok, a dögvész vagy 
áradások következtében, mindig, amikor a kisebb sorsát egy 
nagyobb és hatalmasabb befolyásnak alárendelik. 

Mások viszont az egyes ember személyes hajlamai okán 
következnek be és kibújnak a gyenge és jelentéktelen égi hatások 
alól. Ha tudatosult bennünk ez a különbség, akkor nyilvánvalóvá 
válik, hogy minden esemény – legyen általános, vagy személyes 
természet� – oly égi okokból ered, melynek semmilyen hatalom 
nem tud ellenállni, mivel az ég nagyobb ereje minden ellenállás 



dacára érvényesül, és mint szükségszer� bekövetkezik. 
Más események, melyek nem vezethet�k le közvetlen 

mennyei okokból, könnyen megváltoztathatók, ha ellene 
segédeszközöket vagy gyógyító eszközöket alkalmazunk; ha az 
eszközök mégsem használnak, akkor eredeti indító okuknak 
megfelel� folyást vesznek. Ez azonban az ember ismeretei hi-
ányosságának a következménye és nem a sorstól való függ�ségé. 
Ez a helyzet minden olyan eseménynél, melyek természetes 
okokból és ugyanilyen alapokból indulnak ki. Ezért rejtik 
magukban a k�zetek, a növények és állatok, a sebek és a 
betegségek részben a szükségszer�ség kihatásait, részben pedig 
ártalmatlanná lehet tenni �ket segéd- és gyógyító eszközökkel. 

Ezért lehetünk meggy�z�dve arról, hogy az az ember, aki 
tanulmányozta a természetnek ezeket a lehet�ségeit, képes olyan 
eseményeket el�re jelezni, melyek az embereket érintik, éspedig 
ezen természeti tanok alapján és nem valamilyen hiú véleményb�l 
kiindulva. 

A történéseket, melyek sok súlyos okból keletkezhetnek, 
elkerülhetetlennek kell tekintenünk, azokat ellenben, melyeket 
kevésbé súlyos okok váltanak ki, könnyen elkerülhet�knek, 
éppúgy, ahogyan az orvosok a betegségeket tudományosan 
megfigyelik, és a halálosakat a gyógyíthatótól megkülönböztetik. 

Azokról az eseményekr�l, amelyek megváltoztathatók, 
amennyiben az adottságaik megengedik, azokról kés�bb 
meghallgatjuk a születési asztrológusok véleményét: ahogyan a 
testi képességek változása többé-kevésbé a mennyei állapotoknak 
megfelel�en alakul, úgy alakul ki a betegség is. Ahogyan az orvos 
is a fekélyt megvizsgálva mondja meg annak jöv�jét, hogy melyik 
burjánozhat és amelyik okozhat rothadást. Hasonlóképpen egy 
fémr�l megmondható: a mágnes magához vonzza a vasat. 
Mindkett�, ha saját természetének megfelel�en hatni engedjük, és 
nem tudjuk, hogy ezt hogyan lehet megakadályozni, a saját 
természetének megfelel� saját eredeti hatását váltja ki. De nem 
szükséges, hogy a fekélyek elburjánzanak, vagy elrothadjanak, 
sem pedig hogy a mágnes vonzza a vasat, ha fokhagymával 
bekenik. Úgy, ahogyan ezek a valamilyen természeti törvény 
bekövetkeztét megakadályozó eszközök magukban rejtik az 
ellenállás erejét, úgy hasonlókat mondhatunk el azokról a 
hatásokról, melyek mennyei okokból erednek, és ha nem ismerjük 
az eljövend�t, vagy ha ellentétes hatásokkal nem tudjuk 
feltartóztatni �ket, akkor eredeti természetük szerinti folyást 
vesznek. Ha ezeket az eseményeket el�re látjuk és természetes el-
lenszerrel – melyek a sors törvényeihez hasonlóan ellentétesen 
er�ket rejtenek magukban – védekezünk ellenük, akkor azok vagy 
elkerülhet�k, vagy hatásuk csökkenthet�. 

Ha végül ugyanazokat az er�ket szemléljük az év négy 
id�szaka alatt és egyedi hatásukat a testre, akkor az a csodálatos, 
hogy mindenkinek be kell ismernie, hogy lehetséges az általános 
el�rejelzés, hagyatkozhatunk rája és gondosan felhasználva 
megóv. Közülünk rendkívül sokan megfigyelik a Nap éves 
útjának négy szakaszát, az állócsillagok jellemz�it és a Hold fázi-
sait, valamint nagy gondot fordítanak arra, hogy hatásaikat 
ellenszerekkel irányítsák. A h�séget h�sít�vel csillapítják, a téli 



hideget melegít�vel és azon fáradoznak, hogy közepes 
h�mérsékletet érjenek el, továbbá megfigyelik az állócsillagokat 
az év minden új szakaszában, továbbá miel�tt tengeri útra 
indulnának. Az állatok fedeztetésekor, növények ültetésekor 
ügyelnek a Hold helyzetére, és semmiképpen nem az a 
véleményük, hogy ez a gondosság lehetetlen, vagy haszontalan. 
Miért tagadják akkor egyes esetben, hogy az el�rejelzés 
lehetséges és hasznos, ha mégis a fenti tulajdonságok 
kapcsolatából jósolják meg, hogy több vagy kevesebb meleg vagy 
hideg várható? 

Mivel kézenfekv�, hogy azok, akik h�sít� eszközöket 
vezetnek a földbe, kevésbé érzékenyek a h�ség periódusokra, 
ugyanígy megtörténhet egyes esetekben, hogy az ember ellenszert 
használ minden ellen, ami túlzott felforrósodást okoz, különösen a 
mi éghajlatunkon. (Alexandria) 

Csakhogy a tévedések egyedi esetekben gyakoribbak, 
mivel el�relátásuk fáradtságos, és ez éppen így vonatkozik más 
tudományokra is elvonva t�lük a bizalmat. Ekkor általában nem 
foglalkozik az ember az ellenszerrel; és csak rendkívül ritkán 
olyan szerencsés a természet, hogy a kezdetekt�l fogva 
akadálytalanul teljesen befejezhet valamit. Ezért történik az, hogy 
az ember úgy véli, hogy mindennek töretlenül kell hatnia és 
semmi sem akadályozható meg. 

Ezért a következ� tételt állítom fel: Mint egy jövendölés, 
még ha néha tévedünk is, de egy bizonyos fokig lehetséges, és 
megérdemli a kell�en alapos megfigyelést, ugyanígy megérdemli 
a lehet�ségr�l szóló tanítás, hogy óvjuk a gonosztól, még ha 
azonnal nem is vet el mindent, ha csak néhány dolgot akadályoz 
meg, legyen az sok vagy kevés, amit szorgalommal magunkévá 
teszünk és értékes kincsként viszünk magunkkal. 

Mivel már az egyiptomiak, akik ezt a tudományt 
különösen ápolták, belátták, hogy ez a helyzet, és ezért az 
asztrológiát összekapcsolták a gyógyászattal. Végtére is nem 
enyhít�, eltérít�- vagy ellenszereket hagytak volna ránk, ha azt 
hitték volna, hogy az ilyen bajok nem megszüntethet�k és nem 
elkerülhet�k. Ezzel szemben az ellenszereket, melyek a 
természeti törvényeknél fogva ellentétes er�ket rejtenek, a 
második helyre rangsorolták és az el�rejelzésekkel mindenki 
számára hasznosan igen szorosan összekötötték, és tanításukat az 
asztrológiát és a gyógyászatot egyesít� tanításnak nevezték, hogy 
általa az égitestek megfigyeléséb�l az adottságokat, a jöv�beni 
eseményeket és az azok okaként szóba jöhet� dolgokat 
meghatározzák. (Enélkül az ismeret nélkül gyakran csalódást 
okoznak az ellenszerek, hiszen nem minden testnél és betegségnél 
lehet azonos módon felhasználni.) A gyógyászati ismeretek 
alapján teremtették meg az óvó eszközöket a jöv�beni, és a 
gyógyszereket a jelenlegi betegségek ellen, olyanokat, amelyek-
ben nem csalódtak, amelyek elérhet�k, olyan számban, mely 
megfelel az egyes eseteknek, és ellenállást képesek tanúsítani. 

Ennyit err�l ezen a helyen. Most pedig be akarjuk mutatni 
a szabályokat, ahogyan ez az oktatásban szokás, az égitestek 
lényegéb�l kiindulva, úgy ahogyan megfelelnek a természeti 
törvényeknek, és ahogyan ránk vonatkoznak a legrégebbi 



megfigyelések szerint. Els�ként az égitestek - mint a Nap és a 
Hold - erejér�l akarunk beszélgetni. 
 

Az égitestek erejér�l 
 

Megállapították, hogy a Nap természete melegít� és mérsékelten 
száraz, hatása könny�szerrel felismerhet� az évszakok 
szembet�n� változása és nagysága következtében. Minél inkább 
közeledik a tet�pontunkhoz, annál er�sebb a h� és szárító hatása. 
A Hold ezzel szemben nedvesít� tulajdonságával t�nik ki, mivel a 
Föld közelében tartózkodik és a szomszédja a nedves pára és a 
köd. 

Egészen nyilvánvalóan befolyásolja ezáltal a testet, 
megpuhítja és átvezeti a rothadásba. Bizonyos mértékben melegít 
is, mivel a Naptól kapja a fényét. A Szaturnusz h�sít�en és 
bizonyos mértékig kiszárítóan hat, mivel látszólag a Nap h�jét�l 
és a nedves páráktól is a legtávolabb tartózkodik. Általában a 
Szaturnusz úgy viselkedik, mint az összes többi égitest a Naptól 
és a Holdtól kapott különféle fényszögek által. Mert a mennyei 
befolyások min�ségét többé vagy kevésbé megváltoztatják a 
fényszögek. 

A Jupiter bolygó mérsékelt természetet mond magáénak, 
mivel középen tartózkodik a Szaturnusz leh�t� hatása és az éget�, 
felemészt� Mars között. Ugyancsak melegít és nedvesít, és mivel 
a melegít� er�i az uralkodók, a szelek általa megtermékenyít� 
hatást keltenek. 

A Mars bolygónál a kiszárító er�k uralkodnak, ezenkívül 
eléget és felemészt, mint ahogyan a színe is a t�zhöz hasonlít és a 
Nappal való rokonságra utal, valamint körpályája is a Naphoz 
legközelebb halad. 

A Vénusz bolygó a Jupiterhez hasonlít, már ami mérsékelt 
természetét illeti, de ellentétes hatásmóddal, mert mint a Nap 
szomszédja melegít, de nem olyan er�vel, mint ahogyan a Jupiter, 
és jobban nedvesít, úgy mint a Hold, mely méreténél fogva a 
szomszédos Földr�l a nedves ködöket magához vonzza. 

A Merkúr ellenben hatás lehet�ségeket mutat mindkét 
irányba, egyszer kiszárít és felszívja a nedvességet, mivel soha 
nem távolodik el messzire a Nap szomszédságából hosszúságát 
tekintve, másrészt nedvesít is, mivel a Holdnak szomszédja, mely 
pedig a Földhöz áll a legközelebb. Mégis mindig váratlan hatást 
mutat mindkét irányba, azon sietség által ösztökélve, mellyel a 
Nap körül kering. 

Mivel rátaláltunk ezekre a viszonyokra és így négyféle 
befolyás jön létre, két megtermékenyít� és éltet� – meleg és 
nedves természet� –, mely által minden életet és er�t nyer, és két 
pusztító és káros – hideg, száraz természet� –, mely mindent 
szétforgácsol és feláldoz a halálnak. Úgy hagyták ránk a régiek, 
hogy két égitest, a Jupiter és a Vénusz lennének a jótev�k – és 
kett�jükön kívül még a Hold – mérsékelt természetük miatt és 
mert gazdagon adták a meleget és a nedvességet. A Szaturnusztól 
és a Marsról ellenben azt hagyományozták ránk, hogy ezek 
kártev�k volnának, mivel ezek az el�bbiekkel ellentétes hatásúak, 
az egyik megfagyaszt, a másik kiszárít. A Nap és a Merkúr 



általános természetük következtében mindkét irányban 
hathatnának és befolyásaikat mint közvetít�k azokhoz az 
égitestekhez igazítják, amelyekkel kapcsolatban állnak. 

 
A férfias és n�ies égitestekr�l 

 
Továbbá, mivel eredetileg két nem létezik a világban, a férfi és a 
n�i, így a nedvesit� er�, amelyr�l éppen beszéltem, a n�i 
természetnek felel meg. Mivel minden n�ies általában nedvesebb, 
míg ezzel szemben a melegít� hatás a férfi nemnek felel meg. 
Ennél az oknál fogva nevezik a Holdat és a Vénuszt n�ies 
égitestnek, mivel árad bel�lük a nedvesség, a Nap, a Szaturnusz, a 
Jupiter és a Mars ellenben férfiasak, A Merkúrban mindkét 
természet egy része megtalálható, mivel képes mind szárazságot, 
mind pedig nedvességet el�állítani. 

Azt mondják továbbá, hogy az égitestek férfias és n�ies 
hatást fogadnak be helyzetük által, melyet a Nappal szemben 
elfoglalnak. Férfias hatásúak azok az égitestek, amelyek hajnali 
irányban állnak és a Nap el�tt kelnek fel, ellenben a n�iesek az 
esti oldalon állnak és a Napot követik. 

Megkülönböztetjük �ket továbbá a horizonthoz 
viszonyított helyzetüknél fogva, így férfiasak, ha keleten állnak, 
tehát a negyedekben a felkel� pont és a Medium Coeli között és a 
leszálló pont és az Imum Coeli között, a másik két negyedben 
állók a nyugati, a n�ies természet�ek. 

 
Nappali és éjszakai égitestekr�l 

 
Hasonlóképpen ismerünk az id� szempontjából két lényeges 
felosztást, a nappalit és az éjszakait, a férfias természetnek jobban 
megfelel a nappal, mint ahogyan nappal uralkodik nagyobb 
melegség, és az él�lények tetter�sek vállalkozásaikban, az éjszaka 
ezzel szemben inkább n�ies, a nedvesség és a nyugalom utáni 
vágy következtében, így hagyták ránk a régiek a Holdat és a 
Vénuszt, mint éjszakai égitesteket, míg a Nap és a Jupiter nappali 
égitestek. Mindkét tulajdonság részeivel rendelkezne ismét a 
Merkúr: hajnali helyzetben nappali égitest volna, napnyugtainál 
éjszakai. A két kártev� ellenben osztozik mindkét lehet�ségen, 
nem a hasonlóságuk hanem éppen ellenkez�leg, ellentmondásos 
természetük következtében. Mivel jótev� bolygóval el�nyösen 
kapcsolódva segítik azok hatásainak gyarapítását, míg a 
kártev�kkel ebben az ellentmondásos kapcsolatban korlátozzák az 
ilyen égitestek gonosz hatásainak hevességét. Ilyen okból kötik 
össze a Szaturnuszt, mely h�vösen hat, a nappal melegével és a 
kiszárító Marst az éjszaka nedvességével, így válik mindkett� az 
ellentétes hatás által legyengítve, mérsékeltté. 
 

Milyen értékkel bír a Naphoz kapcsolódó különböz� 
helyzetük 

 
Már a Naphoz viszonyított helyzetük által is er�södik, vagy 
gyengül a Hold, a Szaturnusz, a Jupiter és a Mars ereje. Az 
együttállástól a félholdig a Hold inkább nedvesít�en hat, attól 



kezdve a teliholdig inkább melegít�en. Onnan tovább az újabb 
félholdig szárítóan, ett�l a ponttól az elsötétedett újholdig 
h�vösen hat. Az égitesteknél ellenben, amíg hajnaliak, egészen a 
nappali haladásuk els� szakaszáig (a Medium Coeliig) inkább a 
nedvesít� hatásuk kerül el�térbe, ett�l a ponttól kezdve — amíg 
be nem lépnek az éjszaka kapuján — inkább melegít�ek. Az esti 
horizonttól a második szakaszig — az Imum Coeliig - inkább 
szárítóak, ett�l a második szakasztól addig ahol csillogásukat a 
Nap ismét elhomályosítja - az Ascendensig - inkább h�sít�ek. Az 
is kézenfekv�, hogy hatásaik összekeverednek az égbolt 
bennünket körülvev� szférájában, és ezáltal rendkívül különböz� 
hatások el�idézésére lesznek képesek, éspedig oly módon, 
amelyben az égitest sajátos lénye megtartja túlsúlyát, de 
valamilyen módon az ellentétesen ható hellyel való kapcsolata 
hatásait csökkenti. 
 

Az állócsillagok hatásáról 
 

Ezen a helyen a következ�kben az állócsillagok erejét akarjuk 
áttekinteni, melyet természetükb�l vezetünk le. Oly módon fogom 
�ket bemutatni, hogy hasonlatosságukat a bolygókhoz igazítom. 
KEZDJÜK  A ZODIÁKUS CSILLAGAIVAL 
IDE TARTOZNAK 



α ARIOTIS 
β ARIOTIS 
SHERITAN 
BOTEIN 
 
ALDEBARAN 
 
 
 
PROPUS 
ATHENA 
WASAT 
CASTOR 
POLLUX 
 
 
 
 
 
 
RAS EL ASAD 
µ LEONIS 
ALGIEBA 
η LEONIS 
δ υ LEONIS 
DENEBOLA 
τ σ ν LEONIS 
β ν VIRGINIS 
η δ γ VIRGINIS 
 
 
λ ι κ ϕ µVIRGINIS 
 
ZUBEN EL AKRAB 
λ LIBRAE 
 
 
δ SCORPII  
AKRAB 
 
 
 
 
ϕ SAGITTARII  
λ σ 
SAGITTARII  
ν ξ οSAGITTARII 
ξ SAGITTARII  
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  A KOS fejében a csillagok a Mars és a Szaturnusz természetének 
keveredését mutatják. Azok, amelyek a Kos szájában állnak, egy kicsit a 
Merkúrhoz hasonló természet�ek és egy kicsit a Marshoz. 
   A hátsó lábon állók a Marshoz, a farkán lév�k a Vénuszhoz tartoznak.       
Ott, ahol a BIKA képe olyan, mintha el lenne vágva, a csillagok vénuszi 
természet�ek, a Plejádok ellenben a Holdhoz és a Marshoz tartoznak, az 
egyik csillag a fejen, a Hyadok között –  melyet, mert vörösen ég�ként 
fénylik, Fáklyának neveznek — a Marshoz tartozik. 
   Az IKREK képben a lábán lév� csillagok Merkúr természet�ek, a 
kivehet�en világosabbak a combon ezzel szemben szaturnuszi természet�ek. 
A fejekben található két világosan fényl�, mely közül az els�nek neve Apolló, 
Merkúr természet�, a második marsi természet� és Heraklesz nevét viseli. 
     
A RÁK szemében található két csillag egymáshoz hasonló természet�, 
hatásukban megegyeznek a Merkúrral és egy kis Marssal. Az ollókban lév�k 
a Szaturnuszhoz és a Merkúrhoz tartoznak. Ezzel szemben a ködfolt a mellén, 
melyet Praesepe-nek hívnak, a Holdhoz és a Marshoz. Szorosan mellette 
található két csillag, melyet Szamárnak hívnak, marsi és Nap természet�ek. 
     Az OROSZLÁN pofáján kett� a Szaturnhoz tartozik egy kis könny� 
Mars természettel keveredve, a nyakán három a Szaturnuszhoz, keveredve a 
Merkúrral. A világosan fényl� az Oroszlán szívén – a Regulus –  Mars és 
Jupiter. A kett� a lágyékán és a csillogó a farkán Szaturnusz és Vénusz ter-
mészet�ek. A többiek a combján Vénusz és egy bizonyos fokú Merkúr 
természet�ek. 
 
      A csillagok a SZ�Z fején és egy a déli szárny fölött Merkúr 
természet�ek, Marssal keveredve. A többi csillogó a szárnyban és az övön, 
azok merkúriak egy kis Vénusszal. Azonban a világos, az északi szárnyon – a  
Vindemiatrix –  szaturnuszi és merkúri természet�. A Spica ellenben vénuszi 
természettel bír a Marssal keveredve. A többiek a lábakon és a ruházat 
szegélyén éppúgy vénusziak egy kevés Marssal. 
    A MÉRLEG csillagai, amelyek a Skorpió küls� ollóját alkotják a 
Jupiterhez és a Merkúrhoz hasonlóak. A közöttük lév�k a Szaturnuszhoz és 
valamelyest a Marshoz. 
    A csillagok a SKORPIÓ homlokán Mars természet�ek egy kis 
szaturnuszi keveredéssel. A testen lév� három, melyek közül a 
legvilágosabbat és leghalálosabbat Antaresnek hívják, ezzel szemben marsi 
természet� egy bizonyos fokú Jupiter természettel. Azok, amelyek a farok 
hajlatában vannak a Szaturnuszhoz és kicsit a Vénuszhoz tartoznak. A 
Skorpió fullánkja ezzel szemben Merkúr és Mars. A Ködfolt viszont Mars és 
Hold. 
     A NYILAS csillagai, és a nyílvessz�é a Marshoz és a Holdhoz tartoznak, 
amelyek az íjon és a húron a kéz közelében vannak, Jupiter és Mars 
természetet mutatnak. A kör az orcáján Nap és Mars természet�. Az övön és a 
háton lév�k Jupiter és Mars természetet viselnek. A lábon lév�k a Jupiterhez 
és a Szaturnuszhoz tartoznak. A négyszög a farkon vénuszi természet� egy 
kis szaturnuszi befolyással. 
   A BAK szarván lév� csillagok vénuszi természet�ek és egy kevéssé 
marsiak, a pofáján lév�k a Szaturnuszhoz tartoznak egy kis vénuszi 
természettel keveredve. A lábakon és a hason lév�k Mars és Merkúr. A 
farkon Szaturnusz és Jupiter. 
    A csillagok a VÍZÖNTÖ vállán, a bal kezén és az öltözékén szaturnuszi 
és merkúri csillagok. A combján lév�k inkább a Merkúrhoz tartoznak és 
kisebb mértékben a Szaturnuszhoz. A csillagok a kiöntött vízmennyiségen 
Szaturnusz és bizonyos fokig Jupiter. 
A déli HALAK fején lév� csillagok merkúri és egy kevés szaturnuszi 



 
A CSILLAGOS ÉG DÉLI RÉSZE: 
A déli hal száján lév� fényes csillag vénuszi és marsi természet�. 
A Bálna csillagai a Szaturnuszhoz tartoznak. Az Orion 
vállcsillaga Mars és Merkúr. Bel�le a többi fényes a Jupiterhez és 
Szaturnuszhoz tartozik. Az Eridanusból a küls�, a fényesebb a 
Jupiterhez, a másik a Szaturnuszhoz. A Nyúlnak merkúri csillagai 
vannak. A Kutyának vénuszszer�ek. Szájában a Sirius, villámokat 
szórva, a Jupiterhez tartozik, marsi hatással keveredve. A Hydra 
csillagai szaturnuszi és vénuszi hatást hordanak. 

A Kehelynek Vénusz és Merkúr természete van. A Holló 
marsi és szaturnuszi fajtát mutat. Az Aragonauták hajójának 
fényl� csillaga szaturnuszi és jupiteri fajta. A Kentaurból az 
emberi rész a Vénuszhoz és a Merkúrhoz tartozik, a 
lóképz�dmény világos csillagai fajtájuk szerint a Vénuszhoz és a 
Jupiterhez. A Farkasból a fényesek szaturnuszi csillagok, marsi 
jellemz�kkel keveredve. Az Oltár a Vénuszhoz tartozik, 
keveredve a Szaturnusszal. A déli Korona csillogó csillagai 
szaturnuszi és merkúri jellemz�ket viselnek. 
 

Az év szakaszairól 
és a négy negyed természetér�l 

 
A régiek megfigyelései szerint tehát ilyennek mutatkozott az 
állócsillagok sajátos ereje. A továbbiakban pedig figyelembe kell 
vennünk az év folyamatának id�szakait: a tavaszt, a nyarat, az 
�szt és a telet. 

A tavasz túlárad a nedvességt�l, mert amikor elolvad a 
jég, elkezd a leveg� a meleg hatására kiderülni. 

Melegebb a nyár, amikor a Nap a legnagyobb közelségbe 
kerül a tet�pontunkhoz. 
Az �sz szárazabb, aszályosabb, mert az el�tte haladó nyár minden 
nedvességet elpárologtatott. 

A tél ismét hidegebb, mert a nap a tet�pontunktól ekkor 
távolodik el a legmélyebbre. 
Magának a zodiákusnak nincs kezd�pontja, mivel egy zárt kört 
alkot, ezért a régiek a Kost tették meg els� jegynek, mivel benne 
található a tavaszi napéjegyenl�ség, és mivel a tavasz nedves 
természetét tekintették minden élet alapjának. Onnan kiindulva 
számították tovább az összes évszakot.  

Mert minden él�lény létezésének kezdetekor, amikor 
minden puha és gyenge, éppen úgy mint tavasszal, teli van 
nedvességgel. 

Az élet második szakaszában, ameddig az er�teljesség 
marad az élet kisér�je, növekszik az élet melege, éppen úgy mint 
nyáron. 

Az élet harmadik szakaszában, amikor az energia 
alábbhagy és elkezd�dik a feloldódás, bekövetkezik az aszaló 
szárazság, hasonlóan az �szhöz. 

Az utolsó szakasz teli van hideggel, mint télen, mivel ez 
van a legközelebb a halálhoz. 
Így különbözik a négy negyed természete is egymástól. Ezek a 
világ sarkai, ahonnan a szelek, mindent minden id�ben 



megöntözve, útjukra indulnak. 
A keleti negyed szárazabb, mert amikor benne felkel a 

Nap, minden, limit az éjszaka nedvességgel megöntözött, attól a 
pillanattól elkezd felszáradni. Ezért van az, hogy az összes 
Napnak alárendelt szél nedvesség nélküli és száraz. 

A Dél melegebb, mert a Nap pályájának tet�pontján 
perzsel�en izzik és az ég közepe a Föld helyzete miatt távolabb, 
Délen fekszik. Tehát a déli szelek is melegebbek és lazábbak. 

A nyugati negyed nedves, mert amikor a Nap benne 
tartózkodik, a nappal felszívott nedvesség újra elkezd 
akadálytalanul leszállni és szétosztódni. És ezért az összes 
délnyugati szél hízelg� és nedves. 

Hideg az Észak, mivel a Föld helyzeténél fogva a 
legtávolabb fekszik a meleg eredetét�l, a Nap csúcspontjától, 
mivel ez a mélység a magassághoz. És ezért Boreas, a nyugati 
szél is hideg és jeges. 

A megkülönböztetés szükséges, mivel arról van szó, 
hogyan értékeljük az égitestek hatásainak keveredését. Hiszen az 
id�, az év, az élet és a negyedek egymáshoz való viszonya egy 
kissé megváltoztatja az égitesteket hatásukban. 

Tisztábban és er�sebben lép el� az egyik tulajdonság, ha 
az égitest olyan helyen áll, amely megfelel a természetének, mint 
a meleg bolygók meleg helyeken, a nedvesek, nedvesen.  Ha egy 
égitest ezzel szemben egy vele ellentétes helyen áll, akkor a 
hatása gyengébb és nem olyan jelent�s, mint amikor egy meleg 
bolygó hideg helyen áll, hidegek meleg helyen, és így tovább a 
keveredés fajtája és viszonya szerint. 

 
A tropikus, a napéjegyenl�ségi 

és kett�s test� jegyekr�l 
 

Ebben az utolsó fejtegetésünkben rámutattunk a jegyek 
természetes és módosult tulajdonságaira. Mivel ezek els�dleges 
hatásaikban megfelelnek saját idejüknek. Néhány más 
tulajdonságukat az el�z�ekhez hasonlóképpen vezetjük le a 
Nappal, a Holddal és a többi égitesttel való rokonságukból, így 
mindenekel�tt azokat az er�ket akarjuk kifejteni, amelyek 
önmagukból és önmagukhoz való változó kapcsolatukból 
erednek. 

A jegyek közötti legjelesebb különbség az: hogy 
egyeseket tropikusnak hívunk, másokat 
napéjegyenl�ségi-jegyeknek, ezek a kétféle fajtájúak egymással 
váltakoznak. További néhány szilárd, mások kett�s test� jegyek. 

Tropikus a két következ�: a nyári napfordulón lév�, tehát 
a RÁK jegy harminc foka, és a másik a téli napfordulónál, a BAK 
harminc foka. Ezek ketten a nevüket abból a körülményb�l 
nyerték, hogy amikor a Nap egyikükbe belép, a pályáján ismét 
visszafordul és járása elkanyarodik a másik deklináció felé, 
miközben a Rákban a nyarat, a Bakban a telet teremti meg. 

Ugyanígy van két napéjegyenl�ségi jegyünk: a tavaszi, a 
KOS és az �szi egyenl�ségi, a MÉRLEG, melyek nevüket szintén a 
természeti körülményekr�l kapták. Mert amikor a Nap belép 
ezekbe, akkor a nappal és az éjszaka hossza a Föld minden 



országában egyforma nagy. 
A többi nyolc jegyb�l négyet szilárdnak és négyet kett�s 

test�nek (változó min�ség�) nevezünk. 
A szilárd jegyek közvetlenül a tropikus és a 

napéjegyenl�ségi jegyeket követik, ezek a BIKA, az OROSZIÁN, a 
SKORPIÓ és a VÍZÖNT�. Abban az id�ben amikor eléri �ket a Nap, 
a nedvesség, a perzsel� h�ség, a szárazság és a hideg féktelen és 
er�s kifejez�dését teljes természetünkben tapasztaljuk, nem azért, 
mert az id�járás állapota természeténél fogva egyszer�bben je-
lentkezik, hanem mert a különböz� állapotok ereje tartósságuk 
következtében könnyebben érezhet�, miután egy ideig hasonló 
id�szakot élünk át. 

A kett�s test�, köztes jegyek azok, amelyek a szilárdakat 
követik: az IKREK, a SZ�Z, a NYILAS és a HALAK. Mivel 
ezek a szilárdak és a tropikus vagy Hapéjegyenl�ségi jegyek 
között fekszenek, a kezdetük és a végük kimondott hasonlóságot 
mutat azzal a kett�vel, amely közrefogja. 

 
A férfias és a n�ies jegyekr�l 

 
Ezen a meghatározáson túl hat jegyet férfiasnak vagy nappali 
jegynek, ugyanígy n�ies vagy éjszakai jegynek sorolunk be. 
Sorrendjük folyamatos, ahogyan a nappalt az éjszaka követi, és a 
férfi és n�i lények egyesülése természeti szükségszer�ség. 
Vegyük tehát kiindulásképpen a KOST, abból az okból, amit fenn 
már említettem, és ahogyan a férfias Úrnak el�l kell állnia, mivel 
minden tetter� megel�zi a passzivitást, így a KOS és a MÉRLEG 
férfias és a nappalhoz tartozik. Ez abból az okból adódik, hogy az 
Egyenlít�, mely állal leírjuk �ket, minden él�lény számára az 
eredend� és er�vel teli megmozdulást jelenti. Ezekb�l kiindulva 
következik folyamatos sorban a férfias után egy n�ies jegy. 

Bizonyos fokig számíthatjuk a férfias jegyeket attól a 
felkel� ponttól, amely a ωροσκοποξ – Horoscopos nevet viseli, 
és mely a születés óráját mulatja. Ahogyan a régiek közül 
néhányan a Hold pályája alapján határozták meg a tropikus 
jegyek kezdetét, mivel a Hold járása a leggyorsabb, ugyanúgy 
számíthatjuk a tértias jegyeket a Horoscopostól, mivel az a hajnali 
irányban fekszik. Ett�l kezd�d�en határozták meg a férfias és 
n�ies jegyek váltakozó sorrendjét. 

Ismét mások a teljes ekliptika körét negyedekre osztották 
fel, és hajnali és férfias részként határozták meg a felkel� ponttól 
a Médium Coeliig, és a vele szemben lév�t a leszálló ponttól az 
Imum Coeliig, nyugatinak és éjszakainak pedig a maradék két 
negyedet. 
Ezen túlmen�en léteznek további megjelölések, melyek a 
jegyeket csillagképeik alapján osztályozzák, így néhányat 
négylábú jegynek neveznek, inasokat földjegynek, uralkodónak, 
termékenynek, vagy másnak, fajtájuk szerint, amelyek a 
csillagképek alakjából származnak, és amelyeknek a felsorolását 
feleslegesnek tekintem, mivel korábban már foglalkoztam az 
egyes jegyek sajátosságaival, valamint azzal is, hogy a hatásaik 
fajtáját hasznos helyes megítélésük érdekében figyelembe venni. 

 



A jegyek aspektusairól 
 

Mindenekel�tt a zodiákus azon aspektusai mutatnak bizonyos 
fokú rokonságot, amelyek meghatározott alakzatokat alkotnak. 

Ezek a zodiákusnak azok a helyei, melyek diametrálisan 
egymással szemben fekszenek, és a távolságuk két derékszög, 
azaz hat jegyet vagy 180°-t tesz ki. Továbbá azok a helyek, 
melyek összeköt�i egyenl� oldalú háromszöget képeznek és 
derékszöget meg egyharmadot adnak ki, tehát négy jegyet vagy 
120°-t. Továbbá azok, amelyek kapcsolata négyzetet tesz ki és 
derékszög� távolságban vannak egymástól, tehát három jegy vagy 
90°. Végül pedig azok a helyek, amelyek hatszöget alkotnak, 
távolságuk egy derékszög kétharmada távolságban, ennek 
következtében két jegy, vagy 60°. 

Hogy ezek a különbségek miért igényelnek ilyen 
rendkívüli figyelmet, azt a következ�kb�l könnyen beláthatjuk. 

Leginkább az a törvény nyilvánvaló, hogy miért kell a két 
egymással szemben fekv� jegyet ily módon figyelembe venni. 
Mivel az oppozíció egy egyenes vonalat mutat. 

Ha elképzeljük magunknak egyformán harmonikus, 
vagyis egyenl� felosztás szerint a két nagyobb részt, és az egyik 
félkört felszabdaljuk vagy a kör közepéb�l, a szög felosztásából 
kivesszük úgy, hogy két derékszöget kapjunk, vagy két részre 
vágjuk úgy, akkor a felosztás fele kiadja a kvadrátot, a három 
egyenl� részre osztás következménye pedig a szextil. Ha tovább 
megyünk a felosztásban, úgy hogy a derékszög másfélszeresét 
vesszük, vagy egy és egyharmadát, akkor megkapjuk a 
másfélkvadrátot és a másikból a trigont. 

A trigont és a szextilt harmonikusnak tekintik, mivel 
általuk rokon jegyek kerülnek kapcsolatba, diszharmonikusok 
ezzel szemben a kvadrát és a szembenállás, mivel azok ellentétes 
jegyek közötti kapcsolatra utalnak. 
 

A parancsoló  
és az engedelmesked� jegyekr�l 

 
Parancsoló és engedelmesked� jegyeknek nevezik az olyanokat, 
amelyek távolsága azonos a napéjegyenl�ségi pontoktól, 
mégpedig azért, mert azonos id�közönként kelnek fel és 
párhuzamos köröket írnak le. A parancsoló jegyek a nyári 
félkörben találhatók, az engedelmesked�k a téli körívben, mivel a 
Nap a nyári félévben a napokat meghosszabbítja, a téli félévben 
pedig lerövidíti. 
 

Az egymásra szemb�l tekint� fokokról 
és azonos erejükr�l 

 
Azt mondjuk, hogy a fokok, amelyek egyenl� távolságra vannak 
az egyik vagy a másik tropikus ponttól, azonos er�vel 
rendelkeznek. Mivel azonos a nappal és az éjszaka, valamint az 
órák hosszúsága is, míg a Nap egyikükön vagy másikukon átsiet. 
Ezért azt is mondják róluk, hogy kölcsönösen egymásra 
tekintenek, mivel a fent említett okból mindketten a horizont 



azonos helyén kelnek fel, mint ahogyan azonos helyen 
nyugszanak le. 
 

A nem kapcsolódó jegyek 
 

Nem kapcsolódónak vagy idegennek nevezik azokat a jegyeket, 
akik az említett szempontok szerint semmilyen rokonságot nem 
mutatnak, nem parancsolnak vagy engedelmeskednek, nem 
tekintenek egymásra, és nem rendelkeznek azonos er�vel sem, 
vagy a fent említett alakzatokhoz sem tartoznak: sem az 
oppozícióhoz, trigonhoz, kvadráthoz, szextilhez, hanem a 
másodikhoz (confinis aspektus - 30°), vagy a hatodikhoz 
(kvinkunx- 150°) számítanak. 

Ezek idegenek, mivel a két egymást követ� jegy 
kölcsönösen ellenszenvez egymással és ezek alkotnak egy szöget. 
A hatodik jegyek az egész kört egyenl�tlen részekre osztják, míg 
az összes többi harmonikusan vágja szét. 
 

Az égitestek házairól 
 

Az égitestek rokonsága a zodiákus házaival, a házakon valamint a 
trigonokon, az emelkedettségen, a határokon és bizonyos 
jellembeli hasonlóságokon alapul. 

A házakat egészen természetes módon rendelik a 
bolygókhoz. Mivel a tizenkét jegyb�l két északi áll a legközelebb 
a tet�pontunkhoz, és kiváltképpen teljesen �k okozzák a nyár 
melegét, tudniillik a Rák és az Oroszlán, ezért úgy döntöttek, 
hogy ezeknek kell lenniük a legnagyobb és leger�sebb világosítók 
házainak: az Oroszlán a Napnak, mivel ez a jegy férfias, a Rák 
jegye ellenben a Holdé, mivel ez pedig n�ies természet�. Ezután 
általános egyetértéssel az Oroszlántól a Bakig terjed� félkört a 
Naphoz tartozónak jelölték ki, azok pedig, amelyek a Vízönt�t�l a 
Rákig terjednek, mind'a Holddal rokonok, és minden félkörben 
egy ház, egy égitesthez sorolható a rokonságuk alapján, aszerint, 
hogy a Napnak vagy a Holdnak felel-e meg, körpályája helyzete 
és saját természete szerint. 

Így a Szaturnuszt, amely a leghidegebb, küzd a meleg 
ellen, és mert a legtávolabb kinyúló körpályája van, ahhoz a két 
jegyhez rendelték, mely a Rákkal és az Oroszlánnal szemben áll, 
tehát a Bakhoz és a Vízönt�höz, mivel ezek a jegyek maguk is 
hidegek és téliesek, ahogyan szembenállásuk alapján 
szerencsétlen módon neveznünk kell �ket. 

A Jupiternek, mely mérsékeltebb természet� és amelynek 
körpályáját a Szaturnuszé magába zárja, az els� két közelebb 
fekv� jegyet jelölték ki: a változékony id�járású (szeles) és 
termékeny Nyilast és Halakat, melyeket a világosítók jegyei 
trigonnal sugároznak be, amely jótev� hatásuknak megfelel. 

Utána az aszaló Marshoz, mely a Jupiter körén belül 
mozog, a Jupiterhez legközelebb álló jegyet osztották be, a 
Skorpiót és a Kost, melyek a világosítók házaival való kvadrát 
kapcsolat miatt a ártalmas és pusztító természetének megfelelnek. 

A Vénuszhoz, melynek természete ismét mérsékeltebb, és 
helye a Mars körén belül van, tartozik a két közelebb lév� ház, a 



gazdagság házai, a Mérleg és a Bika, melyek a szextil fényszögek 
következtében igen lágyak és szelídek. Ez a csillag nem halad 
messzebb két jegynél a Nap el�tt vagy után. 

Végül a Merkúrhoz, mint az utolsó, amelyik egy jegynél 
nincs távolabb a Naptól és ennek következtében valamennyi 
égitest hatóköre magába zárja és a világosítókhoz a legközelebb 
van, azokat e jegyeket sorolták, melyek a világosítókhoz is a 
legközelebb vannak: az Ikreket és a Szüzet. 
 

A trigonokról 
 

Az a rokoni viszony, amelyet trigonnak neveznek, a következ�: A 
trigonok egyenl� oldalú háromszögek, amelyek különösen 
azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek egymással 
teljesen megegyeznek. Továbbá a zodiákus is három körb�l áll: 
egy egyenlít�i körívb�l (A napéjegyenl�ség köre, mely 
megegyezik az Egyenlít�vel.) és két tropikusból (A Ráktérít� és a 
Baktérít�) Az állatöv tizenkét jegyét ily módon a 
következ�képpen osztják négy trigonra:  

Az ELS� TRIGON átvezet a Koson, az Oroszlánon és a 
Nyilason, tehát amelyek a Nap, a Mars és a Jupiter házai. Ezt a 
trigont a Naphoz és a Jupiterhez rendelik. A Marst kizárják 
bel�le, mivel a Nappal ellenséges viszonyban van. Ebben a 
trigonban nappal a Nap, éjszaka a Jupiter uralkodik. 

A Mars háza az egyenlít�i körön, az Oroszláné a nyári 
napforduló, a Jupiteré a téli napforduló körén található, így ezt a 
trigont f�képp északinak nevezik, mivel ott van a Jupiter háza, 
mely termékeny és szeles, és azoknak a szeleknek felel meg, 
amelyek Északon kapnak er�re. A Mars házának következtében 
hozzákeveredik még az es�s délnyugati szél is. így ez a trigon 
olyannak mutatkozik, amelyet az északkeleti és a délnyugati szél 
keverékének jelölhetünk. Mivel a Marstól ered az es�vel terhes 
délnyugati szél a Holddal való rokonsága következtében, és mert 
a Nyugat n�ies természet�. 

A MÁSODIK TRIGON a Bikán, a Sz�zön és a Bakon vezet át, 
három n�ies jegyen, ami miatt a Holdhoz és a Vénuszhoz 
sorolják. Éjszaka a Hold, nappal a Vénusz uralja. A Bika jegye a 
nyári napforduló körének, a Sz�z az Egyenlít�, a Bak a téli 
napforduló körének közelében található. Ez a trigon nagyrészt 
déli – a Vénusz uralma következtében –, mely a jegyéb�l meleg, 
nedves szelet küld ki. Itt keletkezik a keleti szél is, a Bak jegye, a 
Szaturnusz háza által. Tehát így áll össze ez a második trigon, 
melyet a déli és keleti szél keverékeként jellemezhetünk. Mivel a 
Szaturnusz kelti a keleti szelet a Naphoz való viszonya által. 

A HARMADIK TRIGON az Ikreken, a Mérlegen és a 
Vízönt�n át vezet, ismét három férfias jegyen, nem rokonságban a 
Marssal, hanem a Szaturnusszal és a Merkúrral, mindkett� 
otthona által. Következésképpen ezt a trigont ehhez a két 
égitesthez rendelték. Nappal a Szaturnusz uralkodik benne körül-
ményei következtében, a Merkúr viszont éjszaka. Az Ikrek jegye 
a nyári napforduló körével szomszédos, a Mérleg az Egyenlít� 
körével, a Vízönt� a téli napforduló körével. Ez a trigon 
leginkább a Szaturnusz keleti szelének felel meg. Mivel azonban 



a Jupiterrel való kapcsolatra is utal, keveredik az északi és a 
keleti, és ez a keveredés mutatja a Jupiter és a Szaturnusz 
viszonyát. 

A NEGYEDIK TRIGON a Rákon, a Skorpión és a 
Halakon át vezet és átengedik a Marsnak, a Skorpió jegye alapján, 
amelyben a Mars otthon van. De mégis éjszaka ezeket a jegyeket 
a Hold uralja, nappal pedig a Vénusz. A Rák jegye a nyári körnél, 
a Halak az Egyenlít�nél, a Skorpió a téli kör közelében fekszik, 
így ez a trigon nyugati – a Mars és a Hold uralma alatt – és 
keveredik benne a déli és a délnyugati szél a Vénusz 
következtében. 

 
Az emeltségr�l 

 
Az égitestek emeltségének törvénye a következ�: A Nap a Kos 
jegybe belépve, a Medvével szemben az ég fels� felébe 
felemelkedik, ezzel szemléén a Mérlegben a déli félbe ismét 
leereszkedik, ennek következtéiben a felemelkedést a Kos 
jegynek ítélték, mivel akkor a napok ismét hosszabbak lesznek, és 
a nap minden él�lényt er�sebben kezd melegíteni. 

Ellenben ha a Mérlegben található, ezzel ellentétes 
magatartása okozza esését. 
A Szaturnuszhoz a Mérleget sorolták, mivel itt is, hasonló 
értelemben, mint a saját házában, az ellentmondó helyet kell 
elfoglalnia. Ezért is a Kos az esésének jegye. Mert ahol a meleg 
fellép, ott a hidegnek engednie kell, és megfordítva, ahol csökken 
a meleg, növekszik a hideg. 

Mivel a Hold a Nappal annak felemelkedése jegyében, a 
Kosban áll együtt, és utána válik el�ször ismét láthatóvá – a 
mondhatjuk a semmib�l emelkedik fel a Bika jegyében, mely a 
neki alárendelt trigonhoz tartozik –, ezért emelt helyzetéhez a 
Bika jegyét kapcsolták, és ugyanígy a vele szemben álló jegyet a 
Skorpiót, eséséhez. 

A Jupiter, mely külösen az északi, termékeny szeleket 
okozza és a Rákban állva a legmesszebb távolodik északra – ott 
különösen er�s hatást mutatva — a Rákot kapta emeltként és a 
Bakot esésnek. 

Ezzel szemben a természeténél fogva melegebb Marsnak a 
Bakban melegebb helye lehet, mivel ez délies természet�. Ezért 
osztották be a Jupiterrel szembenálló jegybe emeltségét, és esését 
pedig a Rákba. 

A Vénusz, mely természeténél fogva nedves és hatalmas a 
Halakban, amelyb�l a tavaszi nedvesség származik és ahol 
kifejlett hatását gyakorolni képes, tehát emelt a Halakban, és 
esésben van a Sz�zben. 

A szárazabb Merkúr ismét ellentétes természete szerint 
emeltségét az ellentétes jegyben kapott, a Sz�zben, melyben 
közeleg az �sz szárazsága. Ezzel szemben a Halakban van 
esésben. 
 

A határokról 
 

A határokról kétféle hagyomány maradt ránk: az egyik az 



egyiptomi, mely inkább elutasítja a házak uralmát, a másik, a 
kaldeusi, amelyben az uralkodás a trigonokhoz igazodik. 

Az egyiptomi hagyomány megfigyelte, hogy ha az ember 
szokásos módon halad rajtuk végig, nincs a legcsekélyebb 
egységes sorrend, sem elrendezésükre, sem a fokszámokra 
vonatkozóan. A felosztás szerint egyszer határként tekintik az 
els� fokot, itt a ház urát, ott a trigon urát, ismét más helyen azt az 
égitestet, amely ebben a jegyben emelt. Vegyünk egy példát. 
Abban az esetben, ha a jegyek urát vennénk figyelembe, 
megkérdezhetnénk, hogy a Mérleg els� foka miért a Szatumuszra 
utal és miért nem els�sorban a Vénuszra? Hasonlóképpen miért 
van a Kosban nagyobb joga a Jupiternek, mint a Marsnak? 

Ellenben, amikor az egyiptomiak a trigonok urait veszik 
figyelembe, miért osztják a Merkúrra a Bak els� fokát és miért 
nem inkább a Vénuszra? És végül ha az emeltségb�l indulnak ki, 
milyen okból kapja a Rák els� fokát a Mars és miért nem inkább a 
Jupiter? 

Ezenkívül, ha a határok kiosztásának törvényét abból az 
alapból merítik, hogy egy jegyben több okot is figyelembe kell 
venni, miért utalnak a Vízönt� els� fokánál a Merkúrra, mikor 
arra ott a legcsekélyebb joga sincs, hacsak nem a trigon által 
igényli. Ezzel szemben mégis a Szaturnusz uralkodik a ház és a 
trigon fölött is. Miért kapja akkor a Merkúr a Bak els� határát, 
mikor annak ott a legcsekélyebb értelme nincs? 

Így fedezhetünk fel hasonló következetlenségeket hasonló 
módon minden egyéb sorrendben is. 

Ugyanígy teljesen értelmetlen a határfokok ránk hagyott 
számkiosztása. Azt állítják ugyanis, hogy az egyes égitesteknek 
annyi határfoka van, amennyit ugyanabban az évben nagyobb 
er�vel elfoglalnak, és erre nincs sajátos és hihet� törvény. Ha ezt 
a számérték összeállítást megajándékoznánk a bizalmunkkal, 
ahogyan azt az egyiptomiak olyan nagy hittel teszik, akkor 
mindezek ellenére el�fordulhat, hogy ugyanaz, a jegyekben a 
legkülönböz�bb módon összecserélt számérték mégis helyére 
kerül. 

Amit mások ezzel szemben megalapozott indoklásként 
el�hoznak, abban mégis tévednek, ha azt hiszik hogy az égitestek 
felemelkedésének összeadott ideje meghatározza a határoknak ezt 
a fokszámát. El�ször is ezáltal a leegyszer�sített nézetet követik a 
lapos felemelkedésr�l, holott a különböz� felemelkedések között 
semmilyen viszony nincs. Továbbá teljesen elszakadnak a valódi 
körülményekt�l. Mivel azt szeretnék, hogy az egyenlít�i körben, 
mely Alsó-Egyiptomon áthalad, a Sz�zzel és a Mérleggel 38 1/3 
fokon kelljen fel, az Oroszlánnal és a Skorpióval 35 fokon, 
miközben a matematikai rajz bemutatja, hogy az utóbbival 
nagyobb számú fok kel fel, míg ezzel szemben a Mérleggel és a 
Sz�zzel kevesebb. Ezenkívül mindenki, aki egy ilyen törvényt 
megkísérel felállítani, csak azért hogy ne kelljen megállapítaniuk, 
hogy a határok fokszámait más okokból vezették le, és ezáltal 
kénytelenek gyakrabban vetkezni az igazság ellen, és némelykor 
fokok részeit kell segítségül hívniuk; így csak azt érik el, hogy 
fenn kell tartaniuk egy olyan mesterkedést, amit maguk akartak, 
és amely a valódi körülményekt�l eltér.  



A határok hozzárendelése, ahogyan sokan ránk hagyták, 
és csak tiszteletre méltó koruk miatt ajándékozzuk meg a 
bizalmunkkal, a következ� séma szerinti: 
A HATÁROK EGYIPTOMI HAGYOMÁNY SZERINT 
 
A kaldeusi sorok ellenben egyszer�bbek és valószín�bbek, mert 
nem bels�leg mesterségesen rendbeszedettek, sem a sorrendjükre 
vonatkoztatva, melyet a trigonok uraiból vezettek le, sem pedig a 
fokszámukra; úgy hogy az ember különösebb felvázolás nélkül 
minden bolygó határaira rámutathat. Az els� trigonban, mely a 
Koshoz, Oroszlánhoz és Nyilashoz tartozik, ha az ember a jegyek 
sorrendjét veszi, az els� határ a Jupiteré, mely e fölött a trigon 
fölött az uralkodói jogokat gyakorolja. A második határ, a 
második trigon okán, marad a Vénusz. A harmadik, trigon szerint 
a Szaturnusz és a Merkúr. Az utolsó határ az utolsó trigon szerint 
a Marsé. A második trigonban, mely a Bika, a Sz�z és a Bak 
jegyekb�l áll össze, ahol szintén a jegyek rendjében haladunk 
el�re, az els� határ a Vénuszhoz tartozik, a második a 
Szaturnuszhoz és a Merkúrhoz, a negyedik a Marshoz, az ötödik a 
Szaturnuszhoz. Ilyen módon alkalmazzák a szabályt a 
hozzárendeléshez a két maradék trigonnál is. Ha azonban 
egyidej�leg két uralkodót találunk ugyanabban a trigonban, 
például a Szaturnuszt és a Merkúrt, akkor nappal a Szaturnusz 
foglalja el az els� helyet, éjszaka ellenben a Merkúr és a határ 
fokszáma sem keveredik össze.Ugyanis a közvetlenül utána 
következ� égitest határa egy fokkal kevesebb, mint az el�z�é. 

Ha tehát az els�nek nyolc foka van, a második hetet, a 
harmadik hatot, a negyedik ötöt és az utolsó négyet kap. Ezek 
együtt kiteszik egy jegynek a harminc fokát. Eszerint a felosztás 
szerint a Szaturnusz átfog a nappali fokok közül hetvennyolcat, az 
éjszakai fokok közül hatvanhatot, a Jupiter hetvenkett�t, a Mars 
hatvankilencet, a Vénusz hetvenötöt, a Merkúr nappal 
hatvanhatot, éjszaka hetvennyolcat. Ezeknek a fokoknak a száma 
összesen mindkét esetben 360°. 

Ha meglett volna a határok meghatározásánál ez a két 
szabály, akkor nagyobb bizalommal lehettünk volna az 
egyiptomiak iránt, mert állítólag mint hasznost az egyiptomi írók 
jegyezték fel táblázatba, másrészt mert a fokok valóban 
megegyeznek a nativitásokról vett példákkal. Mivel ugyanezek az 
írók sem a hozzárendelést, sem pedig a fokszámokat nem tudják 
megindokolni, ezért a hozzárendelések különböz�sége gyanút és 
ellentmondást kelt�. 

Én azonban belebotlottam egy régi írásba, mely 
valamilyen korból még szürkébb múltra tekint, melyben az 
elrendezés és a fokszámok természetes megindoklásával 
foglalkoznak, és amelyhez nativitások leírásait mellékelték, 
valamint számadatokat, melyek a régi hagyományok szerinti 
feljegyzésekkel megegyeznek. A stílusa terjeng�s volt és a 
felsorolás valóban felesleges érveket tartalmazott, ráadásul a 
könyv szét volt szaggatva és nem volt már teljes, és csak a 
legnagyobb fáradtsággal sikerült összefüggéseit újra 
összegeznem. 

Ebben a mi ügyünkben nagyon sokat segített nekem a 



határok táblázata, melyet a könyv utolsó oldala tartalmazott és 
sértetlen maradt. 

A határok összefoglalása tehát a következ�: A jegyek 
elrendezése szerint az ember az emelt helyzetb�l, a trigonokból és 
az otthonból indul ki, melyek közül amennyiben egy égitest kett�t 
ezen el�jogokból betölt, az kerül az els� helyre, még akkor is ha 
kártev�. Ha ilyen el�jog nem található, akkor a kártev� az utolsó 
helyet kapja. Ekkor az els� helyet az emelt helyek uralkodói 
kapják, a következ�t a trigonok urai, utána az otthonuk urai a je-
gyek sorrendjében, de úgy, hogy az az égitest, amelyik két erényt 
tud felmutatni egy adott jegyben megel�zi azt, amelyik csak 
eggyel bír. A Rákot és az Oroszlánt, amelyek a Hold és a Nap 
házai, a kártev�khöz osztották be, mivel bennük nagyobb az 
erejük és mert a világosítóknak nem lehetnek határaik. A Rákban 
tehát a Marsnak, az Oroszlánban pedig a Szaturnusznak vannak a 
határai, amelyben a besorolásuk szokásos módon történik. 

A fokok számát a következ�képpen hagyták ránk: ott ahol 
nem található olyan égitest amelyik két el�jogra tarthatna igényt, 
a jótev�knek, a Jupiternek és a Vénusznak vagy ugyanabban a 
jegyben, vagy a következ� negyedében hét-hét fokot adtak, de 
csak ötöt-ötöt a kártev�knek, a Szaturnusznak és a Marsnak. 
Ezzel szemben a Merkúrnak, mely mindkett�ben részt vehet, 
hatot-hatot. Ez teszi ki a harminc fokot. Ezt a meghatározási 
szabályt csak azokra az égitestekre hagyományozták, amelyek 
nem foglalnak el két méltóságot. Ha egy égitestnek mégis két 
méltósága van (mint a Vénusz, mely a trigon úrn�je és a 
csillagjegy uralkodója is. a Holdhoz pedig nem lehet határokat 
rendelni), akkor a hatóköréhez még egy fokot hozzá toldanak, 
vagy ugyanabban a jegyben, vagy a következ�ben a negyedik 
részig. 

Ezek voltak az ebben a táblázatban feljegyzett pontok. A 
hatalmasabb égitestekt�l, akiknek kevesebb méltóságuk volt, 
legtöbbször a Szaturnusztól, némelykor a Jupitert�l is, lassú 
haladásuk miatt levontak több szétosztott fokot ezekb�l a 
területekb�l. 
A HATÁROK EMLÍTETT TÁBLÁZATA A KÖVETKEZ�: 
 
Ismét mások az uralmi igényeket még kurtábban osztják fel és 
más helyeket és számokat neveznek meg. �k úgy tartják, hogy a 
hatókör minden egyes jegy tizenketted része, tehát két és fél fok 
nagyságú. Mivel a számolást abból a jegyb�l kezdik el, 
amelyikben az égitest található, így ezt az érintett helyre 
vonatkozó lefolyást a következ� jegyre is ráosztják. Mások más 
értelmetlen felosztást találtak ki. A fokokat szétosztják minden 
jegyben, miközben egy égitestb�l indulnak ki a kaldeusi tábla 
határainak sorrendjében. 

Ezt az elrendezést – amelyet eredetiség vágyból találtak ki 
és az olcsó siker érdekében terjesztettek el az emberek között, 
mindenféle természetes megfontolás nélkül – hagyjuk békében 
nyugodni. De soha ne feledjük el, hogy minden ami megérdemli 
hogy tudjuk, meg kell hogy feleljen annak a megfontolásnak, 
hogy a jegyek kezdetét csak a napéjegyenl�ségi vagy napforduló 
pontoktól lehet számolni, és ezt minden régi szerz� elég érthet�en 



adta át nekünk. És mi magunk is látjuk, hogy az égitestek 
természete, az er�k és a rokonsági viszonyok a napforduló és 
napéjegyenl�ség kezdetén erednek és sehol máshol. Ha más 
kezd�pontokat akarunk felállítani, vagy a jegyeket jogszer� 
összefüggéseikb�l kizárni, vagy újak által tökéletesíteni, akkor 
óriási tévedést követnénk el. mivel ezáltal a négy évszakot, ame-
lyekb�l a jegyek hatásaikat kapják, egyszer�en megfordítanánk. 

 
Az égitestek tekintélyér�l, 

kocsijukról vagy trónjukról 
 

Ezek voltak tehát nagyjában és egészében az égitestek és a jegyek 
viszonyai, ahogyan én megmagyaráztam. Ismerjük továbbá azt a 
kapcsolatot, hogy egy égitestnek tekintélye van, ha a távolsági 
viszonyok, az égitest háza és a Nap vagy a Hold között, közte és a 
Nap vagy a Hold között azonosak. Vagy szószátyár magyarázat 
helyett: Ha a Vénusz szextilben áll a világosítókkal és nyugatra a 
Naptól, és hajnali irányban a Holdtól, ahogyan az a 
házhelyzetének megfelelne. 

Továbbá azt is mondják, hogy egy égitest a saját kocsiját 
irányítja, vagy saját trónján ül, ha azon a helyen, ahol található, a 
rokonságra való jogát kett� vagy több kapcsolatban gyakorolja. 
Ha ekkor különösen er�s a jeggyel való egyez�ség, a segítség és a 
rokonság által, akkor azt mondják, hogy letelepedett a trónjára, 
vagy, hogy ragyog a trónusán. 

Ezzel szemben boldognak nevezik az égitestet, ha a helye, 
még ha nem is a saját tulajdona, de egy lényével rokonhoz 
tartozik. 

Lehet, hogy egy ilyen egyez�ség túl messzire vezet, de 
bizonyos hasonlóság következtében mégis er� átadására mutat. 
Ellentétben ezzel egy bolygó saját ereje egy ellentétes helyen 
csökken, mivel természetük különbsége szerencsétlen zavart okoz 
képességeiben. 
 

A közeledésr�l és a távolodásról 
 

Általában azt mondjuk, hogy egy égitest, amelyik napi 
haladásában egy másik el�tt jár, ahhoz közeledni képes (a 
zodiákusban való el�rehaladása következtében), vagy pedig 
eltávolodik t�le, de csak addig, amíg ez nem túl nagy távolságot 
eredményez. Ezt a testi összekapcsolódásoknál ugyanúgy 
érthetjük, ahogyan az aspektusoknál, és mintha az 
együttállásoknál a szélességet és a deklinációt nem vennénk 
figyelembe. Ebben az esetben együttállásnál ezt a meghatározást 
akkor engedjük meg, ha az az ekliptikára vonatkozik, amit a 
fényszögeknél nem muszáj figyelembe venni, mivel ott a Földre, 
mint központra irányuló sugarak ott találkoznak, ahonnan ki 
akarnak indulni. 
 

Epilógus 
 

Mindezekb�l a magyarázatokból felismerhet�, hogy az égitestek 
hatásmódja egyrészt saját természetükb�l, másrészt a jegyekb�l, a 



Naphoz viszonyított helyzetükb�l, a negyedekben való 
tartózkodásukból ered, ahogyan azt levezettem. A bolygók ereje 
növekszik, ha azok keletre állnak, vagy direkt mozgás�ak. Akkor 
nagyobb er�t birtokolnak, mint amikor nyugati helyzet�ek és 
retrográd mozgásúak. ez utóbbi esetben gyenge, nehézkes 
hatásúak. És végül a horizonthoz viszonyított helyzetükb�l. Mert 
a Médium Coelin, vagy egy azt követ� házban hatásosabbak. 
Azután er�sebb a hatásuk, ha a horizonton, vagy az azt követ� 
házban állnak. 

De minden égitest a leger�sebb az Ascendens fokán, 
kevésbé az Imum Coelin, vagy bármely más helyen, amely vele 
fényszögkapcsolatban áll. Ha nem vet fényszöget, hatása 
általában gyenge és jelentéktelen. 

 
 

MÁSODIK KÖNYV 
 
Így eddig kifejtettem nagy vonalakban, valamint rövid 
táblázatokba foglalva a f� tanításokat, amelyeket az egyes 
események el�rejelzésekor figyelembe kell venni. Forduljunk 
most az egyes események el�rejelzésének tanai felé, amennyiben 
azt lehetségesnek kell tekintenünk, és miközben ismét a ter-
mészeti okok törvényszer�ségeit akarjuk minden irányban 
követni. 

Mivel az asztrológiai el�rejelzésre legf�képpen kétféle 
lehet�ség van: �z els�, az általános, amelyik az egész nemzetek, 
népességek vagy városok sajátosságait mutatja, a második ezzel 
szemléén a személyes, amely az egyes emberek sorsát vonja 
vizsgálat alá; mi els�ként az általánossal kívánunk foglalkozni, 
mivel az egész birodalmakra vonatkozó eseményeket átfogóbb, 
súlyosabb okokra lehet visszavezetni, mint az egyes ember életét. 
Minthogy a természetiben a gyengébb okok a hatalmasabbaknak 
alárendeltek, éppúgy, ahogy a részhatásokat magukba foglalják a 
nagy általános hatások, szükségszer�, hogy el�bb az 
általánosakkal ismerkedjünk meg, ha a személyes sorsot – mely 
csak része a nagy egésznek – akarjuk vizsgálat alá vonni. Ez az 
általánosnak jellemzett szemlélet vonatkozik az egész 
birodalmakra, vagy ezeknek a részeire vagy bizonyos városokra. 
Továbbá ez magában foglalja a periodikusan visszatér� id�szakok 
nagy változásainak, mint a háborúk, dögvész, földrengés, 
áradások és hasonlók, el�rejelzését is, vagy a kevésbé jelent�seket 
és könnyebbeket, mint az év viharos id�szakai, az áradás és az 
apadás, a jeges vagy enyhe tél, a nagy h�ség, a termékenység, 
vagy a rossz termés és egyéb hasonló természet� jelenségek. 

Tehát az említett okokból els�dleges az általános jelleg� 
események és az olyanok megfigyelése, amelyek egy egész 
birodalmat érintenek. Felismerésük két oldalt foglal magába. Els� 
annak megfontolása, hogy az adott birodalom a zodiákus melyik 
részéhez és melyik égitesthez tartozik. Másodszor meg kell 
vizsgálni minden fajta hatást, amelyek bizonyos id�ben ezekben 
az egyes részekben keletkeznek, a fogyatkozások, az égitestek 
haladása, felkelése és helye alapján. 

Ezeket a kölcsönös megegyezéseket akarjuk – a természeti 



törvényeket követve – kifejteni, miközben a testi alkatuk 
tulajdonságait és a különböz� népek szokásait felidézzük, 
amelyek azokkal az égitestekkel és jegyekkel állnak rokonságban, 
amelynek alárendeltek. 
 

A népek általános tulajdonságairól 
 

Ezeket a népi tulajdonságokat egyrészt a párhuzamos körök és a 
világszögek, másrészt az ekliptikához és a Naphoz viszonyított 
helyzetük szerint különböztetjük meg. Mert, ahogyan a mi életünk 
az északi negyedre korlátozódik, ugyanígy vannak emberek, akik 
a déli köröknek, tehát a napéj-egyenl�ségi és nyári 
napfordulópontnak vannak alárendelve; �k forróbb természet�ek, 
mert ott a Nap a tet�pontjuk fölött áll, testük sötétebb, göndör és 
s�r�bb a hajuk, hegyes az arcuk, rövidebbek a végtagjaik, 
nagyobb a testh�mérsékletük és nagyrészt még vadabbak a 
szokásaik környezetük állandó h�sége miatt; mi etiópiaiaknak 
nevezzük �ket. És nem csak nekik maguknak ezek a vonásaik, 
hanem vidékükön az id�járásnak is, és minden él�lénynek, 
növénynek forróbb a természete és gyúlékonyabb. 
Minden nép az északi párhuzamos körök alatt, jobban mondva: 
egyenesen a Medve (Kis- és Nagymedve csilagképek) alatt, akik 
tehát a zodiákustól messze távol laknak, és az ottani 
naph�mérséklet következtében h�vösebb természet�ek és hasonló 
mértékben nedvesebb alkatúak, ami a testüket életben tartja. 

Mivel nem kell a h�ségt�l annyira szenvedniük, ezért 
b�rük színe is világosabb, hosszú, hullámos a hajuk, magas, 
vékony, nedvességt�l duzzadó és kissé h�vös a testük. A 
folytonos hidegt�l szokásaik is nehézkesebbek. Ez alatt az égbolt 
alatt hosszabbak a telek, magasabbra n�nek a fák és vadabb 
bestiák élnek feléjük. �k f�képpen szkíták, ahogyan �ket 
nevezzük. 

De azok, akik ott, ahol a napforduló és a Medve közé esik 
az égbolt, ahol sosem lépi át a tet�pontot a Nap, és sosem 
távolodik el messzi délre, mérsékelt leveg� alatt élnek, és hogy ez 
a leveg� hasonló különbséget mutat melegt�l és a hidegt�l, és 
ezek a különbségek nem jelent�sek, valamint a testben sem 
váltanak ki olyan nagy különbségeket a hideg- és 
melegviszonyok. Ezek közepes b�rszínt, közepes testalkatot, 
mérsékelt testh�mérsékletet birtokolnak, közösen, állandó 
telepeken élnek és enyhébbek a szokásaik. Közülük azoknak a 
törzseknek a szokásai, akik délhez közelebb vannak, általában 
tehetségesek és agyafúrtabbak és az isteni inspiráció dolgaiban 
járatosabbak, mivel tet�pontjuk a zodiákushoz és az égitestekhez 
közelebb van. Ezekkel így mintegy rokonságban, lelk�k 
éleselméj�bb, amely a természetet kutatja és valóra váltja, és a 
tanulásban a felfogás gyorsaságát mutatja. Ezenkívül minden 
keleten él� embernek férfiasabb és szilárdabb a lelke és kevesebb 
zárkózottságot mutat, mivel a Kelet természetében a Naphoz 
tartozik. Ezért a Földnek ezt a részét a nappalhoz, a férfias 
nemhez és a jobb oldalhoz sorolják, mint ahogy minden 
él�lénynek a jobb oldala melegebb és er�sebb. 

A legtöbb nyugaton él� ember puhább és gyengébb és 



zárkózottabb, mivel ezt a részt a Holdhoz kötik. 
Azért van ez, mert a Hold az együttállás után el�ször 

Nyugaton válik újra láthatóvá. Ebb�l következ�en a Nyugat 
éjszakai és a bal oldalhoz tartozik, mint a Kelet ellentéte. 

 
Milyen módon felelnek meg a területek 

a trigonoknak és az égitesteknek 
 
Így felelnek meg tehát a Föld egyes vidékein az alkati 
sajátosságok és a lakosság hajlamai az állatövi jegyeknek. Mint 
ahogyan az id�járás állapota a vidékeken, melyet én forrónak, 
hidegnek vagy mérsékeltnek jellemeztem, különböz�ségeket 
mutat az egyes területeken, ahol az általános állapotuk még 
er�sebben kifejez�dik, vagy éppen lágyabban jelentkezik, a 
környék adottságainak magasabb, vagy alacsonyabban fekv� 
helyzete következtében, ugyanúgy különböz� sajátosságai vannak 
a népek adottságainak, mint ahogyan egyes vidékek lakói inkább 
lovas természet�ek szül�földjük lapos síkja következtében, mások 
a hajózáshoz fordultak, mivel a tenger mossa partjukat, egy 
harmadik békében és nyugalomban él�, mert hazájuk termé-
kenysége gazdagon az ölükbe önt mindent, így tehát más 
különleges tulajdonságoknak ismét más jegyek felelnek meg és 
hasonlóságuk szerint az általános jellemet a f�tengelyen fejezik 
ki. Tehát szükség szerint el�ször nagyjában-egészében áttekintést 
kell szereznünk, miel�tt a mélyebb vizsgálatokba belevágnánk. 

Tehát, ahogyan korábbi helyen már bemutattam, az 
állatövben négy trigont állapítottunk meg, felismertük, hogy az 
els� a Kosból, Oroszlánból és Nyilasból álló, melyet északi és 
délnyugati szél keverékének jellemeztünk, és a nyári, esti oldalt 
uralja, ez az id�járás f�képpen a Jupiternek van alárendelve az 
Észak miatt, és a Marsnak Nyugat miatt. 

A téli, reggeli oldal trigonja: Bika, Sz�z és Bak, f�képpen 
a Vénusz alárendeltje a Dél és a Szaturnusznak a Kelet miatt. 

A harmadik trigon, a nyári, reggeli oldal, az Ikrek. Mérleg 
és Vízönt�, az északi és keleti szélb�l összeállva, f�képpen a 
Szaturnusz uralkodik rajta a Kelet miatt és a Jupiter a társa az 
uralomban az Észak miatt. 

A Rák, Skorpió, Halak trigont, a déli és délnyugati szél 
keverékét, a téli esti oldalon a déli szél által a Mars uralja és 
társtulajdonosa a Vénusz a délnyugati miatt. 

Ilyen viszonyok meglétekor, és mert az általunk ismert 
világot négy negyedre osztották, mely megegyezik a trigonok 
számával, az egész területet a tengerünkön át egy vonallal 
választják el, melyet Herkules tengerszorosától (Gibraltári-szoros) 
egészen az Issosi-tengeröbölig tart, és onnan tovább keletre a 
hegyek hátán (Taurus-hegység) ez a vonal választja el Északot 
Délt�l. Az Arab-tengeröbölb�l kiinduló vonal az Égei-tengeren, a 
Fekete-tengeren és a Maiotis-tengeren át határt alkot Kelet és 
Nyugat között, így jön létre a négy negyed, összhangban a 
trigonok számával. 

Az els� negyed, mely a nyári-esti-oldalhoz tartozik, 
keveredve Észak-kelettel és Dél-nyugattal, a kelták földjét rejti, 
melyet általában Európa névvel jelölnek. 



A második, Dél-keletre ezzel szemben fekv� negyedet – 
az etióp Kelet környékén, a téli-reggeli-oldalon Ázsia részeként – 
Ausztrália névvel jelölik. 

A harmadik negyed a nyári-reggeli-oldalon Észak és Kelet 
keverékeként Skythia környékén Ázsia részeként az Aquilonia 
nevet viseli. 

A szemben fekv� negyed, a téli-esti-oldalon, a délnyugati 
és a déli szél keverékével, az etióp Nyugat tájékán, közös nevén 
Líbiaként ismert. 
Ezen kívül az egyes negyedek, amennyiben kiterjednek az 
általunk ismert országok közepéig, további természeti 
sajátosságokat fogadnak be, melyek minden Hegyedben a 
világmindenség egészéhez tartoznak. Európa középs� területe, 
mely a nyári-esti-oldalhoz tartozik, az egész földkerekségre 
vonatkoztatva a téli-reggeli-oldallal szemben helyezkedik el. 
Ilyen módon értékelik továbbá, hogy minden negyed rokonságban 
van két egymással szemben lév� trigonnal, mivel különösen a 
küls� részeiben uralkodnak a trigonok, a közepüket ellenben azok 
az égitestek foglalják el mint uralkodók, melyek a szemben lév� 
részben uralkodnak. Ahogyan a küls� részének a lakói a 
Nap-trigonnak alárendeltek, úgy járul hozzá a vele szemben álló 
uralmához a Merkúr a középs� vidékeken, mivel mindkett�iben 
közös természetes min�séget mondhat magáénak. 

Ezeknek a megállapításoknak az alapján az EURÓPAI 
NEGYED vidékei, melyek a nyári-esti oldalon fekszenek, a 
Kos-Oroszlán-Nyilas trigon természetével rendelkeznek és az esti 
bolygók, a Jupiter és a Mars uralkodnak itt. Ezek a vidékek, ha a 
népesség egészét vesszük, Britannia, Belgium, Germánia, 
Bastarnia (Germán néptörzs a Duna mentén, valószín�leg az els�, 
mely a görög-római világgal érintkezésbe lépett.) Itália. Gallia, a 
római Gallia, Apulia (Az Itáliai-félsziget délkeleti része.) Szicília, 
Tyrrhenia (Itália nyugati partján Liguria és Szicília között elterül� 
tengerpart.), a kelták földje és Spanyolország. Ezeknél a népeknél 
a faji jellegzetességek megegyeznek a trigonok és uralkodóik 
jellemz�ivel. 

Hiszen �k ellenségei minden alávetettségnek, szomjaznak 
a szabadságra, barátai a fegyvereknek és a háborúskodásnak, 
dolgosak, uralkodói ösztönökkel bírnak és tisztaságszeretók, és a 
lélek nagyvonalúságával t�nnek ki. 

Mivel úgymond az esti Jupiter és a Mars az uralkodójuk és 
a trigon els� részben férfias, a másodikban ellenben n�ies, ezért 
kevésbé köti le �ket a n�khöz való szerelem, hanem egy másfajta 
nemi gyönyörhöz vonzódnak. Emellett értékelik a vitézséget, az 
eszmecserét, a h�séget, szeretik öveiket és a jótékonyságot. A 
Kos jegyb�l és a Marsból többet láthatunk a britanniaiaknál, 
belgáknál, germánoknál és a bastarniaiaknál. Az ezen a környé-
ken lakók ezért nagyobb mértékben féktelenek és kegyetlenek. 

Az itáliaiak, apuliaiak. a római gallok, a szicíliaiak inkább 
az Oroszlánhoz és a Naphoz tartoznak körülményeik folytán, 
ennél az oknál fogva inkább uralkodni vágyó, jótev� és az 
eszmecserét jobban szeret� természet�ek. Végül a tyrrhéniaiak, a 
kelták és a hispániaiak a Nyilas és a Jupiter uralma alatt állnak. 
Ezáltal szeretik a világra nyitottságot és az eleganciát. 



A negyed egyéb vidékei, melyek az egész földnegyed 
közepét elfoglalják, Trákia, Macedónia. Illíria, Görögország, 
Achaia, Areta (Gyarmat Macedóniában.) a Cyklad szigetek és 
Kis-Ázsia partja, továbbá Ciprus, amelyek az egész trigon 
téli-reggeli oldala környékére néznek, annak a trigonnak a 
természetét veszik fel, mely a téli-reggeli-oldalon uralkodik, a 
Bika, a Sz�z és a Bakét, ezek a Vénusz, Szaturnusz és Merkúr 
uralma alatt állnak. Ezért ennek a vidéknek a lakói jobban 
hasonlítanak egymásra, viselkedésükben mérsékeltebbek, 
uralomra vágyók, nemeslelk�ek, nem hajolnak meg a 
rabszolgaság el�tt, mindezt a Marstól kapják, zenélnek, m�velik a 
tudományokat, szeretik a szabadságot, köztársaságokat alapítanak 
saját belátásiból, nagyra tartják a népuralmat és törvényeket 
alkotnak maguknak a Jupiter lefolyása által, továbbá szeretik a 
színjátékokat és az eleganciát a Vénusz következtében, 
humánusak, vendégszeret�k, és szorgalmasan ápolják az 
igazságosságot, a tudományokat és a beszéd m�vészetét a Merkúr 
által. Ez utóbbiakból ismét néhány ország inkább Bika és Vénusz 
természet�, így a Cykládok. Kis-Ázsia partvidéke és Ciprus. 
Ennek következtében a lakosok jobban átadják magukat a 
jólétnek, szeretik az eleganciát és a legkínosabban ápolják a 
testüket. A Sz�z és a Merkúr természetének van alávetve ezzel 
szemben Görögország, Achaia és Kréta. Ebb�l az okból 
foglalkoznak az ott lakók a tudományokkal, a lélekkel, a 
szellemmel és a testtel. 

A Bak és a Szaturnusz természetét viselik magukon a 
macedónok, a trákok és az illírek. Az ottani emberek ezért 
megszállottjai a gazdagságnak, nem szívélyesek és eszmecserére 
sem hajlamosak. 
A MÁSODIK NEGYEDBEN, mely Délre néz, fekszik Ázsia 
nagy része, India, Ariania, Gedrosia, a partherek földje, Media, 
(A kés�bbi perzsa birodalom részei.) Perzsia. Babilonia, 
Mezopotámia és Asszíria, ezek az országok a téli-reggeli oldalon 
fekszenek, általában a világtájakra tekintettel. A második 
trigonnak felelnek meg, a Bika, Sz�z és Baknak, és keleti 
helyzetük folytán a Szaturnusz és a Vénusz kormányozza �ket. Ez 
a két bolygó megfelel ezen népek természetének. Tisztelik 
ugyanis a Vénuszt, melyet Isisnek neveznek, a Szatumuszt és a 
Napot, melynek a Mithras nevet adták. Sok olyan ember van ott 
akik prófétai képességekkel rendelkeznek, és szentként tisztelik a 
test nemi szervét, mert ezek a helyek adják az élet magvát. A 
népek maguk forró természet�ek, teljesen átadják magukat a nemi 
egyesülésnek és az érzéki vágynak, nagyra értékelik a tánc-
m�vészetet, és szeretik a testi ékszereket a Vénusz következtében, 
pompára és d�zsölésre vágynak a Szaturnusz befolyása miatt, 
ápolják a n�kkel való egyesülést egészen nyíltan és nem titkolva, 
mivel uralkodó égitestjeik reggeli helyzet�ek. A férfiakkal való 
nemi egyesülést ezzel szemben megvetik. Sokan alszanak viszont 
az anyjukkal és alázatosságukat a mell tartása által fejezik ki, 
mivel a mell legel�kel�bb helye a Napnak felel meg. Szeretik a 
filigrán dolgokat és az eleganciát a n�knél az öltözködésben és az 
egész test ápolását a Vénusz következtében, mindemellett nemes 
a lelkük és a szellemük és harcosak a reggeli Szaturnusz miatt. 



Jobban uralkodik a Bika jegy és a Vénusz: Parthiában, Mediában 
és Perzsiában. Ennek következtében ezeknek az országoknak a 
lakói ruházatukat virágokkal díszítik. eltakarják egész testüket, 
csak a mellet nem, és általában gömbölydedek és elegánsak. 

A Sz�z és a Merkúr kormányoz Babiloniában, 
Mezopotámiában és Asszíriában, melynek lakói ennek 
következtében kit�nnek mély matematikai ismereteikkel, az 
égbolt és az égitestek megfigyelésében. A Bak és a Szaturnusz 
uralkodik India (India alatt El�indiát értik, Hátsó-India ebben a 
korban még nem volt ismert.), Ariania és Gedrosia fölött, amiatt 
ezeknek az országoknak a lakói torzak, tisztátalanok és állatiasok. 

Ennek a negyednek a középs� vidékei ellenben: Idumaea, 
Cava Szíria (A Libanon és Antilibanon közötti terület.) Judaea, 
Fönícia, Chaldaea, Orchinia, Arabia felix, északra és nyugatra 
tekintenek, a világ egészéhez viszonyítva. Ezért rokonság van 
közöttük és a nyári-esti-oldal trigonja, a Kos-Oroszlán-Nyilas 
között, és a Jupiter, a Mars és a Szaturnusz rendelkezik fölöttük. 
Ezért ezek a népek kit�n�en értenek a kereskedelemhez és a 
csereüzletekhez és agyafúrtabbak, lenézik a kockázatot és szeretik 
az alattomosat, a leselkedést, rabszolga lelk�ek, általában 
különböz�ek a kifejezésben, aszerint hogy az égitestek helyzete 
hogyan befolyásolja ezeknek a jellemvonásoknak a keveredését. 

Ezek közül az országok közül Cava Szíria, Judaea, 
Idumaea inkább a Kos és a Mars alárendeltje, így a lakóik 
elbizakodottak és szemtelenek, a misztikus istentiszteletet 
nevetségessé teszik és alattomosak. 

A föníciaiak hasonlóan mint a kaldeusok és az 
orchiniaiak, az Oroszlán és a Nap alárendeltjei. Ez az oka annak, 
hogy tisztességesebbek, nemesebbek, jótékonyabbak és 
szorgalmas m�vel�i az asztronómiának és az asztrológiának, 
továbbá amiéit minden más nép el�tt a Napimádást ápolják. Ara-
bia felix (Maga az Arab-félsziget.) inkább a Nyilashoz és a 
Jupiterhez tartozik, innen ered az ország termékenysége, melyt�l 
a nevét kapta, a fölös mennyiség� f�szerr�l, az ottani emberek 
ügyes viselkedésér�l, nagyvonalúságukról a beszédjükben, 
szerz�désekben, üzletben. 

A harmadik trigon az Ikrek, a Mérleg és a Vízönt�. A 
HARMADIK NEGYED-ben, mely Nagy-Ázsia északi részét alkotja, 
fekszik Örményország, Hyrcania, Matiana, Bactria, Caspia, 
Serica, Sarmatia, Oxiana és Sogdiana. A világunk egészéhez 
viszonyítva arcukat a nyári-reggeli-oldal felé fordítják, és a 
nyári-reggeli-oldal trigonjának: az Ikrek-Mérleg-Vízönt�nek 
felelnek meg. Reggeli helyzetük által a Szaturnusz és a Jupiter 
uralkodik fölöttük. Ezért ezek a népek a Szaturnuszt és a Jupitert 
imádják, gazdagsággal megáldottak, ragyognak az aranyban, 
életmódjuk elegáns és szorgalmasan ápolják a titkos 
tudományokat, igazságosak, szabadelv�ek, szívük nagy, szigorú 
ellenségei a b�nnek, a rokonságot addig a fokig szeretik, hogy 
gondolkodás nélkül a halálba mennek érte, a jámborság és a 
dics�ség er�s hajtóer� a számukra, mértékletesek, tiszták, 
ruházatuk díszes, jótékonyak és kiválóak lelki tulajdonságaikban, 
mindezeket jórészt a napkelte bolygói, a Szaturnusz és a Jupiter 
okozza. 



Ezek közül a népek közül azonban a hyrcianiak, az 
örmények és matianiak nagyobb rokonsággal vannak az Ikrek és a 
Merkúr természetével, ami miatt mozgékonyabbak és kevésbé 
tiszta lelk� tulajdonságokkal bírnak. 

A baktriaiak, a caspiak és sericerek fölött a Mérleg és a 
Vénusz uralkodik, ezért gazdagok és szeretik a zenét és a finom, 
buja élvezeteket. 

A szarmaták, az oxiániak és a sogdiánok a Vízönt�höz és 
a Szaturnuszhoz tartoznak. Ezért ezek a népek nyersebbek, 
sötétebbek és m�veletlenebbek. 

A negyed egyéb népessége, melyek az egész földrész 
közepéhez tartoznak, Bithynia, Phrigia, Colchis, Szíria. 
Commagene. Cappadocia, Lydia, Cilicia, Pamphylia, a 
téli-esti-oldal felé tekintve, a téli-esti-oldal trigonjának ter-
mészetével bírnak: a Rák-Skorpió-Halakéval és a Mars. Vénusz 
és Merkúr egyszerre uralkodik rajtuk. Ezért ápolják az ezen a 
környéken lakók majd mindenhol a Vénusz kultuszát, mely 
számukra minden istennek az anyja és a különböz� népeknél 
különböz� neveken emlegetik, és a Marsét, melyhez az Adonisz 
nevet kapcsolták és más elnevezéseket is, és akinek komor, vész-
terhes áldozatokat mutatnak be. Ezek igen idomtalanok, 
szolgaiak, dolgosak, örömüket lelik abban, ha kárt okozhatnak, 
zsoldos lelkek, zsákmányt és foglyokat visznek magukkal 
eladásra, mint ahogy szokásuk az útonállás, és egyik a másikat 
mindig rabszolgaságba taszítja, a reggeli Mars-Vénusz kapcsolat 
által. Mivel a Marsnak egyidej�leg emelt helyzete van a 
Vénusz-trigonban. a Bakban, és a Vénusznak a Mars-trigonban. a 
Halakban, ezen ezen a vidéken a n�k rendkívül szeretik férjüket 
és gyermekeiket, h�séges �rz�i az otthonnak, dolgosak, 
szívélyesek, szorgalmasak és engedelmesek. 

Ezek közül az országok közül azonban Phrygia, Bithya és 
Colchis inkább Rák és Vénusz természet�. Ezért a férfiak 
nagyrészt gyávák, önként mennek a rabszolgaságba, míg a n�k 
ezzel szemben a reggeli Hold következtében és férfias helyzete 
által, férfiasak, uralkodóak és harcosok, mint az amazonok, 
kerülik a házassági kapcsolatot a férfiakkal, örömüket lelik a 
fegyverekben, és már gyermekkorban megszokják a lányok, hogy 
a férfi nem kötelességeit magukra vállalják. Kzért vágják le a 
jobb mellüket, hogy ezáltal alkalmasabbak legyenek a harcra és 
lemeztelenítik ezt a helyet, hogy megmutassák, hogy nem asszony 
módra élik az életüket. 

Szíria, Comagene és Cappadocia a Skorpióval és a 
Marssal van összhangban. Ezeknek az országoknak a lakói emiatt 
elbizakodottak és szemérmetlenek, gazok, alattomosak és 
zaklatottak. A lydiaiak, kylikiaiak, a pamphliak ezzel szemben a 
Halakhoz és a Jupiterhez tartoznak. Emiatt gazdagsággal 
megáldottak, szabadelv�ek, jó keresked�k, szabadságszeretók és 
a szerz�dések megkötésekor nem pedánsak. 

Az UTOLSÓ  NEGYED magában foglalja Líbia 
területét, ahogyan azt közös névvel jelölik. Ez a következ� 
országokat tartalmazza: Numidia. Karthágó. Afrika, Phyzania, 
Nasamonitika, Garamania, Mauria, Gaetulia, Metagonia. A 
negyed a téli-esti-oldalon helyezkedik el és a téli-esti-oldal 



trigonja természetének felel meg, uralja a Vénusz és a Mars esti 
helyzete által, és az égitestek ezen kapcsolatának következtében, 
ezeken a vidékeken gyakran megosztott a hatalom egy férfi és egy 
n� között, vagy fivér és n�vér között, úgy hogy a férfi a 
férfiaknak, a n� ellenben a n�knek parancsolhat és ez a rend 
minden utódjuknál megmarad. 

Ezek a népek rendkívül forró természet�ek és a n�kkel 
való szeretkezésre sóvárak, házastársukat rablással szerzik 
maguknak és sok vidéken a házasságra lép� n�kkel el�ször a 
király szeretkezik. Máshol közösen tartoznak több férjhez és a 
férfiak szeretnek n�i ékszereket magukra ölteni, mivel a Vénusz 
uralkodik fölöttük. Mindezek ellenére merészek, belebonyo-
lódnak a gazságba, varázslatokat �znek, csalnak, vakmer�ek és 
nevetnek a marsi veszélyeken. Ezek alapján életmódjuk 
kulturáltabb, szolgálatkészebbek az eszmecserében és 
kereskedelmi ügyleteiken, és életüket úgy élhetik le, hogy minden 
dologból feleslegük van. A metagoniaiak, a maurik, a geatuliak 
természetük szerint a Skorpióhoz és a Marshoz tartoznak. Ebben 
az értelemben messze utálatosabbak és visszataszítóbbak. 
kimondottan húsev�k, ugyanúgy nem tör�dnek a veszéllyel, mint 
az életükkel és törzsi háborúkban �rlik fel egymást kölcsönösen. 

A phyzaniak, a nasamoniak és garamantiak a Halak jegye 
és a Jupiter alól jönnek. Ezért szabadon és függetlenül élnek, 
közepes szellemi képességekkel rendelkeznek, szeretik a 
munkájukat, tiszták és nagyrészt szabadságszeret�k és a Jupiter 
befolyásának hatására a Hammon kultuszt ápolják. 

A negyednek az a része, amely a közepét alkotja, Cyreka. 
Egyiptom. Théba, Marmarika, Oasis, a trogloditák országa, az 
arabok, az azaniak és középs� Etiópia, ez az egész földrész 
szemben fekszik a nyári-reggeli-oldallal, természetének bizonyos 
vonásai által a nyári-reggeli-oldal trigonjához, az 
Ikrek-Mérleg-Vízönt�höz tartozik és közös uruk a Szaturnusz, a 
Jupiter és a Vénusz. 

Ebb�l adódik, hogy az ezekhez a törzsekhez tartozók, 
mivel ennek a három égitestnek reggeli helyzete által 
befolyásoltak, tiszteletteljesnek mutatkoznak isteneikkel szemben, 
vallásosak, áldozati ceremóniákat rendeznek, különleges temetési 
szokásaik vannak, halottaikat átadják a földnek, környezetükb�l 
eltávolítják �ket, mindez ezeknek az égitesteknek az esti hely-
zetének a következménye. A legkülönösebb törvények és 
szertartások vannak náluk használatban. Engedelmességükén 
alacsonyabb érzelm�ek, gyávák, kishitúek és mindent elt�rnek. 
Azonban ha lehet�ségük van másokon uralkodni, akkor büszkék 
és fennhéjázóak, a férfiaknak több feleségük van, és a n�knek 
több férjük, sóváran átadják magukat az érzékiségnek, 
n�véreikkel is közösülnek, a férfiak rendkívüli nemzóképességgel 
rendelkeznek, a n�k hasonlóan nagy termékenységgel, mint 
ahogyan ez az egész földterület rendkívüli termékenységgel bír. 
Azonban a férfiak közül sokan lusták és n�ies lelkület�ek. Mások 
saját magukat kasztrálják, a kártev� és a Vénusz esti helyzete 
következtében. 

Ezek közül a törzsek közül a marmari cyrenaiak és 
Alsó-Egyiptom lakói természetük szerint az Ikrekhez és a Merkúr 



alá tartoznak. Emiatt megfontoltak, igen szellemesek, 
éleselméj�ek minden dologban, kiválóak a bölcsességben, vallási 
ügyekben, szent rítusokban és nagymértékben fogékonyak 
minden tudomány iránt. Théba lakói és a líbiai Oázisé, valamint a 
troglodyták a Mérleg és a Vénusz alól jönnek. Emiatt 
melegvér�ek, mozgékonyak, és mindennek átadják magukat ami 
élvezetet jelent. Az arabok, az Azaniaiak (Arkádiaiak), és 
Közép-Etiópia lakói a Vízönt� és a Szaturnusz természetét 
viselik. Emiatt inkább hallal és hússal táplálják magukat, 
állandóan vándorolnak az országban és vad. állatias életmódot 
folytatnak. 

Így mutattam be tehát a f� kérdést, milyen rokonság van 
az égitestek és a jegyek között egyfel�l, másfel�l pedig az egyes 
népek között és hogy milyen néptulajdonságok felelnek meg 
ezeknek a viszonyoknak. A következ�kben az egyes jegyekhez a 
különböz� népeket hozzásorolva meg akarom könnyíteni ezek 
alkalmazását: 
 
���� Ehhez a jegyhez tartozik: Britannia, Galatia, Germania, 

Bastarnia, Kölesyria (Cava Syria), Palestina, Idumaea, 
Judaea. 

���� Parthia, Media, Perzsia, a Cykladok, Kis-Ázsia partja. 
���� Hyrkania, Örményország, Mathiania, Marmarika, 
Alsó-Egyiptom. 
���� Numidia, Karthágó, Afrika, Bithynia, Phrygia, Kolchis. 
���� Itália, Gallia, Szicília, Apulia, Fönícia, Chaldaea, 
Orchinia. 
���� Mezopotámia, Babylonia, Astyra, Hellas, Achaia, Kréta. 
���� Bartria, Kaspia, Serika, Théba, Oasis, a Troglodyták 
földje. 
���� Metagonia, Mauritánia, Gaetulia, Szíria, Kommagene, 
Kappadocia. 
				 Thyrrhenia, a Kelták Országa, Spanyolország, és Arabia 
felix. 




 India, Arriania, Gedrosia, Thrakia, Macedónia, Illíria. 
���� Sarmatia, Oxiana, Sogdiana, Arabia, Azania, 
Közép-Etiópia. 
���� Phazania, a Nasamontanok Országa, a Garamantoké, 
Lydia, Kilikia, 
 Pamphylia. 
 

Egyes események el�rejelzésének tanáról 
 

Ehhez a felsoroláshoz még hozzá kell t�zni mint hasznosat a 
következ�ket. Ugyanis az állócsillagok közül egyesek el�re 
jeleznek valamit minden ország számára, amelyekhez ezen 
csillagok szomszédos foka hozzá van rendelve, melyekre azok az 
országok tekintenek, amelyek azonos térít� alatt fekszenek és 
ezáltal rokonságot mutatnak ezzel a fokkal. 

Ezzel szemben a jelent�sebb városoknak a zocliákus 
bizonyos helyei akkor jeleznek valamit, ha építésük kezdetekor a 
Nap és a Hold ott tartózkodott, hasonló módon, mint az 
él�lényeknél az Ascendens. Ma azonban nem állapítható meg 



építésük ideje, akkor egykori fejedelme vagy királya ho-
roszkópjának Medium Coelijét vesszük alapul. Ebb�l ki lehet 
számítani általános el�rejelzéseket, különösen az egész 
birodalomra vagy városra, mint egészre vonatkozó eseményeket. 
AZ ILYEN VIZSGÁLAT MÓDJA A KÖVETKEZ�: 
Az ilyen események legels� és leghatásosabb oka a Nap és a Hold 
együttállása, ha fogyatkozást okoz és az égitestek átvonulása 
ebben az id�pontban. 

Mindenekel�tt azt a helyet kell megjelölni, melyet 
birodalomnak vagy városnak a fogyatkozás helye, vagy a 
Szaturnusz, a Jupiter és a Mars helye jelez. 

Másodszor azt az id�t kell megadni, amikor és amilyen 
id�tartamban az események be fognak következni. 

Harmadszor, meg kell jelölni az esemény fajtáját, mint 
például éhínség vagy háború. 
És végül különösen, hogy milyen alakot ölt: milyen mérték� lesz 
az esemény, vagy végül ki fog gy�zedelmeskedni. 
 

Azon vidékeknek a megfigyelésér�l, 
ahol különös állapotokat figyelhetünk meg 

 
Mindenekel�tt a helyre vonatkozóan a következ�képpen alakítjuk 
ki ítéletünket. Nap- és holdfogyatkozásnál, melyek különösen 
figyelemre méltóan jelentkeznek, a zodiákus helyét vonjuk 
megfigyelésünk látókörébe, amelyben a fogyatkozás 
bekövetkezik, valamint azt a területet, amellyel a trigonok 
felosztása alapján rokonságban áll. Továbbá, a városokat, melyek 
építésük Ascendense, vagy a hely alapján, melyet a világosítók 
abban az id�ben elfoglaltak, vagy annak a vidék uralkodójának 
nativitása Medium Coelije alapján, amely égi hellyel a 
fogyatkozás rokonságot mutat. 

Azok az országok vagy városok számára tehát, amelyeket 
ilyen módon a fogyatkozás helyével megegyez�nek tekintünk, 
képesek vagyunk nagyobb részt olyan eseményeket el�re jelezni, 
amelyek bennük lejátszódnak, különösen akkor, ha a fogyatkozás 
jegyével kapcsolatban állnak és a fogyatkozás maga ennek a 
vidéknek a horizontja fölött játszódik le. 

 
Az események idejér�l 

 
A második tanítás a megjövendölt események id�pontjáról és 
id�tartamáról az alábbiakból tev�dik össze: Mivel a Nap és a 
Hold fogyatkozásai minden vidéken nem azonos órában 
játszódnak le, sem a fogyatkozás toka, sem pedig id�tartama nem 
hasonló mindenhol, ezért el�ször az adott vidékhez viszonyítva az 
id�t és a hely pólusmagasságát, majd ezután a sarokházakat kell 
kiszámítani, éppen úgy mint az él�lényeknél. Továbbá 
figyelemmel kell lenni arra, hány egyenlít�i órán át tartott a 
fogyatkozás egy vidékhez viszonyítva. 

Ha ezeket megállapítottuk, a következ�képpen ítéljük 
meg: ahány órát találtunk, annyi éven át hat a napfogyatkozás, 
ezzel szemben annyi hónapig a holdfogyatkozás. 

Egy ilyen periódus kezdetét és csúcspontját abból 



láthatjuk meg, hogyan viszonyul a fogyatkozás helyzete az 
égbolton a horoszkóp sarokházaihoz. Ha a fogyatkozás a keleti 
horizonton található, akkor a periódus kezdete a fogyatkozást 
követ� négy hónapra esik. Az állapotok hevesebb fokozódása az 
egész id�tartam els� harmadában következik be. Ha a 
fogyatkozás a Medium Coeliben következik be, akkor a periódus 
a fogyatkozást követ� második négy hónapban veszi kezdetét és a 
hevesebb kifejl�dést id�tartamának második harmadában 
tapasztaljuk. 

Végül, ha a fogyatkozás helye a nyugati horizonton 
található, a periódus a fogyatkozást követ� harmadik négy 
hónapban fog elkezd�dni és er�teljesebb kifejez�dése 
id�tartamának harmadik harmadában történik. 

Kisebb megszakításokat, vagy fokozódásokat az 
együttállásokból jelzünk, melyek ebben az id�ben a fogyatkozás 
helyével képz�dnek, vagy ezzel kapcsolatos fényszögekb�l 
adódnak, és más égitestekb�l, melyek együtt kelnek fel és 
eseményeket jeleznek, ha eközben a felkel� vagy leszálló ponton, 
vagy a Meridiánon, vagy a jegy (mundán) — amelyben a 
fogyatkozás történik — esti felkel� pontján (heliakus) kapnak 
fényszöget. 

Felkelés vagy tartózkodás a fels� vagy az alsó Meridiánon 
az események fokozódását okozza. A leszállás vagy a Nap 
sugaraiban történ� leszállás (heliakus leszállás), és az esti felkelés 
ellenben hatásának gyengülését hozza. 

 
Az események jellegér�l 

 
A harmadik f� szempont az, mib�l látjuk meg azt, hogy a 
jöv�beni események milyen jelleg�ek lesznek, ítéletünket ebben a 
vonatkozásban a jegyek és képeik fajtájából merítjük, amelyben a 
fogyatkozás történik, az égitestek és az állócsillagok helyéb�l, 
melyek a jegyeket uralják, és magából a fogyatkozás jegyéb�l, ha 
az sarokházban történik. 

Az égitestek uralkodását a következ� módon hívjuk 
segítségül. Ha egy égitest a fogyatkozás helyének és az azt követ� 
sarokháznak több méltóság által felel meg, akkor ez önmagában 
az uralkodó, amennyilxm mint legközelebbit kell megfigyelnünk 
egy közeledésnél vagy távolodásnál, vagy a hellyel valamilyen 
fényszögben áll, vagy nagyobb er�t mutat fel háza vagy trigonja, 
emeltsége vagy határai okán. Ha nem találunk olyan égitestet, 
mely egyidej�leg ura a fogyatkozásnak és a sarokháznak, hanem 
külön uralják azt, akkor az els� rangot a fogyatkozás ura kapja, 
amelynek hatásában az oldala mellé áll egy másik, mely mindkét 
követelménynek a leginkább megfelel. De ha több égitestet látunk 
méltóságuk azonos erejében, melyek a két követelménnyel 
kapcsolatban vannak, akkor azt kell el�vennünk, amely a 
sarokponthoz a legközelebb áll. vagy jele alapján hatalmasabb, 
vagy jellege a legnagyobb rokonságot mutatja. 

Az állócsillagok közül még azt vesszük el�, amelyik az 
el�z� sarokpontot uralja és ragyogása a leger�sebb a kilenc 
fokozatú viszonylatban, melyet nagy m�vem (Megale Syntaxis 
vagy Constructio Mathematika - ismertebb arab nevén: 



Almagest.) nyolcadik kötetében bemutattam, vagy azt amelyik a 
fogyatkozás órájában felkel�, vagy pedig a fogyatkozást követ� 
sarokpontból a Médium Coelit foglalja el. 

Ezek megállapítása és az állócsillagok bevonása után 
ítéletünk megalkotásához szemügyre kell vennünk a jegyek 
alakzatát, amelyekben az említett uralkodók állnak és amelyekb�l 
megállapíthatjuk az események fajtáját. Hiszen minden jegy, 
amely emberi alakot ábrázol a zodiákusban, az emberek számára 
jelez el�re valamit. 

Minden a Földre vonatkozót azok jeleznek, amelyek a 
megfelel� alakzatot veszik fel. Hosszú burjánzó vészt a kígyó 
képek, elemi kitörést az állatképek jeleznek. Szelíd állatok képei 
mutatják a háziállatok és a szelíd barom kárát, amelyeket az élet 
hasznára tenyésztettek, ahogyan az egyes jelek értelme adja, így a 
lóét, a marháét vagy más állatokét. Északi földképek váratlan 
földrengést jeleznek, a déliek nagy és váratlan felh�szakadást és 
vihart. Ha a fogyatkozást szárnyas lény uralja, mint a Sz�z, a 
Nyilas vagy a Hattyú, akkor az a tollasjószág kárát mutatja, 
mindenekel�tt azokat, amelyek táplálékul szolgálnak. Ha ellenben 
a vizes jegyeket uralják, akkor az események a vízi állatokat és 
halakat érintik, vagy ama csillagképek mint a Rák, Bak és a 
Delfin, olyan eseményeket jeleznek, amelyeknél a tengert vagy a 
hajózást kell figyelembe venni, vagy a folyóvizek képei, mint a 
Vízönt� és a Halak, olyanokra vonatkoznak, mint a folyami 
állatok, vagy ami a forrásokkal kapcsolatos. Az Argonauták 
hajója mindkett�t jelenti. Napéjegyenl�ségi vagy tropikus 
csillagképeken a fogyatkozás egészen általános károkat okoz 
viharok által a neki megfelel� id�ben. A tavaszi jegyekben 
minden növekedésben és minden gyümölcs csírázásában, a 
sz�l�ében, a fügefáéban és minden érésben. A nyári napforduló 
jegyében kárt okoz a termésben és gyümölcsök importjában. 
Egyiptomban különösen késlelteti a Nílust, amelynek ki kell 
lépnie a medréb�l. Az �szi napéj-egyenl�ségi jegyben kárt okoz a 
termésben és a vetésben. A téli jegyekben az olajültetvényben és 
a téli id�k halaiban, madaraiban. 

A napéjegyenl�ségi jegyekben jelzi továbbá a vallási és 
áldozati szokások reformálását. Ezzel szemben a tropikus 
jegyekben a pénzügyekben és az uralkodásban. A szilárd jegyek – 
mint a Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízönt� – károkat jeleznek az 
épületekben és az ingatlan tulajdonban, a kett�s jegyek — mint az 
Ikrek, a Sz�z. a Nyilas és a Halak - az emberek és a királyok 
kárait. 

Fogyatkozások, amelyek keletre esnek, károkat jeleznek a 
termésben, ifjúkorban és ezek alapjaiban. Az ilyen a Medium 
Coelin egész országoknak. királyoknak és közepes életkorban. A 
leszálló ponton törvények változását, baleseteket és aggastyánok 
halálát. 

Hogy az esemény mennyire fog kiterjedni, azt meglátjuk a 
fogyatkozás és az égitestek nagyságából, melyek a fogyatkozásra 
vonatkoztatva az események alapjául szolgálnak. Általában 
kisebb baj következik be, ha a napfogyatkozás esti irányban 
történik, és a holdfogyatkozások reggeli irányban. Ezekkel a 
helyekkel szemben a felére csökkennek a bajok. Reggeli napfo-



gyatkozások és esti holdfogyatkozások feler�sítik a rossz hatást. 
 

Milyen fajtájúak lesznek a jöv�beni 
jó vagy rossz események 

 
Negyedik f� pontként megállapítható, milyen arcot viselnek 
magukon a jöv�beni események, hogy jók vagy rosszak lesznek. 
Ezt meglátja az ember az uralkodók természetéb�l, ha azok er�s 
helyen állnak, a kölcsönös aspektusok és a jegyek keverékéb�l, 
amelyben állva meglátjuk �ket. A Nap és a Hold a vezet�je 
minden más égitestnek és ezáltal legf�bb okozói az 
eseményeknek, irányítják az égitestek uralkodását és er�sítik vagy 
gyengítik hatásaikat. 

Az égitestek megítélése tehát, melyik hír a legel�kel�bb 
joggal a kölcsönös hatások keveredésénél, megmutatja az 
esemény fajtáját. 

Kezdjük tehát azzal, hogy megvilágítjuk az egyes 
égitestek tulajdonságait. A következ� rövid megjegyzést ennél 
figyelembe kell venni: Amikor az égitestek általános 
jellemvonásait bemutatom, akkor alatta egy hasonló irányú hatást 
értek, legyen bár az adott égitest az uralkodó, vagy egy állócsil-
lag, vagy akár a zodiákus egy helye mely azonos hatást vált ki: 
akarom mondani, hogy a természetes tulajdonságokról általában 
beszélek és nem az égitestekr�l, mint különlegesr�l. 

A keveredésnél továbbá nem nagyon gondolok az 
együttállásra, hanem a természetére más mennyei hatóer�nek, 
állócsillagoknak vagy a zodiákus helyeinek, melyek jellembeli 
rokonságát az égitestekkel egy el�z� helyen már felvázoltam. 

Ebben az értelemben a Szaturnusz mint egyedüli uralkodó 
általában pusztulást és romlást hoz a hideg által, és különösen 
hosszan tartó betegségeket az emberi test számára: sorvadást, 
tüd�vészt, melyek okát a hurutban találjuk, kiválasztási zavarokat, 
folyást, négynapos lázat, és szám�zetést, szegénységet, 
szorongatottságot, gyászeseteket, félelmeket és kihalást, kü-
lönösen aggastyánokét. Az állatoknak, amelyeket az emberek 
hasznára tartanak, takarmányhiányt hoz, vagy legyengíti �ket 
betegség által, éspedig olyan mértékben, hogy a kár az emlíerekre 
is áthárul, akik �ket tartják. A leveg�ben iszonyú hideget okoz, 
jegesedést, ködöt és nagy kárt az egészségre. Viharok keletkeznek 
ezekb�l, örökösen borús égbolt, sok ködfelhó. er�s hóesések, nem 
olyanok, amelyek hasznosak, hanem rombolóak, melyekb�l az 
emhereklxm lappangó betegségek keletkeznek. A folyókon és 
tengereken vad viharok, hajótörések, veszélyes utazások, halhiány 
és halpusztulás. A tengereken különösen a víztömegek áradása 
elpusztítja a tengerfeneket és megakadályozza visszafolyását. 

A folyókon áradások és gátszakadások. A Földön a mezei 
gyümölcsök drágulása, terméshiány és pusztulás, különösen 
azoké a gyümölcsöké, melyek táplálékul szolgálnak, legyen az 
hernyójárás vagy sáskajárás, vagy árvizek, felh�szakadás vagy 
jéges�, éspedig olyan rendkívüli, hogy az emberekre éhínséget 
vagy hasonló rosszat hoz. 

A Jupiter mint egyedüli uralkodó okozza a növekedést és 
a vég nélküli gyarapodást, és amennyiben az események az 



emberi nemié vonatkoznak, hírnevet és megbecsülést, 
termékenységet, növekedést, nyugalmat és békét jelent. Szaporítja 
a családot, el�nyös a testi és lelki javaknak, jótetteket ígér és 
királyok ajándékait, az állam irányítóját magát is hírnévvel 
koronázza, így általában minden jó okozója. A haszonállatok 
gazdag szaporodását ígéri, minden kártev� állatnak ezzel szemben 
pusztulást, romlást. A leveg�ben a jó id�t támogatja, az 
egészségest, a szell�st, nedveset, mely minden sarjadót 
növekedésnek indít és óvja a hajókat útjaikon, a folyókat hagyja 
gyengéden áradni, és gazdag termés és hasonlók fölött uralkodik. 

Ellenben ha a Mars birtokolja az egyedüli uralmat, � az 
oka a vég nélküli pusztulásnak és a perzsel� h�ségnek. Az 
emberekre vonatkoztatva háborút okoz, bels� meghasonlást, 
felkelést, városok meghódítását és megsemmisítését, népek 
nyugtalanságát, fejedelmek haragvó cselekedeteit, és ezek miatti 
hirtelen halált. Ezen kívül háromnapos lázat, vérköpést, fájdalmas 
betegségeket, hirtelen elhalálozást az ifjúság körében, 
er�szakosságot, igazságtalanságot, t�zvészeket, orgyilkosságokat, 
rabló hadjáratokat és utcai rablásokat. A nyári id�járásban forró, 
egészségre ártalmas, és sorvasztó szeleket, villámcsapásokat, 
forgószeleket és aszályt. A tengeren váratlan hajótöréseket 
forgószélviharok által, viharokat és hasonló dolgokat. A 
folyókból felszívja a vizet, kiszárítja a forrásokat és megrontja a 
vizeket, megrontja a gabonát és minden földi növényt vagy a 
h�ség által, miel�tt betakarítanák, vagy a begy�jtött gyümölcsöt 
t�zzel pusztítja el. 

A Vénusz befolyása, ha kizárólagosan domináló, általában 
ugyanazokat a hatásokat mutatja, mint a Jupiter, de nagyobb 
kellemességgel összekapcsolva. Különösen az embereket 
ajándékozza meg hírnévvel, megbecsüléssel, életörömmel, � az 
okozója a termésben gazdag éveknek, a boldog házaséletnek, a 
számos utódnak, megbecsülést és el�nyöket hoz barátságok és 
kapcsolatok által, minden életlehet�ség megszaporodását, 
eleganciát az életviteliben, jókedvet, humanitást, a vallás 
tiszteletét, ezen kívül testi egészséget és ápoltságot, és a 
fejedelem bizalomteljes viszonyát a néppel. 

Az id�járásban meleg, mérsékelt szelet okoz, a leveg� 
nedves és termékeny állapotát, jó és der�s id�t. termékeny 
es�zéseket, jövedelmez� és szerencsés tengeri utazásokat, folyók 
áradásait, haszonállatok szaporodását és b�séget a föld 
terményeib�l. 

Ha a Merkúr a kizárólagos uralkodó, annak az égitestnek a 
természetéhez alkalmazkodik, amellyel kapcsoltban áll, de 
gyorsabban bekövetkez� viszonyok jellemzik. Az emberek 
kereskedelmi üzleteibe nagyobb gyorsaságot visz, szorgalmat és 
agyafúrtságot minden vállalkozásba. 

� a lesben álló az utcai rablásoknál, lopásoknál és tengeri 
kalózkodásnál, légszomjat idéz el�, minden gonosztev� 
szövetségese és száraz betegségeket vált ki, egynapos lázat, 
köhögést, asztmát, tüd�vészt, és az istentiszteletek és vallások 
reformációját, királyok visszatérését, a berendezkedés és a 
törvények változását, mindig olyan módon, amilyen égitesttel 
kapcsolatban áll. 



Az id�járásban, mivel száraz természet� és gyors, és igen 
közel halad a Naphoz, rendszertelen szeleket okoz. melyek 
gyorsan felmorajlanak majd hirtelen megváltoznak, viharokat, 
villámcsapásokat, továbbá földhasadásokat, földrengéseket és 
villámlásokat. Ennél az oknál fogva az állatok és növények 
számára pusztító hatást hordoz magában. Nyugaton állva 
kiszárítja a folyókat, Keleten megnöveli áradásukat. 

Tehát ezek az én fejtegetésem szerint az égitestek 
hatásainak tiszta tulajdonságai. Más er�kkel keveredve hatásaik 
megváltoznak, a jegyek és az aspektusok különböz�sége, továbbá 
a Nap helyzete folytán, és ezeknek a tulajdonságoknak a 
keveredéséb�l alakulnak ki a különböz� lehet�ségek. Mivel mégis 
lehetetlen, hogy az egyes keveredések jellemvonásait és az összes 
konfigurációt egyenként bemutassuk, és mivel a sokféleségük 
olyan nagy, ezért ezek éles elméj� és belátó megfontolása az 
egyes asztrológusokra kell maradjon. 

Azt azonban a leggondosabban meg kell figyelnünk, hogy 
az égitestek, amelyek eseményeket eredményeznek, mely 
birodalmakkal és városokkal állnak rokonságban vagy 
kapcsolatban, amelyeket ennek megfelel� események 
fenyegethetnek. 

Ha az esemény helyével a jótev�k állnak aspektusban, és 
nem kényszerítik ellenkez� hatású égitestek, akkor saját hatásukat 
jó természetük által nagy tökéletességgel fejtik ki. Ha nem 
rendelkeznek ilyen kapcsolattal, vagy meg kell hajolniuk 
ellenséges égitestek el�tt, akkor el�nyös hatásaik csökkentek. 

Ha a kártev�k szerezték meg ily módon a hatalmat és az 
esemény helyszínével harmonikus kapcsolatban állnak és 
ellentétes természet� égitestek tartják �ket sakkban, akkor a kár, 
amit okoznak, csekélyebb. Ha nem maguk védik a vidékeket, 
vagy más égitestek, amelyek valamilyen méltósággal vagy 
uralommal bírnak a vidék fölött, amelyre az eseményt el�re jelez-
ték, és nem akadályozottak, akkor pusztító hatásuk a maga 
módján még hevesebben fejez�dik ki. 

A leger�sebben a rossz események általában azokon a 
helyeken okoznak szenvedést, melyek horoszkópjában a f� 
helyek, a világosítóké és a sarokházaké azonosak, mint azoké, 
amelyek az események okaként jelentkeztek a fogyatkozás 
horoszkópjában, tehát vagy a fogyatkozás jegyét foglalják el, 
vagy azzal szemben állnak. Különösen veszélyesnek és elkerülhe-
tetlennek mutatkoznak azok az események, mikor magával a 
fogyatkozás fokával, vagy oppozíciós helyével teljesen 
megegyezik a birodalom vagy egy város horoszkópjában a 
világosítók egyikének a foka. 

 
Fogyatkozások, üstökösök  
és más hasonlók színér�l 

 
Figyelembe kell venni az általános alkalmazás során a 
fogyatkozások alatti elszínez�déseket, továbbá magukat a 
világosítókat, és azokat is, amelyek közvetlen közelükben 
alakulnak ki és láthatóvá válnak, mint a csíkok, vagy síkok, vagy 
hasonló formájú képz�dmények. Ha feketésen vagy kékesen 



elsötétülve jelentkeznek, akkor olyan hatásokat mutatnak, mint 
amilyeneket a Szaturnusznál bemutattunk. Ha fehéren csillogóan 
pillantjuk meg, az esemény természete a Jupiterének felel meg, a 
vöröses a Marsnak, a sárgás a Vénusznak, ha váltakozó 
színkeveredést mutat, az a Merkúrnak. Ha a világosítók saját 
elszínez�dése csillogó, vagy elfoglalta körben a teljes szomszédos 
környezetet, akkor a fogyatkozás által jelzett eseményeket úgy 
mutatja, mint ami a birodalom összes részeire vonatkozik. Ha 
elszínez�dés csak egy részén képz�dik, akkor arra a részre 
vonatkozóan jelzi a jöv�t, amelyik oldalon az elszínez�dés 
mutatkozik. 

Az általános viszonyok megfigyelésekor hasonlóképpen 
ügyelni kell az üstökösökre, úgy a fogyatkozásoknál, mint akkor, 
amikor egy tetsz�leges id�pontban felragyognak, hogy aszerint 
ahogyan ábrázoltuk, sáv formájúak, hajlítottak mint egy szarv, 
vagy olyan a felépítésük, mint egy hordóé, vagy akár más 
alakúak. Nekik ugyanis azok az események felelnek meg, 
amelyeket a Mars okoz, vagy a Merkúr, mint a háborúk, h�ség 
periódusok, nagy viharok, és minden, amire a hasonló hatásokból 
szokás szerint következtethetünk. Végül a helyeket, melyeket az 
eseményeik fenyegetnek és megterhelnek, a zodiákus fokai 
mutatják meg, amelyekben els� fokban az ilyenek megfoghatók, 
amelyekben a mag maga felragyogott és másodsorban amelyeket 
a farka érintett. Az egész lángoló megjelenés tekintetéb�l vagy 
formájából válik nyilvánvalóvá a hatás fajtája és tárgya, melyet 
magával hoz. Fellángolásának id�tartama tanítja nekünk az 
esemény erejét vagy múlását, hasonlóképpen a Nap helyzete ezek 
kezdetér�l, amikor el�ször rászakad az emberiségre. Ha a Naphoz 
viszonyítva reggeli irányban jelennek meg és szabadon izzanak a 
nappali égbolton, akkor gyorsan bekövetkez� eseményeket 
hoznak, ha este izzanak, lassabbat jelölnek. 
 

Az év-újholdról 
 

Miután így megvitattuk azoknak eseményeknek, melyek egész 
birodalmakra vagy városokra vonatkoznak, a vizsgálatuk 
általános törvényeit, most az a különlegesebb, fontosabb kérdés 
következik, hogy az év egyes id�szakai alatt melyek következnek 
be. Ennek a tárgynak a megközelítése az év-új-hold vizsgálatát 
feltételezi. Ezt az újrakezdést a legel�nyösebben a Nap haladása 
alapján lehet megragadni; arra a helyre való visszatérése, ahonnan 
kiindult, megtanít bennünket egyrészt a dolog önmagában 
természetes voltára, másrészt a kapcsolat által. 

Azt, hogy ezt a kezdetet a legegyszer�bben hová lehet 
felállítani, azt felületes megfontolás alapján nehéznek t�nik 
megragadni. Minden körpályát, mely a jegy közepén halad át, 
els�sorban ennek a helynek foghatjuk fel, mint törvényszer�en 
valószín�t a napéjegyenl�ségek pillanatára, melyeket kolur 
névvel jelölnek, tehát a két napéjegyenl�ségi helyet és a két 
tropikust. Itt ismét kételkedhet valaki abban, hogy ezen négy pont 
közül melyiket tekintse az ember a legel�kel�bbnek és kiindulási 
pontnak. Kétségtelen, ha az egyszer� körforma természetét 
vesszük alapul a pályának, egyik sem léphet fel azzal az igénnyel, 



hogy az egész pálya kiindulási pontjaként szolgáljon. Egyedül 
azok, akik ezen a körülményen egy kicsit már elgondolkodnak, 
hogy egyiket vagy másikat vegyük el� a négy pont közül, bár ve-
gyen el� mindegyik egy másikat, mert mindegyik saját törvényei 
vagy hatásai természete által úgy érezte, hogy ezt vagy azt kell 
els�ként alkalmaznia. Végülis ezen fokok mindegyike mutat 
bizonyos erényt, mely által joggal igényt tarthat a kezdet és az év 
megújulásának szerepére. 

A legmegfelel�bb végül a tavaszi napéjegyenlóség pontja, 
mivel általa kezdi átvenni a túlsúlyt a nappal az éjszaka fölött, és 
ebben az id�ben duzzasztja fel a nedvességet b�ségessé. És a 
nedvességnek a leger�sebb a befolyása, mint azt egy korábbi 
helyen már bemutattuk, az újjászületés kezdetére. A napforduló a 
leghosszabb naphoz vezet minket. Az egyiptomiaknál ez hozta 
magával a Nílus áradását és a Kutya-csillag (Sirius) felkelésével 
tette észrevehet�vé. Az �szi napéjegyenl�séggel kezd�dik a 
betakarítás és a gyümölcsök begy�jtésének az ideje, és mintegy 
újból a földre bízzák a magokat. A téli napforduló napja, ahogyan 
korábban leírtuk, ismét hagyja hogy elkezd�djön a csírázás és a 
növekedés. 

Számomra okosabbnak és természetesebbnek t�nik, hogy 
az egész évre vonatkozó események el�rejelzésébe mind a négy 
kezdetet bevonjuk, miközben igazodunk a Nap és a Hold között 
röviddel korábban lejátszódó Újhold jelenségéhez és az 
Újholdhoz, különösen ha közben a világosítók elsötétednek 

(fogyatkozás következik be), és ilyen módon alakítjuk ki 
ítéletünket a tavasz alakulásáról a Kos kezdete után, a nyárról a 
Rák kezdete, az �szr�l a Mérleg és a télr�l a Bak után. Hiszen az 
id� haladásának általános körülményeit a Nap alakítja, melyb�l az 
asztrológusok közül a teljesen tapasztalatlanok is meg szokták 
jósolni a jövend�t. 

A szelek jellemzéséhez és az általános jellegzetességekhez 
éppúgy meg kell vizsgálni a jegyek tulajdonságait is. 

A változások az események folyamán, melyek ez alatt az 
id� alatt bekövetkeznek, er�södésüket vagy lefutásukat az említett 
pontoknak a világosítókkal bekövetkez� együttállásai mutatják 
általában, és az égitestek konfigurációi ezekkel. 

Továbbá különösen ezeknek az égitesteknek az 
összetalálkozásai az egyes jegyekben, és a Teliholdak, valamint a 
bolygók tranzitjai; az ilyen vizsgálatot havi prognózisnak nevezik. 

 
A jegyek egyes er�ir�l és természetér�l az általuk 

okozott id�járás, változások vonatkozásában 
 

Hogy ezeket az éves változásokat megítélhessük, ismernünk kell 
a jegyek minden egyes természetes tulajdonságát. Azt, hogy az 
egyes égitestek – mind a bolygók, mind az állócsillagok –  
milyen fokig befolyásolják kétségtelenül az id�járás és a szelek 
állapotát az egyes égitestek természetének és hatásának 
megfelel�en, továbbá hogy milyen hatása van a jegyeknek a sze-
lekre és az év négy id�szakára, azt már egy el�z� helyen 
bemutattuk. Most még hátra van, hogy a jegyek egyes 
természetének is utána járjunk. 



A KOS jegye általában zivatarokkal terhes és jégben 
gazdag, mégis egyes esetekben az ilyen jelleg� eseményeket az 
állócsillagok tulajdonságai irányítják és okozzák, amelyekr�l 
korábban már beszéltünk. A jegy els� fokai el�nyösek a 
ködképz�déshez és a szélmozgásokhoz, a középs�ek mérsékelt 
természet�ek, az utolsók fülledtek és egészségre ártalmasak. Az 
északi fokok (A nappálya fölött) fülledtek és egészségre károsak, 
a déliek hóban gazdagok és kissé hidegek. 

A BIKA jegye a két es�fajta er�södését hozza magával és 
valamivel melegebb, különösen az els� fokok, f�képpen azok, 
ahol a Plejádok találhatók (ma a precesszió következtében a Bika 
legutolsó fokán található), viharosak, szelesek és ködösek, a 
középs�k nedvesek és h�vösek, az utolsók – a Hyádok körül (ma 
az Ikrek elején találhatók) –  tüzes természet�ek és 
mennydörgést, villámlást küldenek. Az északi fokok túlságosan 
viharosak, a déliek változékonyak és változatosak. 

Az IKREK jegye általában az id�járás mérsékelt 
természetét, ellenben az els� fokai nagyobb nedvességet okoznak, 
ami sok mindent megront, a középs�ek jó mérsékelt keveréket 
okoznak, míg az utolsó fokok változékony jellegét okozzak. Az 
északi fokok szelesek és megrengetik a földet, a déliek kiszárítják 
és megterhelik a h�ség által. 

A RÁK jegye általában derültebb és melegebb id�járást 
tesz lehet�vé, az els� fokaiban a Praesepe környékén (korunkban 
az Oroszlán elején áll) fojtó fülledt meleget mutat, megrengeti a 
földet és ködöt okoz, középs� fokai mérsékeltebbek, az 
utolsókban feler�síti a szeleket. Az északi és déli fokai is 
t�zforróak, ártalmasak és fülledtek. 

Az OROSZLÁN jegye általában lélegzetelállító h�séget 
okoz, de különösen az els� fokai okoznak fojtó, pusztító h�séget, 
a középs�k mérsékeltebbek, az utolsók aszalóan forrók és pusztító 
állapotokat okoznak. Az északi fokok h�séggel téliek és 
változékonyak, a déliek nedvesek. 

A SZ�Z jegye általában nedves, zivatarral terhes 
természetet mutat, a kezdeti fokai melegek és ártalmasak, a 
középs�k mérsékeltek, az utolsók vízben gazdagok. A jegy északi 
része felkorbácsolja a szeleket, a déli mérsékelt természetet mutat. 

A MÉRLEG jegye általában változatos és változékony, 
ezzel szemben az els� és középs� fokai mérsékelt természet�ek, 
az utolsók vízben gazdagok. Az északi része szelekkel teli, a déli 
nedves és egészségre ártalmas. 

A SKORPIÓ jegye zivataroktól súlyos és forró, a kezdeti 
fokai már hókép-z�dést okoznak, a középs�ek újból mérsékeltek, 
a jegy vége viharokkal teli. A jegy északi része nyugtalan 
fülledtséget hoz, a déli nagy nedvességet. 

A NYILAS jegye általában nedves. A kezdete nedves, a 
közepe mérsékelt. a végén tüzes, élettel teli. Az északi része 
szeles, a déli nedves és változékony. 

A BAK jegye általában nedves, az els� fokai különösen 
nyugtalan h�séget és károkat okoznak, a középs�ek mérsékeltek, 
az utolsók es�ben gazdagok. Mind az északi, mind a déli része a 
jegynek nedves és pusztulásban gazdag. 

A VÍZÖNT� jegye általában hideg és vizekben b�, 



különösen a kezdete a nedvességben gazdag, a közepe 
mérsékeltebb és a kimenete szeles. A jegy északra nyugtalanul 
mozgalmas, dél felé hóban gax.dag. 

A HALAK jegye általában hideg és szeles, az els� fokai 
mérsékelt természet�ek, a középs�k nedvesek, a hátsók 
nyugtalanok és mozgalmasak. Az észak szeles, a dél vízben 
gazdag. 

 
Az id�járás különleges szemléletér�l 

 
Ezen vizsgálatok után kell következnie a pontos részletek jelei 
megfigyelésének, mely a következ�képpen történik. 

Az els� módszert általánosnak jelöltük, az állatöv 
negyedeib�l levezetve, melyeknél, ahogyan azt korábbi helyen 
megvilágítottuk, a tropikus és nap-éjegyenl�ségi pontok mellett 
az Új- és Teliholdakat kell figyelembe venni, a sarokházakkal 
együtt az Új- vagy Telihold pillanatában, a Föld egyes terüle-
teinek szélessége szerint, hasonlóképpen, mint ahogyan a születés 
id�pontjára kiszámítjuk. Utána meg kell tekinteni az égitesteket, 
amelyek uralkodói joggal rendelkeznek az Új- és Telihold, 
valamint az ezt követ� sarokház fölött azon a módon, ahogyan azt 
fent a fogyatkozásokról szóló tanításban ismertettük. Tehát az 
események általános vonásait a negyedek tulajdonságai alapján 
kell megvizsgálni és megalapozni, az emelkedéseket és 
leszállásokat ellenben, valamint azt, hogy a jöv�beni események 
milyen fajtájúak lesznek és hogyan alakulnak, az uralkodó 
égitestek természetéib�l kell levezetni. 

A második módszer a havi prognózisok, melyekhez 
hasonló úton-módon az Új- és Teliholdakat kell megvizsgálni, 
melyek az egyes jegyekben képz�dnek, miközben azt az esetet 
különösen figyelembe kell vennünk, amikor egy Újhpld röviddel 
a napéjegyenl�ségi vagy tropikus pont el�tt keletkezik, és ekkor 
az Újhold által az egész negyedet fel kell használnunk, míg ha 
legközelebb egy Telihold jár el�tte, akkor a Telihold által. Meg 
kell figyelnünk egyfel�l a sarokházakat, majd a két hely fölött 
uralkodó égitesteket, különösen a következ� aspektusukat, mint 
az égitestek közeledése és távolodása, hasonlóképpen saját és a 
jegyek tulajdonságait, amelyeken áthaladnak, így azt, milyen 
szeleket keltenek, vagy a fokokat, melyeken áthaladnak, továbbá 
azt, hogy a Hold a szélessége által milyen szélirányra mutat vagy 
irányul az ekliptika ferdesége következtéiben. Mindezekb�l az 
el�jelekb�l (a leger�sebb figyelembevételével) képesek lehetünk 
a hónap leglényegesebb állapota és szelei felismerésére. 

A harmadik módszer az események megszakadásának 
vagy fokozódásának élesebb felismeréséhez tartozik, melyhez a 
Nap és a Hold egyes aspektusait kell figyelembe venni, nem csak 
Új- és Teliholdaknál, hanem közben, a negyedek alatt is. Az ilyen 
id�khöz figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen változásokat 
jeleznek a három nap alatt, miel�tt a Hold haladása során 
kapcsolatba lép a Nappal, például a negyedek el�tti három nap 
alatt, esetleg az utána következ� három napban, egyrészt ezzel a 
helyzettel magával, másrészt olyanokra vonatkozóan, mint a 
trigon és szextil és a Hold egyéb égitest kapcsolataira. Mivel ezek 



természetéb�l szokásos általában a változások tulajdonságaira 
következtetni, melyek az égitestek és aspektusa és a jegyek 
rokonsága által környezetünk id�járásának és szeleinek 
megfelelnek. 

Valójában a fokozódás vagy a megszakítás ezeket a 
különleges viszonyokat rendkívül er�teljes módon mutatja, ha az 
állócsillagok közül azok, akik különösen kiemelked� és er�s 
természet�ek, reggelente vagy estefelé az égen ragyognak, vagy a 
Nappal együtt kelnek fel vagy mennek le. Mert ekkor a legtöbb 
esetben a különleges körülményeket saját természetüknek 
megfelel�en alakítják át. Ugyanígy tovább kell lépni és értékelni 
kell, ha a világosítók a világtájakon áthaladnak. Ilyen állásnál a 
változások fokozódásban vagy befejez�désben mutatkoznak meg. 
hasonlóan, mint ahogyan a dagályt és az apályt a Hold mozgása 
váltja ki. ugyanúgy a Hold áthaladása a világtájakon, 
megváltoztatja a szelek irányát, melyet a nappályától való eltérése 
következtében vált ki. Hogy mikor kell ilyen történésekre követ-
keztetnünk, és mikor fognak az eredeti és általános okok 
uralkodni, az azokból következik, melyek a különleges 
eseményeket is kiváltják. Ugyanis a befolyás minden esetben 
er�sebben érvényesül és fokozódást okoz. ha az égitestek - 
melyek az általános állapotoknak az urai - azokkal lépnek as-
pektusokba vagy más konfigurációk által kapcsolatba, amelyek 
ebben az id�szakban az egyedi dolgokat okozzák. 

 
A meteorok jelent�ségér�l 

 
A különleges események el�rejelzésénél további el�nyt jelent, ha 
figyelünk azokra a jelzésekre, melyeket a Nap, a Hold és az 
égitestek által ismerhetünk fel. Hiszen a felkel� Napot figyeljük 
meg következtetéseinkhez a napi id�járásról, a lemen�t pedig az 
éjszakaihoz, hosszú távú állapotokat ismerünk föl a Nap és a Hold 
elhelyezkedéséb�l. És az egyes ismertet� jegyek azt is 
megengedik, hogy a következ� órák id�járását szokás szerint 
felismerjük. 

Ha tehát a Nap tiszta ragyogással, pára. fátyol nélkül, 
minden változás nélkül és felhók nélkül kel fel vagy száll le, 
tiszta, derült id�t ígér. Ha változatos vagy vörösen lángoló 
környezetiben emelkedik fel, vagy abba megy le, esetleg vöröses 
sugányalábot bocsát ki, és azok egyenes irányban 
kiterjeszkednek, vagy egymásba fodrozódva jelennek meg, vagy a 
felh�k egyik oldalán, mely alattuk lebeg, azt alkotva, amit 
parheliának, mellék-napnak neveznek, vagy vörös színbe meríti a 
felh�ket, vagy ha a felh�kön át hosszú sugárnyalábokat bocsát ki, 
akkor ezzel er�s szeleket jelez, melyek abból az égtájból törnek 
el�, amelyben ez a kép kialakult. Borús és fakó napfelkelte vagy 
naplemente, felh�kbe burkolódzva vagy egyik oldalán udvarral 
körülvéve, vagy mindkét oldalról mellék-nappal, vagy sugarait 
haloványan és homályosan bocsátja ki, akkor h�vös, viharos 
id�vel és es�vel fenyeget. 

A Holdat pályáján az Új- és Telihold el�tti vagy utáni 
három napban vagy közben, amikor kvadrátban áll a Nappal, 
fogjuk megfigyelni. Mert ameddig gyenge, tiszta fényben ragyog, 



és amíg nincs udvara, derült id�t ad. Ha fényét gyenge vörös fedi, 
de � maga egészlxm és tisztán látható – az az oldala is, melyet 
elfordít a fényt�l –, akkor feler�síti a szeleket. Arról az oldalról, 
amerre fordul, borús, s�r�, szürke, es�s és viharos napokkal 
fenyeget ekkor. 

Figyelembe kell venni az udvarát is, mely a Holdat 
id�nként körülveszi. Ha egy és tiszta, valamint feloldódik a 
semmiben, akkor derült id�t jelez, de ha kett� vagy három van 
bel�le, akkor hideg es�s napokat jelent. Ha udvarai vöröses 
szín�ek és egyfomán megtörtek, akkor olyan napokat jeleznek, 
melyeket féktelen viharok járnak át, ha párások és vastagok, azok 
felh�szakadást, a fakó, borús és szakadozott ellenben mindkett�t 
hozza. Végül minél több udvara képz�dik, annál nagyobb es�s 
periódust hoz magával. Az udvarok – amelyek a bolygókat vagy a 
világosan ragyogó állócsillagokat veszik körül – színük által 
jelzett tulajdonságok szerint azt jelzik, amit az égitestek 
természete hoz magával. 

Hasonlóképpen nézzük a kisebb csillagok s�r� halmazait, 
hogy milyen színben vagy milyen méretben jelennek meg. Ha 
ragyogóbbnak és nagyobhnak látszanak mint általában, akkor az 
égnek abból az irányából, ahol képz�dnek, széllökéseket jeleznek. 
Ha távoli ködfoltok, mint a Praesepe és hasonlók, derült égbolton 
csak gyengén pislákolnak, vagy kivonják magukat a tekintetünk 
el�l, vagy végre összes�r�södve jelennek meg, viharos id�t 
jeleznek es�vel és jéggel, ha tisztán ragyognak és állandóan 
fel-felvillannak, akkor viharos forgószeleket. Ha a két csillag 
közül, melyeket a Praesepenél megkülönböztethetünk, melyet 
Szamárnak neveznek — az északi — nem látható, akkor északi 
szél lesz. Ha ellenben a déli merül el a sötétségben, akkor a déli 
szél er�södik fel. 

Ezenkívül az üstökösök, melyeket jeleknek hívnak és 
amelyek bizonyos id�nként jelennek meg az égen, metsz� 
szeleket jeleznek, annál er�sebbet, minél nagyobb számban 
jelentkeznek vagy minél nagyobbként jelennek meg maguk. 

A hullócsillagok, ha egy világtáj fel�l érkeznek, 
hamarosan érkez� szelet jeleznek ugyanabból az irányból, ha 
örvénylenek, a szelek harcát okozzák, ha viszont mind a négy 
égtáj fel�l hullanak, akkor es�s id�t, mennydörgést, villámlást és 
hasonlókat hoznak. 

A felh�k az égbolt valamilyen vidékér�l, ha 
gyapjúpelyhekhez hasonlítanak, es�s id� érkezését jelzik. 

Szivárványok hasonlóképpen bármilyen tetsz�leges 
id�ben keletkezhetnek, ha tiszta az id�, es�zést jelez, ha abban a 
pillanatban éppen esik, akkor az id� tisztulását mutatja. Ilyen 
következtetéseket vonhatunk le tehát, ha tudjuk, hogy az égbolt 
viszonyai, ahogyan számunkra megmutatkoznak az adott 
id�pontokban, azt hozzák magukkal, amit korábbi helyen hatása-
ikról bemutattunk. Eljutottunk tehát odáig, hogy röviden 
áttekintettük az általános és a különös ismertet�jegyeket. Hátra 
maradt még a születési horoszkópok elemzése, melyet a 
következ�kben, meghatározott sorrendben bemutatunk. 
 
 



HARMADIK KÖNYV 
 
Az el�z� könyv, azon általános sorsesemények megfigyelését 
tartalmazza, melyeknek uralkodó hatást tulajdonítanak, mivel 
legtöbbször az egyes ember sorsának különleges pillanataira is 
dönt� befolyással bírnak – ezt az utóbbi felismerést genetlialógiai 
névvel jelöljük –, ezért tudatában kell lennünk annak, hogy ebben 
a két esetben mind a szemléletmódnak, mind pedig az okoknak és 
hatásaiknak azonosaknak kell lenniük. Hiszen az általános 
sorsnak és a különleges dolgoknak is az okozói az egyes ember 
életében az égitestek, a Napnak és a Holdnak hatásai. A 
mozgások és a hatások megfigyelése ver hidat a világ 
változásaihoz, azáltal, hogy összehasonlítják az eseményeket, 
melyek az égitestek tranzitjainál bekövetkeznek, azokkal, 
amelyek hasonló hatásokat vonnak maguk után a bennünket 
körülvev� éteriben. Természetesen az átfogó okok er�sebben 
hatnak, míg az egyediek nem olyan er�s hatásúak. Azonban 
mindkét irányban az alapszabályok, amelyek szerint a bolygó 
konstellációk alapján jelentéseikr�l el�rejelzéseinket elkészítjük, 
egymástól különböznek, így adott az általános sors számára a 
kezdet sok pillanata. 

Például egy város vagy egy birodalom számára nincs els� 
kezdet, és szokás szerint a szabályokat sem onnan vesszük, 
hanem igen gyakran más viszonyokból, melyek er�sebb mozgató 
okokat hordanak magukban. Hiszen majdnem minden esetben 
ezzel kapcsolatban a fogyatkozásokat hívjuk tanúságul, 
melyeknek hatalmas a hatásuk, valamint a nagy együttállásokat. 
Az egyes emberek sorsára vonatkozóan ezen sokféle lehet�ség 
mellett adott még egy különleges kezdet. Amely az ember 
születéséb�l adódik, mivel arról legtöbbször tudomással bírunk. 
Ehhez az els� kezdethez az évek haladásával sok más kapcsolat 
csatlakozik. A kibontakozás mégis mindig a születés marad, 
mivel abból keletkezik maga az ember és kés�bbi életének 
minden szokásos új fordulata. Ez a következ�képpen viselkedik: 
A születés alapján ítéljük meg általában a testi tulajdonságokat és 
képességeket. Az egyéb változásuk okán (Az égitestek napi 
mozgása és a direkciók által) következnek be id�vel az 
események, általuk több vagy kevesebb és az életkor szerintiek – 
id�ben mérve a fokok száma szerint. 

A leend� ember kezdete természetes módon vagy a 
fogantatás pillanata, vagy még kiemelked�bben az, amikor a 
természet hatalma által elhagyja az anyatestet. Abban az esetben, 
amikor megállapítható a fogantatás id�pontja, legyen az maga az 
esemény vagy megfigyelés által, el�nyös, ha az égitestek 
helyzetét, ahogyan ebiben az id�ben álltak, tanácsadóul hívjuk, 
hogy a test és a lélek min�ségét meg tudjuk állapítani. Ha a mag 
eredetileg a mennyei befolyások behatolásának következtében 
minden emberi képz�dmény eredend� oka, és csak fokozatosan, 
mialatt a testiben képz�dik vesz fel további tulajdonságokat, úgy 
megmarad annak, ami a képz�dmény eredeti egyértelm� 
szerkezetének megfelel, mert a mag növekedése során a 
hozzájuttatott anyagokból csak azt veszi fel és fogadja el, ami 
megfelel természetének és illik hozzá. 



Ha ezt az id�pontot nem ismerik, és legtöbbször ez eset 
adott, akkor az élet els� kezdetének a születést kell tekinteni. 
Mivel egyrészt ez a legjelent�sebb pillanata az életnek, és az 
el�bbit�l (a fogamzástól) csak annyiban különbözik, hogy ebb�l 
felismerhet� az, ami megel�zi a szülést. Bár megengedett, hogy a 
fogamzást egy nem tökéletes kezdetnek nevezzük, mégis az 
anyatestb�l való kilépést tekintjük az élet legfontosabb 
kezdetének, még ha id�ben kés�bb történik is mint a fogamzás, és 
még ha jelentése és hatalma azonos érték�, mégis nagyobb 
jelent�ség�. És nem igazságtalan, ha a fogamzást a mag 
születésének nevezik, mellyel ellentétben az anyatestb�l való 
kilépés az ember születése. Hiszen sok olyan lehet�séget kap az 
újszülött ebben a pillanatban, amelyek korábban az anyatestben 
hiányoztak neki, így bizonyos önálló egyéniségét az emberi 
természetnek, mint az érzékelés eszközeinek tevékenységét és a 
test szabad mozgását. 

Még ha a születéskor az égbolt állása látszólag nem is 
indokolja az eredeti természetét, mégis ez a helyzet, mivel a 
születés csak akkor következik be, ha harmóniában van az égi 
mozgásokkal és ha tevékenységével összhangban az emberi 
gyümölcs elérte érettségét. 

Mivel a természet elindítja a születést, amint az anyatest 
gyümölcse megérett, az égitestek olyan helyzeténél, amely 
megfelel annak a képességnek és jellegnek, amely a fogamzáskor 
alakult ki. Ezáltal az égbolt állása a születéskor azonos 
képességeket mutat, nem azért, mert ennek megfelel� állapotokat 
okoz, hanem mivel úgymond ugyanarra a hangra van hangolva, 
mely az eredeti képességeket meghatározta, és hasonló er�ket rejt 
magában. 

Mivel az volt a szándékom, hogy ezt a részt is röviden 
dolgozom fel, abban a sorrendben, ahogyan kezdett�l fogva 
megfigyeltem, abból a szempontból, hogy mit lehetséges el�re 
jelezni, de minden módon el kell kerülnünk, azokat, amelyek csak 
az égitestek lehetséges kapcsolataira vonatkoznak, mivel az nagy 
tévedéseket hozhat magával, és ez szinte vég nélkül megjelenik, 
ha valaki nagyobb súlyt fektet ilyen részleteknél a legkisebb be-
folyásra és feltételezésekre, mint az általános tanításokra. Mivel 
ennek következtében a vizsgálódás ilyen fajtája majdnem 
végtelen lenne és emellett icndkívül nehéz, ezért ezt figyelmen 
kívül hagyjuk. Azonban el� fogom venni az alapszabályt, 
amelyekb�l a különleges befolyások el�rejelzését le lehetett 
vezetni, és a legkiemelked�bb eredeti tulajdonságokat - amennyit 
csak képes vagyok megtalálni közülük - lefektetem és a természet 
logikájával megértve megpróbálom alkalmazni. Továbbá az 
égboltnak azt a házát, amelyb�l levezetve az emberi élet 
eseményeit szemügyre kell vennünk, cél meghatározni. Erre kell 
az eredeti tulajdonságoknak hasonlóságuk okán vonatkozniuk és 
irányulniuk, éppen úgy, hogyan az ember egy nyilat irányít. 

Minden egyebet, amelyet figyelembe kellene venni, ha 
figyelembe vennénk a sok égitest közötti kapcsolatot, 
meghagyjuk a m�vészet gyakorlott bölcsei számára, hasonlóan az 
elvesztett nyílhoz. 

Mindenekel�tt azonban az általános befolyásokról, melyek 



a születéskor szemünkbe t�nnek, szeretnék a megfelel� 
alkalommal beszélni, mivel végtére is a születésb�l minden 
felismerhet�, ami természetes alapokon nyugszik. Természetesen 
ez a fogamzás idejéb�l is felismerhet�, a képességek természetére 
a fogamzásból is lehet következtetni, ha valaki barátja az ilyen 
alapos vizsgálódásnak. 
 

A felkel� jegyek fokáról 
 
Nagyon gyakran kétség uralkodik az els� és legfontosabb részr�l, 
melyik a természetes órája a születésnek, hiszen ahogyan egy 
pillantással az asztrolábiumra nem állapítható meg a születés 
perce, ugyanúgy gyakran csalnak az egyéb segédeszközök, 
melyeknek az a céljuk, hogy megadják az órát. és amelyekb�l 
különböz�ket használnak. Cs�döt mondanak a napórák, ha 
nincsenek megfelel�en felállítva, vagy mert a mutatójuk nem 
derékszögben van beállítva a meridiánhoz. A vízórák sem mindig 
megbízhatóak, a víz természetes változása következtében. És 
ezeket a változásokat különböz� okok eredményezik. Némelykor 
teljesen megakadályozzák mozgását és állva maradnak, lehat 
látjuk, hogy szükséges olyan módot keresnünk, mely lehet�vé 
teszi az állatöv felkel� fokának megbízható megtalálását, és mind 
a természetes lehet�ségeknek és mind az egészséges értelem 
követelményeinek megfelel. 

Ha meghatározták a születés óráját, megtalálták a Nap és 
az égitestek napi felkelte által, akkor keressük meg a legutóbb 
bekövetkezett együttállását vagy szembenállását a világosítóknak. 
És a leggondosabban keressük az állatövnek azt a fokát, amelyen 
a világosítók együttállása vagy szembenállása bekövetkezett, és 
amelyik a születés id�pontjában a Föld fölött volt található. 
Megállapítandó továbbá, melyik bolygó az uralkodója éppen 
ennek a foknak, azon meghatározások szerint, amelyekkel 
korábbi helyen már foglalkoztunk, tudni illik a triplicitások, a 
házak, az emeltség és a határok, vagy a fényszögek, vagy együtt 
csillogásuk szerint. Ez azt jelenti tehát, hogy mennyiben alávetett 
ez a fok egy vagy több ilyen feltételnek ebben a vonatkozásban, 
mely alapján az uralkodót hozzárendelik. Ha találunk egy adott 
bolygót, mely rokon ezzel a fokkal - egy vagy több feltétel 
alapján -, akkor azt kell keresnünk a továbbiakban, hogy a 
születés pillanatában melyik fokon állt ez az égitest. Azt hogy az 
állatövi jegy hányadik fokán áll az illet� bolygó, az alapján tudjuk 
meghatározni, hogy a felkel� állatövi jegynek ugyanaz a foka a 
születéskor a horizonton tartózkodott. Ha két vagy több égitest is 
szóba jön, akkor azt kell vennünk, amelyiknek a foka a születés 
idején a leginkább közeledett a felkel� jegyhez, és ezt a 
bolygó-fokszámot rögzítjük, mint felkel�t. 

Ha két vagy több bolygó található azonos közelségben, 
akkor azt választjuk, amelyik az Ascendens jegyének 
természetével, körülményei és viszonyai által a leginkább rokon. 
Ha azonban az uralkodó égitest fokainak távolsága a horizont 
felkel� pontjától nagyobb, mint a Medium Coelit�l, akkor úgy 
járunk el, hogy száma alapján a Medium Coelit határozzuk meg. 
Ha ezeket meghatároztuk, akkor ezek által az egyéb f� pontokat is 



kijavíthatjuk. 
 

A nativitásokról szóló alaptanítások felosztása 
 

Ha valaki ezen fejtegetés után a nativitások (Él�lények 
horoszkópja) vizsgálatáról szóló tanítást rendszerezni szeretné, 
törekednie kell arra, hogy megtalálja, hogy az el�írások mit 
hagytak ránk az esetlegességr�l, melyek természetes 
következményként adódhatnak, és amelyek el�re jelezhet�k, úgy 
a születés el�tti események, mint azok, melyek a szül�kre 
vonatkoznak akár el�tte vagy utána, vagy azok amelyek a 
testvérekre vonatkozóan felismerhet�k, vagy minden ami a saját 
születéssel kapcsolatban megállapítható –  bár a megfigyelés 
ebb�l a szempontból nem egyértelm� és egyszer� –, vagy végül 
mindaz, aminek a születés után kell következnie, – bár ezek a 
vonatkozások több mint sok alakban megmutatkozók. Arra 
vonatkozóan, amit a születéskor jeleznek, els�sorban a gyermek 
nemét kell figyelembe venni, vagy, hogy kettes vagy hármas 
ikrek azok akik megszületnek, hogy a gyermek torzszülött-e vagy 
egészséges. Ezt követik a jövend� sorsra vonatkozó kérdések, 
mint az élet tartama és hossza, és ha már az el�z� kérdéseket 
alaposan megvizsgálták, hogy az újszülöttet felnevelhetik-e. 
Továbbá megvizsgáljuk a befolyásokat a testalkatra, a 
betegségekre és a lehetséges testi sérülésekre, a lelki 
képességekre és hajlamokra vonatkozóan, majd a családi álla-
potot, a rangot és az állást, szorgalmat és alaposságot, házasságot, 
gyermekeket, barátokat, az utazásokat és tartózkodást távoli 
országokban. Az utolsó kérdés a halál módja és a hasonlók, mint 
az élettartam. Ezt azonban csak az egyéb kérdések 
megválaszolása után közöljük. 

Szeretném még röviden kifejteni, hogy csak a meztelen 
befolyásokat kell megállapítani, és mindent, aminek nincs 
bizonyítottan természetes alapja, el kell hagyni, és sokak által 
szokatlan módon a legalaposabban kell megvizsgálni, és éppoly 
kevésbé szabad olyan vizsgálatokat elvégezni, melyek más 
fontosabbnak a részei, és önmagukban értelmetlenek. Azonban 
mindazt elvégzem, amelyek megbízhatósága az égitest helyzetek 
és az égbolt helyeinek sajátosságai alapján bizonyított, és ezek az 
általános szabályok. Mert ezeket azonnal el� kell venni, ha valaki 
a különösekr�l akar valamit megtanulni. 
 

Az els� alapelv 
  
A legels� és legfontosabb az állatöv azon helyének a 
megvizsgálása, mely bármilyen kapcsolatban valamit jelezhet a 
szülött különböz� életlehet�ségeir�l. Mint például a tevékenység 
következtében az állással járó tekintélyr�l a Medium Coelit kell 
megkérdezni, az apára vonatkozóan a Nap helyzetét kell 
szemügyre venni. Utána azt kell megfigyelni, hogy melyik bolygó 
gyakorolja az uralmat az öt meghatározás szerint azon a helyen, 
mely szerint felbecsüljük. Amennyiben minden meghatározás 
szerint egy önmagában veheti igénybe, �hozzá rendeljük az 
uralmat, míg ha több bolygó jöhet szóba, azt vesszük el�, amelyik 



a legtöbb követelménynek megfelel. 
Azután tanácsért kell fordulnunk az uralkodó bolygóhoz 

és a jegy természetéhez, melyben ezek az égitestek állnak, 
valamint az általa uralt jegyhez. Mert az égitestek ereje annál 
nagyobb lesz, minél er�sebb a helyzetük – a világ�rben elfoglalt 
helyzetük – és arra a helyre kell tekintettel lennünk, amelyet az 
illet� nativitásban elfoglalnak. Mert erejük nagyobb, ha a 
világ-�rbeli helyzetükre vonatkozóan, saját jegyükben és 
helyükön állnak, ha keletiek és gyors járásúak. Továbbá nagyobb 
er�vel rendelkeznek a nativitásban elfoglalt helyzetük szerint, ha 
sarokponton tartózkodnak, mintha követ� házakban lennének. 
Hiszen a leger�sebb és legfontosabb pontok az Ascendens és a 
Medium Coeli. 

Gyengébbek azonban a világ�rbeli helyzetük szerint azok, 
amelyek nekik idegen vagy természetüknek nem megfelel� 
jegyben tartózkodnak, ha nyugatiak és járásuk lelassult. 
Hasonlóan a nativitásban elfoglalt helyzetük szerint, ha es� 
házakba lépnek be. Továbbá, szükséges figyelemmel lenni arra az 
események id�pontjának megállapításakor, hogy a Naphoz vagy 
az Ascendenshez képest reggeli, vagy esti helyzet�ek. Mivel 
azokat a negyedeket, melyek a Napot vagy az Ascendenst a 
felkeléskor megel�zik és ezzel egyenes irányban szemben 
fekszenek, reggelinek nevezzük, az összes többit és az ezeket 
követ� helyeket pedig estinek. Mert ha az égitestek sa-
rokpontokon találhatók, vagy az utánuk következ� házakon 
haladnak át, mert reggeliek, vagy sarokházakban állnak, akkor az 
általuk jelzett események korán bekövetkeznek, de ha estiek, vagy 
követ� házakban vannak, akkor lassúbb, kés�bbi kihatásúak. 
 

A szül�kr�l 
 
A legfontosabb vizsgálódásoknál, melyet az embernek a 
különleges elemzésnél szem el�tt kell tartania, a következ�k 
szerint járunk el: El�ször azzal kell kezdenünk, hogy az els� alap 
pontról, a szül�kr�l szóló tanításról nyilatkozzunk. A Nap és a 
Szaturnusz az apát jelölik természetük szerint, a Hold és a Vénusz 
az anyát. Ezen égitestek egymás közötti és másokhoz való 
kapcsolata jelöli a szül�k küls� viszonyait. Boldogságukra és 
jólétükre a világosítókat körülvev� kísér�kb�l következtetünk. 
Kiemelked� és gazdagsággal betöltött életet jeleznek nekik, ha 
jótev� bolygók a világosítókat azonos jegyben veszik körül, vagy 
ha szomszédosban, amennyiben : az hasonló jelleg�, mint a 
világosítók természete, és kit�n�, ha a Naphoz közel és reggeli 
irányban, vagy a Hold közelében és esti irányban állnak, 
szerencsésen állnak és hatásuk nem akadályozott. De ha a 
Szaturnusz és a Vénusz keletre állnak, megfelel�en besugározva 
vagy sarokházban, akkor mindkét szül�nek nyilvánvaló 
boldogságot jeleznek, saját befolyásuknak megfelel�en. 

De ha a világosítók nem állnak kapcsolatban más 
égitestekkel, és kísér�ik sincsenek, akkor alacsonyabb és 
dicstelen szül�ket jeleznek, különösen akkor, ha a Vénusz és a 
Szaturnusz szerencsétlen helyzetben áll. 

Ha azonban vannak kísér�ik, nem olyan természet�ek, 



mint �k maguk, hanem mint amikor például a Mars a Nap mögött 
kel fel, vagy a Szaturnusz a Hold után, vagy ha a jótev�k, vagy 
azok a bolygók melyek körülményeik következtében a 
jótev�kével hasonló hatást mutatnak nem jól állnak, akkor ez 
el�jele annak, hogy a szül�k élete középszer� és változásokkal 
teli. Ha a szerencsepont, amir�l majd kés�bb akarok beszélni, 
hatása egyesül azoknak az égitesteknek hatásával, melyek mint 
kísér�k a Napot vagy a Holdat körülveszik, akkor sértetlenül 
megkapják a szül�k örökrészét. De ha ez nem így, vagy éppen 
ellenkez�leg viselkedik, vagy egyáltalán nincsenek kísér�k, vagy 
ha a kísér�k kártev�k, akkor a szül�k részér�l az apai örökrész 
nem hoz semmilyen el�nyt, feltéve ha nem jár még kárral is. 

A szül�k életkorára vonatkozóan is ítéletet alkothatunk az 
égitestek helyzetéb�l. 
Ha ugyanis a Jupiter és a Vénusz szerencsésen tekintenek 
egymásra és egyidej�leg fényszögben vannak a Nappal vagy a 
Szaturnusszal, vagy a Szaturnusz tekint szerencsésen a Napra, 
legyen bár összekapcsolódva vele, vagy szextilben vagy trigonban 
álljon vele, miközben nem szabad szerencsétlen helyen állniuk, 
akkor ügy vélekedhetünk, hogy a legnagyobb valószín�séggel a 
szül�k hosszú élet�ek lesznek. És mindazonáltal a szül�k 
aránylag nem gyorsan halnak meg. 

De ha ezek között az égitestek között el�nytelen 
kapcsolatok vannak és a Mars, a Nap, vagy a Szaturnusz fölött 
emelkedik fel. vagy röviddel felkelésüket követi, vagy a 
Szaturnusz nem harmonizál a Nappal, hanem szembenállással 
vagy kvadrátból sugározza be, és es� házban állnak, akkor az a 
szül�k gyenge, törékeny egészségét mutatja. 

Ha azonban sarokpontokon, vagy az azt követ� házakban 
állnak, akkor a szül�k számára rövid életet jeleznek, vagy 
bizonyos betegségeket. Egészen rövid lesz a szül�k élete, ha ily 
módon az els� negyedben, tehát az Ascendensen, vagy a Medium 
Coelin, vagy akár az azokat követ� házakban találhatók. 

A Mars, mely a Napra az említett módon tekint, gyorsan 
megöli a szül�ket, vagy megsérti �ket a szemükön. Ha azonban a 
Szatumuszra tekint, akkor a halálba taszítja �ket, romlasztó lázba, 
vagy sérülés, vagy égés által a test megcsonkítását hozza. Ha a 
Szaturnusz szerencsétlenül tekint a Napra, akkor az apa halálát, 
vagy betegség, vagy rossz nedvek felgyülemlése okozza. 

Ami az anyát illeti, hosszú ideig fog élni, ha a Jupiter a 
Holdra, vagy a Vénuszra tekint, mindegy hogy hogyan, vagy a 
Vénusz besugározza a Holdat szextil vagy trigon aspektusokkal, 
vagy együtt áll velük, és ezek szerencsés helyeken állnak 
eközben. De ha a Mars a Holdhoz, vagy a Vénuszhoz kapcsolódik 
fényszöggel, és napi haladásukban követi, és károsítja �ket kvad-
rátból vagy szembenállásból, vagy a Szaturnusz támadja ily 
módon a Holdat egyedül, egy id�ben, amikor lassú haladású, vagy 
es� házakban található, akkor az ilyen hatás alatt álló anyát 
betegségbe és testi gyengeségbe ejti. Ellenben ha gyors járásúak, 
vagy sarokházakban vannak, az anyának rövid életet jeleznek, és 
szerencsétlenségnek vagy veszélyes betegségnek teszik ki. Akkor 
is rövid életet okoznak, ha keletre, vagy követ� házakban állnak, 
ellenben aggasztó és veszélyes betegségeket, ha nyugatra állnak. 



Ha viszont a keletre álló Mars a Holdra tekint, akkor váratlan, 
meglep� betegségeket és sérüléseket jelez az anya orcáján. A 
nyugaton álló Mars fényszögben a Holddal a halálhoz vezet 
koraszülés és hasonló okból, a szervezet szétszakadása és égési 
sebek által. Ha ellenben a Vénusszal áll kapcsolatban halálos 
lázat, betegséget hoz, mely rejtélyes okból ered, bánatot, le-
vertséget és szenved� állapotot. 

Ha a Szaturnusz tekint a Holdra, akkor betegségeket és 
halált jelez. Ha azonban a Hold keletre áll. akkor az romboló 
lázra, a nyugati Hold ellenben az anyaöl betegségeire és 
legyengít� vérzésekre utal. 

A betegségekre vonatkozó további részletek 
el�rejelzéséhez szükséges, hogy azoknak a jegyeknek min�ségét 
is bevonjuk, amelyekben a betegséget okozó égitestek találhatók, 
amit azonban mégis célszer�bb és el�nyösebb az anya 
nativitásában megvizsgálni. Általában nappal inkább a Napot és a 
Vénuszt, éjszaka pedig a Szaturnuszt és a Holdat kell 
megfigyelni. 

Végül azt a házat tesszük Ascendenssé. amely az apát 
vagy az anyát jelöli, és a horoszkópot úgy értékeljük, mintha a 
szül�ké lenne, házról házra a megfelel� jelentések szerint. 

Általában itt is mint mindenhol azt a szabályt kell 
figyelembe venni, melyet a különböz� planéta er�k keveredésér�l 
le lett fektetve. Ha több égitest található az adott házban és 
különböz� természet�ek, akkor meg kell határozni, melyik ereje 
rendelkezik a legtöbb méltósággal. Ha két égitestnél egyenl� a 
méltóságok száma, akkor a megtelel� képességekre vonatkozó 
kevert hatásokból indulunk ki. 

Ahol mégis különbségek vannak, ott az egyes 
befolyásokat a hatásosság különböz� id�pontjaihoz rendeljük, a 
reggeli égitestekhez korábbi, az estiekhez kés�bbi befolyásokat az 
életben. Szükséges azonban, hogy az égitestek eleve összhangban 
legyenek a házzal, vagy a hellyel, amelyek a jelöl�k. Az az 
égitest, amelyik ezzel a hellyel alapjában nem egyezik, nem 
vehet� figyelembe. Hogy milyen id�pontban várható egy 
esemény bekövetkezte, azt nem önmagából a jelöl�b�l láthatjuk 
meg, hanem a Naphoz viszonyított helyzetéb�l és a sarokházak 
segítségével (a direkciókat érti ez alatt). 
 

A testvérekr�l 
 
Hogy milyen helyr�l alkotjuk az el�rejelzéseket a szül�kr�l, azt 
ezzel elmondtuk. A testvérekr�l, amennyiben elegend� az 
általános vizsgálódás, mely nem a nativitás lehet�ségeib�l indul 
ki. és pontosan a testvérek számát kell kideríteni, valamint 
ítéletünket a természetes logika alapján várják a testvérekr�l és 
ugyanannak az anyának a gyermekeir�l, ezt az ítéletünket az MC 
jegyéb�l és az anyai helyb�l, tehát nappal a Vénuszt, éjszaka a 
Holdat vizsgálva alkotjuk. Miközben ez a két jegy jelöli az anyát 
és a gyermekeit, következésképpen a testvérekre is ez áll. Ha 
jótev�k tekintenek egy ilyen helyre, akkor sok testvért 
jelezhetünk, melynél a gyermekek számát függ�vé tesszük az 
égitestek számától, és a jegyt�l is, mivel annak is jelen-t�sége 



van, hogy ez egyszer�, vagy kett�s test� jegy-e. 
Ha azonban kártev�k állnak elevációban (az MC-hez a 

legközelebb) ezen hely fölött, vagy oppozícióban vele, akkor 
kevés testvért jelentenek. A Napot is l)evonjuk a megítélésbe. 
Ezenkívül, ha a szembenállás sarokházakban történik, és 
különösen ha a Szaturnusz áll az Ascendensen, akkor a korábban 
születettek, ha azonban a Mars áll ott, a fiatalabb testvérek halált 
jelzi. 

Ha továbbá a testvéreket ajándékozó égitestek az 
ekliptikán elfoglalt helyzetük szerint jó viszonyban vannak, akkor 
ezek kimagaslóak lesznek testalkatban és hírnévben. Ha azonban 
ennek az ellenkez�jér�l van szó, akkor nyomorúságosak és 
jelentéktelenek a testvérek. Ha kártev� áll elevációban a testvérek 
bolygója fölött, vagy azt követ�en, gyenge testvéreket ad, a 
kártev� helyzete szerint férfiakat és életgyenge n�ket, a n�iesek. 
Amelyekre a felkel�k vonatkoznak, azok az id�sebbek között, a 
lemen�k a fiatalabbak között mutatják. Ezenkívül a jótev�k, ha 
arra a házra jótékonyan tekintenek, melyet a testvérek uralnak, 
egyetértést jeleznek a testvérek között. Ha ezzel megegyezik a 
szerencsepont besugárzása, akkor az a testvérek közös 
tevékenységét mutatja. Ha azonban az égitestek semmilyen 
fényszöggel nem kapcsolódnak egymáshoz, vagy ha szemben 
állnak egymással, akkor kölcsönös az ellenszenv, az irigység és 
legf�képpen becsapják egymást. 

Ha valaki ezenkívül valamilyen részleteket különösen 
alaposan akar megvizsgálni, akkor tegye a testvérek bolygóját 
Ascendenssé, és folytassa le a szokásos vizsgálódást úgy, hogy 
ezzel az Ascendenssel készíti el a nativitást. 

 
A gyermek nemér�l 

 
Ha a szabályokat vizsgálva a testvérek harmóniáját és jellegét 
sorban végigvettük, nézzük át a még hátra lév� momentumokat. 
El�ször a fiúkra és a lányokra vonatkozó szabályt veszem röviden 
át. 

Az ember ítéletét nem egyetlen okból alkotja, hanem a két 
világosító, az els� ház és azon égitestek után ítél, melyek jellege 
ezekkel rokon, ami a fogantatás alakzatában szembet�n�, de a 
születési nativitásban nem olyan egyértelm�en jelentkezik. 

Általában arra kell figyelni, hogy a három jelzett hely — a 
Napé, a Holdé és az Ascendensé, illetve uralkodóiké, legyenek 
azok többségben, vagy valamennyi – férfias  vagy n�ies 
jelleg�-e. Eszerint kell meghozni ítéletünket. Ha ellentétes 
jelleg�ek, amir�l már tudományunk els� eleme alkalmából 
beszéltem, akkor a férfias, vagy n�ies jelleg a jegyek, vagy az 
égitestek természetéb�l és azok mundán helyzetéb�l állapítható 
meg. 

A felkel�khöz tartozók a férfiasakhoz, a leszállók a 
n�iesekhez számítandók. Ezen kívül a Napot mundán haladásban 
megel�z�k ugyanígy férfiasak, az azt követ�k n�iesek. Ezekre a 
részletekre kell irányulnia az el�rejelzésnek, és fel kell ismerni, 
hogy melyik égitestek rendelkeznek a legnagyobb er�vel mindkét 
nem meghatározásához.  



 
Az ikrekr�l 

 
És ha ikrek, vagy még több gyermek születik, hasonló módon kell 
figyelembe venni mindkét világosítót és az els� házat. Akkor 
fognak kettes vagy hármas ikrek születni, ha a két vagy három 
megadott helyen kett�s test� jegyek találhatók, és különösen 
akkor, ha az égitestek uralkodói ugyanarra a helyre fényszöget 
vetnek, vagy kett� kett�s test� jegyben áll, vagy kett� vagy még 
több együttállásban kapcsolódik. Ha a jelzett helyen kett�s test� 
jegyek találhatók és több planéta vet fényszöget a házra, vagy a 
jelöl�kre, akkor kett�nél több gyermek fog egy id�ben születni. 
Számukat az uralkodó bolygók alapján határozzuk meg, miután 
mennyiségi viszonyukat meghatároztuk, a nemet ellenben azon 
égitestek után, amelyek a Napra, a Holdra vagy az els� házra 
vetnek fényszöget, mint azt korábban már érintettük, hogy milyen 
esetben jelölnek fiú- vagy leánygyermeket. 

Ha ilyen esetben hiányoznak az égitestek Ascendensre 
vetett fényszögei. akkor az ilyen körülmények az anyánál 
általában ikreket jeleznek, esetleg többszörösen. Sajátos módon a 
Szaturnusz, a Jupiter és a Mars kett�s test� jegyekben az említett 
körülmények között fiúgyermeket nemzenek, a hármas ikrek 
neme, a Vénusz, Hold és a n�ies Merkúr a három grácia nemét, a 
három n�t, két fiú- és egy leánygyermeket – mely a Castor, 
Pollux és Helénának felel meg – a Szaturnusz, a Jupiter és a 
Vénusz okoz, két lányt és egy fiút a Vénusz, a Hold és a Mars, 
mely a Ceres, Prosorpina és Dachus egyesülése. 
De ezek a gyermekek a legtöbbször az érés el�tt kitaszítódnak és 
gyakran nem természetes módon képz�dnek tagjaik, és az ilyen 
tulajdonságok találkozása által szokatlan módon jönnek a világra. 
 

A fejl�dési rendellenességekr�l 
 
Erre vonatkozóan nincs a korábban bemutatottaktól eltér� 
szabály. Mindenekel�tt hátráló égitesteket találunk, amelyek 
nincsenek aspektusban az Ascendenssel és a sarokházakat 
kártev�k foglalják el. Ahol ilyen helyzet adódik, ami gyakran 
történik a nativitásokkal, melyek szerencsétlen és nyomorúságos 
viszonyok között fogantak, a fejl�dési rendellenességek ezek-ben 
nem jelentenek különlegességet, így a megel�z� együttállást vagy 
szembenállást (Konjunkció vagy együttállás alatt, ha nem tesz 
hozzá más meghatározást, Ptolemaeus a Nap és a Hold 
kapcsolatát érti.) kell megfigyelni, ugyanígy uralkodójukat és a 
nativitás urát. Továbbá a nativitás uralkodója, a Hold, az 
Ascendens és még más égitestek, melyek a gyereknél szóba 
jöhetnek, nincsenek semmilyen rokonságban az el�z� 
együttállással vagy az oppozícióval, akkor különös gyermek vagy 
torzszülött születik. 

Ha ilyen körülmények között a világosítók állati 
jegyekben és a két kártev� sarokházakban található, akkor a 
szülött nem fog emberi értelemmel rendelkezni. És ha semmilyen 
jótev� nem támogatja az embert, ellenben a kártev�k támadják, a 
gyermek borzalmas lesz, féktelen természet�, és b�nöz�i hajlamot 



visel magán. Ha a Jupiter és a Vénusz fényszögeket vet, akkor a 
gyermek zavaros érzelm� szokatlan lény és kés�bb úgy fog visel-
kedni, mint egy kutya vagy macska vagy majom. Ha a Merkúr vet 
ilyen fényszöget, akkor a gyermek olyan állatokhoz lesz hasonló, 
amelyek éltükben kapcsolatban vannak az emberekkel, mint a 
madarak, disznó, kecske, marhák, vagy más hasonló. Ha a 
világosítók emberi jegyben állnak, a többi égitest ellenben 
semmilyen kapcsolatban nem, vagy recepcióban vannak velük, 
akkor a torzszülöttek emberi formájúnak születnek a jegyek 
alakzata és jellege szerint, amelyekben azok a kártev�k 
tartózkodnak, melyek a világosítók uralkodói, vagy amelyekben a 
sarokházak találhatók. Ha nem sugározza be jótev� az adott 
helyet, akkor kifejezetten bolondok születnek, vagy emberek 
természetellenes testalkattal. 

Ha a Jupiter, vagy a Vénusz fényszöget vet a 
világosítókra, akkor a torz-szülött rendkívül szép alkattal születik, 
mint pl. a hermafrodita, vagy pedig dadogós. Ha ehhez 
kapcsolódik a Merkúr aspektusa, akkor olyan embert jelöl, aki 
látnoki tehetség, és a látnoki képességével pénzszerzés céljából 
visszaél. Ha ellenben a Merkúr egyedül és szerencsétlenül áll, 
süketnémaként születik, esetleg furfangos és agyafúrt szélhámos. 
 

A gyerekekr�l, akiket nem lehet felnevelni, 
hanem hamarosan elveszítik életüket 

 
Most egy olyan pont megvizsgálásához érkeztünk, melyet magát 
a születéssel együtt kell figyelembe venni, a felnevelést, melyet 
el�nyösebb elkülönítve megvizsgálni. Ez a kérdés átnyúlik 
ugyanis az élet hosszára vonatkozókhoz, ami miatt 
vizsgálódásunk mindkét kérdéssel szoros rokonságban van. 
Olykor mégis elkülönítve kell kezelnünk, az id�szakok 
különböz�sége miatt, ahogyan azt itt bemutatjuk. Ha az élet 
hosszát kérdezzük, akkor a gyerekekr�l van szó, akikr�l 
feltételezzük, hogy a kritikus id�szakokat is túlélik, ebben az 
esetben az évek körforgásáról van szó, melyet meg kell 
vizsgálnunk. Azt az id�t, melyet a gyengébb gyermekekhez 
mérünk, hónapokban, napokban, órákban számoljuk. A 
gyerekekre vonatkozó szabály, akiknek hiábavaló a felnevelésük, 
azokra a csecsem�kre vonatkozik, akik még ennyi id�t sem érnek 
meg, hanem rendkívüli balsors miatt ott helyben röviddel a 
születés után meghalnak. 

Az el�bbi kérdés körültekint� vizsgálódást követel, az, 
utóbbihoz elegend� az általános. 
Tehát, ha a világosítók egyike sarokházban található, és közel áll 
hozzá egy kártev�, vagy az pontosan ugyanolyan távolságra van 
mindkét világosítótól, úgy hogy a világosítókkal együtt egy 
háromszöget alkot, amelynek két oldala pontosan egyenl�, és nem 
járul hozzá jótev� semmilyen fényszöge, miközben a világosító 
uralkodója a kártev� házában található, akkor nem használ a 
táplálás és a gyermek hamarosan meghal. 

Ha mégsem képz�dik ilyen háromszög két pontosan 
egyenl� hosszú oldallal a világosítók és a kártev� között, hanem a 
világosítókat követi mindkét kártev� sugara és megsérti az egyik, 



vagy mindkét világosítót, miközben szorosan követik a 
felkelésben, vagy szemben állnak vele, vagy végül egy ellentétes 
helyzet� kártev� a szemben álló világosítót megtámadja, vagy ha 
csak egy áll szemben egy világosítóval, miközben a másik a 
világosítót közelr�l követi, akkor szintén nem használ a táplálás, 
mivel a károsodás ereje hatástalanná teszi az élet megtartásában, a 
világosítót követ� égitestek jellege szerint. 

Ebben a kapcsolatban a leginkább ártó a Napot követve a 
Mars, a Holdat követ�en a Szaturnusz. Ezzel szemben 
szembenállás vagy eleváció által a leginkább a Szaturnusz sérti a 
Napot és a Mars a Holdat, különösen ha a világosítók jegyét 
szálljak meg, vagy ha a születés uralkodójáét. Ha két szem-
benállás található a horoszkópban, úgy elrendezve, hogy a 
világosítók a szemben lév� sarokházakban találhatók és 
mindegyik kártev� az említett háromszöget alkotja a 
világosítókkal, és maguk is szemben állnak egymással, akkor a 
gyermek vagy halva, vagy tetszhalottként születik. 

Ha ellenben a világosítók feloldódnak a konjunkcióból 
valamelyik jótev�vel, vagy valahogy szerencsésen tekintenek rá, 
és fényszögeiket égitestekre, vagy égtájakra küldik, melyek 
el�ttük járnak, akkor a gyermek életben marad, éspedig annyi 
ideig, ahány fok az életet meghosszabbítók és a következ� 
kártev� között található, tehát annyi évig, hónapig vagy napig, a 
kártokozó erejét�l és jellegét�l függ�en. 

Továbbá, ha a kártev�k aspektusokat vetnek égi helyekre, 
melyek a világosítók el�tt haladnak és a jótev�k követik �ket, 
akkor a gyermek életer�sebb lesz. 

Viszont ha a kártev�k elevációban állnak a jótev�k fölött, 
az a kár és a veszély jele. Ha eközben a jótev�k er�sebbek, akkor 
a gyermek mégis életben marad, de idegen szül�knek adják át. 

Ha a jótev� felkel�, vagy fényszögre lép a Holddal 
(közeled�), miközben a kártev� lemen�ben van, akkor a gyermek 
saját szüleinek gondozásával fog feln�ni. 

Hasonló módon értékeljük, ha több gyermek születik 
egyidej�leg. Ha egy világosító más égitest fényszögét fogadva, 
lemen�ben van, akkor félig halott, tökéletlen koraszülöttet hoz 
világra. A kártev�k elevációban a világosítók fölött, vagy halva 
születést, vagy az élethez túlságosan gyenge gyermek születését 
okozzák a korábban kifejtett szabályok szerint. 

 
Az élettartamról 

 
A születés pillanatának vizsgálata után az els� kérdés az élet 
hossza. Elég nevetségesen hat, ha a gyermek jellembeli 
tulajdonságairól és jöv�beni tetteir�l kifejtünk valamit, ha az nem 
éri el azt az életkort, ami a megjövendölt cselekedet el�feltétele. 
Ez a tanítás azonban se nem egyszer�, se nem könny�, hanem az 
érintett égitestek egyes jelzéseib�l különböz� módon tev�dik 
össze. 

A természetes viszonyoknak értelemszer�en megfelel� 
mód az, amelyik következtetéseit az életet meghosszabbítókból és 
ezek uraiból, másrészt a halál házaiból és bolygóiból vonja le. 

 



Az életet meghosszabbítókról 
 

El�ször meg kell állapítani, hogy az élet házai, melyekben az 
élettartam uralkodója helyet foglal, melyik: Az Ascendenst�l 5 
fokra a horizont felett és 25 fokkal alatta (Egyenl� házakra 
vonatkoztatva!) és a tizenegyedik ház, melynek neve Bonus 
genius, a jótev� véd� szellem, és jobbra t�le az Ascendenssel 
mundán szextilben áll. Hasonlóan a Medium Coeli, mely az 
Ascendenssel mundán kvadrátban áll. Továbbá a kilencedik ház. 
melynek neve deus, az istenség háza, az Ascendenst�l trigon 
távolságra. Végül az Ascendenssel szemben fekv� hetedik ház.  

Erejét tekintve a mérvadó mindezek közül a Medium 
Coeli, majd az Ascendens, utána következ� a tizenegyedik ház, 
mely sorrendben az MC-t követi, ezután a Descendens, a 7. ház, 
és mint utolsó a kilencedik, mely ámsorrenclben megel�zi a 
Medium Coelit.  

A horizont alatti minden helyet visszautasítunk mint 
alkalmatlant, ami erejüket mint életet meghosszabbítót illeti, és 
csak azokat az égitesteket használjuk fel, melyek a Föld fölé 
emelkedve lesugároznak. Még az a ház sem lehet a 
szolgálatunkra, mely a Föld fölött áll, semmilyen 
fényszögkapcsolatban nincs az Ascendenssel, és ráadásul a halál 
házának nevezik. Éppoly kevésbé a 12. ház a Malus genius, amit 
rosszakaró démonnak neveznek, mivel az égitesteket, melyek 
felemelkednek a horizont fölé, beborulva újra elbocsátja és es� 
ház, miközben a Föld éppen ebben a házban lélegzi ki a nedves 
párákat és a s�r� ködöt, mely sem az égitest színét, sem nagyságát 
nem engedi felismernünk. Ezenkívül a nativitás következ� négy 
f� helyét választjuk ki, mint életet meghosszabbítót, a Napot, a 
Holdat, az Ascendenst, a szerencsekereket és ezek uralkodóit. 

 
A szerencsekerékr�l 

 
A szerencsekereket a Nap és a Hold közötti fokok számából 
kapjuk, úgy éjjel, mint nappal, a következ�képpen: Amilyen 
távolságra áll egymástól a Nap és a Hold, akkora a távolság az 
Ascendens és a szerencsepont között, a jegyek sorrendjében 
mérve. A Nap és a Hold között kiszámított ívnek az Ascendenst�l 
mért végpontjában, a jegynek azon fokán, ahová ez esik, található 
a szerencsekerék. Másképp kifejezve: amilyen távolságra a Nap 
az Ascendenst�l van, olyan távolságra van a Hold a 
szerencsekerékt�l, és így mérik ki a szerencsekereket a Holdtól. 
Még arra kell ügyelni, hogy melyik világosító követi a másikat a 
jegyek felkelésekor. Úgy nyerjük a szerencsepontot, hogy az ívet 
az Ascendenshez hozzáadjuk, ha a Hold kel fel el�bb az állatövi 
jegyben mint a Nap, akkor a közöttük lév� ívet levonjuk az 
Ascendensb�l. 

Talán megéri feljegyezni a megjegyzést, hogy éjszakai 
születésnél a Hold és a Nap távolságát kell megmérni, és a 
nappali születéssel ellentétben az ívet az Ascendensb�l le kell 
vonni. Ott fekszik tehát a szerencsepont és ezzel a számítási 
móddal lehet megtalálni a helyét. 

 



Az életet meghosszabbítók számáról 
 

Nappali születésnél el�ször a Napot vesszük el�, amennyiben 
életet meghosszabbító házakban áll. Ha nem ilyenekben áll, akkor 
a Holdat választjuk. Ha ezt sem vehetjük, akkor fordulj ahhoz a 
bolygóhoz, amelynek a leger�sebb a joga az uralkodásra, 
amennyiben egyik méltóságában helye van a Napnak, vagy a 
megel�z� Nap együttállásnak a Holddal, vagy pedig az 
Ascendensel, ez azt jelenti, hogy mivel öt féle méltósággal 
rendelkezünk, vedd azt, amelyik a méltóságok többségével bír. 

Ha ez a szabály nem alkalmazható, akkor vedd el� az 
Ascendenst. 
Éjszakai születésnél válaszd el�bb a Holdat, ha ez nem 
lehetséges, akkor a Napot (Ez lehetséges, ha a Nap az els� házban 
áll, vagy néhány fokkal a Descendens alatt.), ha ezt megtiltja a 
helyzete, akkor fordulj az égitestekhez, amelyik az uralkodás 
folytán a legtöbb méltósággal rendelkezik, amennyiben egyik 
méltóságában a Hold áll, vagy megel�z� oppozíciója a Nappal 
ebben található, vagy ha a szerencsekerék tartózkodik abban. Ha 
semmilyen ilyen vonatkozású bolygó helyzete által nem alkalmas 
hylegnek, akkor vedd — ha a születéskor együttállás el�zi meg – 
az Ascendenst. Ha azonban szembenállás áll el�tte, akkor válaszd 
a szerencsekereket, vagy ha ez nem lehetséges, az Ascendenst. Ha 
éjszakai születéskor mindkét világosító és egy uralkodó bolygó is 
életet meghosszabbító házban található, akkor azt az égitestet vá-
laszd közülük, amelyik a legnagyobb erej�. Ebben az esetben az 
uralkodó bolygó a világosítót el�térbe helyezi, ha helyzete által 
egy helyen méltósága túlsúlyban van, és emellett uralkodói 
jogosultságot igényel az élet meghosszabbítására el�bbi 
meghatározásaink szerint. 
 

Az élet meghosszabbításának módjáról 
 

Miután megállapítottuk az élet meghosszabbítóját, az élet 
hosszának meghatározása kétféle módját választhatjuk. Az egyik 
– mely a jegyek sorrendhez igazodik, és aspektárikusnak (Un. 
szekunder direkciók) neveznek -, melyet akkor alkalmaznak, ha 
az élet meghosszabbítója keleti házban tartózkodik, tehát az MC 
irányából az Ascendens felé, a másik pedig a jegyek sorrendjében 
vagy ellentétesen is, az égbolt napi mozgásának értelmében (Un. 
primer direkciók), amikor az életet meghosszabbító az MC-t�l a 
leszálló pont felé közelít. 

A gyilkoló fokok – melyek a napi haladás értelmében 
jellegük szerint az égbolt fölött találhatók – a Descendensen 
fekszenek. Ellenséges, vagy segít� égitestek, melyekkel haladása 
során a lemenetel után találkozik, jellegük szerint levonnak bel�le 
néhány évet, amelyet az ív meghosszabbítása a leszállásig kitesz, 
vagy annyival meghosszabbítják. Ez okból nem kell nekünk 
leszállóként gondolni rájuk, mivel nem maguk közelítenek az 
életet meghosszabbítókhoz, hanem az életet meghosszabbítók 
sietnek feléjük. És a jótev�k éveket adnak hozzá, a kártev�k 
elvesznek bel�le, miközben a Merkúr azokat támogatja, 
amelyekkel össze van kapcsolódva.  



Az évek számára vonatkozóan, amelyekb�l el kell venni, 
vagy amelyeket neg kell hosszabbítani, az ekliptika azon fokából, 
melyen a hyleg tartózkodik, kell számításunkat elvégezni. 
Nappali ívének ahány foka megfelel ennek az ekliptikái foknak 
(nappal nappali órákban, éjjel éjszakai órákban számolva), akkora 
a száma eredetileg az éveknek. Ezt azonban olyan módon 
számítjuk, mintha minden fok felkel�ben lenne. 

De mivel nem áll a felkel� ponton, ezért a fél felkel� ívet 
ebben a viszonylatban annyival rövidítjük meg, hogy a nyugati 
oldalon az ív többlete nullával legyen egyenl� (Ez azt jelenti, 
hogy az égitest tel felkel� ívéb�l, amekkora a Meridiánon át a 
nyugati oldalon a hylegig ér, megmarad a Descendensig ér� 
maradék szakasz, amib�l a megfelel� id�t kiszámolják. Mint a 
kés�bbiekben látni fogjuk, Ptolemaeus ezzel számolja át az ívet 
id�re.). 

A jegyek felkelésével azonos módon (a napi haladás 
értelmében, ha az életet meghosszabbító nyugatra áll) számít a 
Szaturnusz és a Mars helye a gyilkolókhoz, akkor, ha ezek az 
égitestek útjában állnak az életet meghosszabbítónak vagy 
kvadrátból vagy szembenállásból támadják.  Néha még a szextil 
aspektusuk is — ha az engedelmesked� vagy szellemi jegyb�l 
érkezik – hasonló hatású. Hasonlóan nehéz a kvadrát fényszög az 
életet meghosszabbító helyére aspektárikus módon (Amikor az 
életet meghosszabbító keleten áll.). Néha ily módon megölhet egy 
szextil is, ha túl lassú felemelkedéssel sértik, vagy a trigon is, ha a 
túl gyors felkelés miatt jó hatása megsérült. Ha a Hold az életet 
meghosszabbító, akkor még maga a Nap helye is halálosan hathat. 
Hiszen minden égitest, melyek ellenségesek az életet 
meghosszabbítóval, gyilkolnak, míg azok, amelyek vele 
harmonizálnak, mivel a segítségére sietnek, megtartják az életet. 
Mégsem ölnek mindig, hanem csak akkor, ha maguk is sértettek. 
Pusztító hatásukban akadályozottak lesznek, amikor a jótev�k 
területén haladnak át, vagy ha egy ilyen trigonból, vagy 
kvadrátból, vagy oppozícióból tekint rájuk, továbbá akkor, ha a 
Jupiter az életet megsemmisít�höz tizenkét foknál, vagy ha a 
Vénusz nyolc foknál közelebb áll. 

Ha az élet meghosszabbítója és az életet megsemmisít� 
azonos fokon áll, de nem azonos a szélességük, miközben jótev�k 
vagy kártev�k er�sítik a hatásukat, akkor meg kell fontolni, 
melyik oldalon található a leger�sebb segít�, számuk vagy erejük 
szerint. Szám szerint az a fél van els�bbségben, amelyikben a 
legtöbb kifejez�d� hatás egyesül, beleértve azt az er�t. melyet a 
vele fényszögkapcsolatban álló égitestek saját jegybeli helyzete 
feler�sít, vagy ha a kártev�k idegen jegyben legyengítve állnak. A 
jótev�k a legnagyobb er�vel a keleti, a kártev�k nyugati 
helyzetben rendelkeznek. 

Általában végül nem szabad olyan égitestet figyelembe 
venni, mely a Nap sugaraiban áll, sem az élet 
meghosszabbításához, sem megrövidítéséhez, kivéve, ha a Hold 
az élet meghosszabbítója és, ha a Nap az élet elpusztítója. Ez 
olyan esetre vonatkozik, amikor a kártev�k által maguk pusztíta-
nak, és jótev� nem áll mellettük vagy a rosszat nem mérsékli. 
 



Az élet éveinek számáról 
 
Az élet éveinek számát az életet meghosszabbító és az életet 
elpusztító távolságából számítjuk ki, ez mégsem primitív, sem 
meggondolatlan, mint amilyennek sokan tartják, valamilyen 
felkelésekb�l és ki tudja milyen fokokból. Annak csak abban az 
esetben van értelme, amikor az Ascendens maga az életet 
meghosszabbító, vagy ha egy bolygó éppen felkel� vagy va-
lamilyen égitest, vagy pont röviddel el�tte áll. 
A számításnak ez a módja – mely természetes viszonyoknak felel 
meg – adott, megállapítandó, hogy az egyenl�ségi kör (azonos az 
Egyenlít�vel) hányadik fokán áll a következ� bolygó, vagy 
legyen bármilyen jelleg� az életet meghosszabbító, az el�tte 
lév�t�l milyen távol van. Mivel az Egyenlít� szakaszai teljesen 
egyenletesen haladnak át mind a horizonton, mind pedig a 
meridiánon, ezáltal érvényes távolságot tudunk megállapítani. 
Általában egy fokot egy életévnek 
számítunk. 

Ha az életet meghosszabbító és az az égitest, amelyre 
ráfut, mindkett� a keleti szegletben áll, akkor általában az 
egyenlít� ívét számítják ki, mely a zodiákus ívének azzal a 
darabjával kel fel, amelyik az életet meghosszabbító és elpusztító 
között található, és az Egyenlít� annyi fokának felel meg, 
amelynél az Ascendensen áthalad, és amíg az életet elpusztító a 
hyleg helyéig, tehát az Ascendensig ér. Ha az életet 
meghosszabbító a Meridiánon tartózkodik, akkor az Egyenlít� 
fokát, amelyik ugyanabban az id�ben érinti a Meridiánt, mint a 
zodiákus ívének rokon darabja, az egyenes felemelkedés 
segítségével nyerjük. A Descendensen lév� állásnál azonban az 
Egyenlít� azon fokait kell kiszámítani, melyek az életet 
meghosszabbító és azt elpusztító távolságával leszállnak, tehát 
amelyek pontosan szemben felkelnek. 

Ha az ígér� ellenben nem ezen a szögterületen található, 
hanem valamilyen más közbüls� helyen, akkor az ember a 
direkciót sem az Ascenclensen, sem pedig a Descendensen nem 
vezeti át, sem pedig az Egyenlít�nek a Meridiánt érint� fokát nem 
hívja segítségül, hanem teljesen más módszert alkalmaz. 

Id�ben hasonlóak ugyanis helyzetüket tekintve mindazok 
a helyek, amelyek hasonló helyzetet foglalnak el körülményeiket 
tekintve a horizont vagy a Meridián környékén. És minden olyan 
esetben ez a helyzet, amikor egy azonos félkörbe esnek, oly 
módon, hogy a horizont- és Meridián-körök közös metszéspontján 
át vezetnek (Placidus un. circuli horarii módszere, a mai pozíciós 
körök) ezek a félkörök, ha azonos távolságra képzeljük el �ket 
egymástól, természetesen azonos id� távolságra utalnak. Állandó 
el�re haladással mindkett� a horizonttól a Meridián felé tart. Az 
Egyenlít�t hasonló módon azonos id�szakokra osztják, miközben 
az egyenletesen halad át ezeken a metsz� körökön, míg ellenben a 
zodiákus szakaszai és helyzetük is velük szemben változik, és 
egyenl�tlen id�nként haladnak át rajtuk. Emiatt az életet 
meghosszabbító – legyen található bárhol is a zodiákuson a 
sarokházak közötti helyzetben — nem egyenletesen érinti. 

Tehát kell egy olyan utat találnunk, ami lehet�vé teszi, 



mindegy, hogy az életet meghosszabbító a felkelés, vagy a 
leszállás közelében található, hogy a Medium Coeli környékén, 
vagy bárhová a szögterületek közé esik, a körülményeknek 
megfelel�en meghatározzuk az Egyenlít� fokainak a számát, mely 
mentén az életet meghosszabbítót az ígér�höz vezetjük. Ha 
megállapítottuk a Médium Coeli, az ígér� és a jelöl� fokainak a 
számát, akkor el�ször azt kell megnézni, hogy hány felkel� 
órányira áll az ígér� a Meridiántól. Ezt megkapjuk, ha 
kiszámítjuk az egyenes felemelkedés fokát az égitest és a 
Meridián között a Föld alatt és fölött, és ezt az ívet szakaszokra 
osztjuk, mely mindig megfelel az “egyenl�tlen óraszakaszoknak". 
Nappali óráknak, ha a bolygó a Föld fölött áll, ellenben éjszakai 
órákban számítjuk az ívrészt, ha a Föld alatt van a helye. Mivel az 
összes említett égitest távolság ívének a végpontja azonos óra 
távolságra van a Meridiántól, melyen a korábban érintett félkör 
cikkek végz�dnek, így szükséges megnéznünk, hogy az égitest 
íve, mely a Meridiánhoz közelít, hány egyenlít�i fokot tesz ki, 
hogy az órák számát kiszámíthassuk abból, hogy az el�re haladó 
ígér� a Meridiántól milyen távolságra van. 

Tehát a következ� bolygót a Meridiántól azonos 
távolságba kell hozni, mint az ígér�t. Ezt elvégezve, ismét a 
rektaszcenzióból látjuk, hogy a következ� bolygó eredeti igazi 
helyzete hány egyenlít�i fokra áll az azonos Meridiántól, és 
milyen nagy “egyenl�tlen óra szakaszt" tesz ki a korábban ki-
számított egyenl�tlen óra szakasznak megfelel�en. Végül 
összeadjuk ezt az els� óraszámot a következ� bolygóéval (és 
nappali órákat veszünk, ha a hely, ahol végül mindkét égitest 
összetalálkozik, a Médium Coeli környékén található, éjszakai 
órákat, ha ez az Imum Coelinél történik). A két távolság 
különbsége adja az évek számát, amit kerestünk.(Az érthet�ség 
kedvéért a számítási folyamatot a ma szokásos fogalmakkal kí-
vánom bemutatni: 
Az Egyenlít� egy pontjának felkeléséhez a horizonttól a 
Meridiánig 6 órára van szüksége. Ezeket nevezi Ptolemaeus 
felkel� óráknak, melyek a valódi napóráknak feleltek meg az 
ókorban. Egy ily óra a felkel� ív 1/6 részét teszi ki (tehát az 
Egyenlít�n 15 fokot). A természetes napórák alapján Ptolemaeus 
a jelöl� és az ígér� félnapi ívét hat egyenl� részre osztja, melyeket 
“egyenl�tlen óra szakaszoknak" nevez, ezt megszorozza a jelöl� 
Meridiántól való távolságának arányával, mint a Meridiánhoz 
legközelebb álló ígér� egyenl�tlen óra szakaszának nagyságával, 
hogy a Meridiántól való távolságot órákban tarthassa meg, és 
végül megszorozza az ígér� Meridiántól való óra távolságát, 
arányosítással a jelöl� “egyenl�tlen óra szakaszának" 
fokszámával, mely az ígér� meridiántól való íve távolságának 
felel meg. Az így keletkezett fokok különbsége a direkciós ív.) 
PÉLDA: 
Hogy ismertetésünket áttekinthet�bbé tegyük, legyen az ígér� 
helye a Kos 0°, az azt követ� jelöl�é az Ikrek 0°. A születési hely 
egy olyan vidék, ahol a leghosszabb nap 14 óra tartamú (ez 
Alexandria, Ptolemaeus lakóhelye szélességének felel meg 
(31°13’).) Az óra nagyság, mely az Ikrek kezdetéhez tartozik: 
17°8’ (A napéjegyenl�ségi pont, a Kos 0° és a Mérleg 0°, ha az 



Egyenlít�n fekszik 6 óra alatt kel fel, melyb�l minden egyes 
hossza 15°. Itt az Egyenlít� az égitestek nappali  íve. Minél  
tovább  haladnak  el�re  a zodiákus  fokai,  tehát  minél 
nagyobb a deklináció, annál nagyobb lesz az éjszakai- vagy a 
nappali ív, tehát annál nagyobb lesz a felkelési órák és az óra 
részek különbsége ebben az értelemben az égitestek között.). 
Álljon tehát a Kos kezdete az Ascendensen, akkor az égbolt 
közepe a Bak elejére esik. Az égbolt közepét�l az Ikrek kezdeté-
nek a távolsága tehát 147°48' (Rektaszcenzióban.), és mivel a Kos 
kezdete az égbolt közepét�l 6 felkel� óra távolságban van, akkor 
ha az Ikrek 0°-nak megfelel� 17°8' egyenl�tlen óra szakasszal 
számolva (mivel ez a fokszám megfelel az Ikrek kezdetén egy 
napot feltételezve egy felkelési órának, figyelembe véve a jegy 
kezdetét�l az égbolt közepéig terjed� szakaszt is) 102°48’-t 
(Tehát a fél napívet számolva az Ikrek 0°-tól a megadott 
szélességen (Alexandria 31°13") a 102°48' a mai ismereteink 
szerint pontosan 102°52'-et tesz ki. Ebb�l a csekély perc 
különbségb�l láthatjuk, hogy Ptolemaeus már abban az id�ben 
milyen pontosan meg tudta határozni a földrajzi pozíciókat.). A 
két ív közötti különbség 45°, és pontosan ekkora a távolság a 
jelöl� és az ígér� között. Ugyanennyit tesz ki a felkelési fokok 
száma a Kos-Bika íven, amíg a jelöl� az Ascendenshez érkezik. 

Továbbá helyezzük a Kos kezdetét az égbolt közepére, 
úgy hogy eredeti helyzete szerint az Ikrek kezdetének távolsága 
az égbolt közepét�l 58° rektaszcenzióban. Tehát ahogyan 
feltételeztük, ha az ígér� elfoglalja az égbolt közepét, akkor 
éppúgy megkapjuk az említett távolság különbségét, az 58°-ot, 
mely id� alatt, feltételezve, hogy az ígér� el�ször a kulminációs 
pontot található, a Kos és a Bika a Meridiánon áthalad. 

Továbbá, ha a Kos kezdete a leszálló ponton volna, és így 
az égbolt közepe a Rák jegyének kezdetére esne, akkor az égbolt 
közepe a Ikrek kezdetét�l az Egyenlít� fokaiban mérve 32°12' 
távolságra áll. A Kos kezdetének távolsága a Medium Coelit�l, 
mivel a Descendensen található, hat óra szakaszt tesz ki, ezért 
akárcsak az els� szorzáskor, most is 102°48'-et kapunk. És 
ennyire fog állni az Ikrek kezdete a Meridiántól, ha � maga a 
leszálló ponton található. Eredeti helyzete szerint, ahonnan oda 
tart, a Meridiántól 32°12' távolságra van. Fokokban mérve a Föld 
fölött a leszálló pontig 70°36'-ig halad, amely id� alatt a Kos és a 
Bika áthalad a leszálló ponton és velük szemben a Mérleg és a 
Skorpió felkel. 

Nos vezessük tovább a Kos kezdetét a Descendenst�l és 
helyezzük el valahol a sarokházak között. Például legyen a 
távolsága a Meridiántól 3 felkelési óra, de a Meridiántól kiinduló 
részben, tehát a Meridián és a Descendens között, úgy hogy a 
kulminációs pont a Bika jegyének 18°-át foglalja el. A Meridián 
másik oldalán az Ikrek kezdetének távolsága az égbolt közepét�l 
rektaszcensióban 13°. Növeljük meg ismét a 3 felkelési órát a 
korábbi 17°8'-cel, akkor az Ikrek kezdetének a távolsága, amikor 
eléri az ígér�t, 51°24'-et tesz ki. Ezt ha hozzáadjuk a Meridiánnál 
lév� 13°-hoz. az eredmény 64°24'. Tehát a jelöl�, mialatt 
felemelkedett az ígér�höz 45°-ot tett meg, a Medium Coeliig tartó 
útján 58°-ot. a leszállás alatt 70°-ot. Ennek megfelel�en a hely 



szerint, melyre a Medium Coeli és a Descendens között 
irányítjuk, a két szög területén a fokok száma eltér�. Itt azonban 
64°-ot tesz ki. Logikusan ennyivel tér el három óránál és mivel az 
eltérés az egész negyedben a Medium Coeli és a Descendens 
között 12°-kal egyenl�, ennek megfelel�en három óra esetében 
tehát 6°. 

Mivel minden ilyen esetben ugyanazt a számítást 
végezzük el. erre a célra egy másik, egyszer�bb utat is 
választhatunk. Megtehetjük, ha az ígér� az Ascendensen áll, hogy 
a következ� égitestig a távolságot a felkelés alapján számítjuk, ha 
a Descendensen áll, akkor a leszállás által, és ha a kulminációs 
ponton van, akkor a számításhoz a rektaszcenziót vesszük el�. Ha 
azonban valamilyen más helyen áll közöttük, mint például a Kos 
kezdetén, akkor el�ször megállapítjuk a szögterületeknek — 
amelyek között tartózkodik –, megfelel� id�t, ha ezek között 
halad. Tehát ha a Kos jegyének kezdetét a Medium Coeli és a 
Descendens közötti negyed közepére helyezzük, a megfelel� fok, 
mint mutattuk. 64° nagyságú. Az ígér� helyzeténél az égbolt 
közepén az eredmény 58°, és ha a Descendensen áll, 70°-ot 
kapunk. Nos megállapítjuk, hogy a két sarok között az ígér� hány 
felkelési óra távolságra van. Egyrészt, hogy a 6 órát kitev� teljes 
el�bbi felkel� ívb�l annyit vonunk ki, amennyi az eltérést a két 
sarokterület különbségéb�l kaptunk, annyival csökkentjük, vagy 
növeljük annak a szögnek az eredményét, mely az ígér�höz a 
legközelebb van. Hogy a korábbi példánál maradjunk, a fel-
tételezett szögterület különbsége 12°, ugyanis 70° - 58°, és az 
ígér� mindkét saroktól 3 felkelési órányira tartózkodik, mely 
pontosan a fele a 6 órának, így a különbözetet is megosztjuk a két 
szögid� között, tehát ebben a 12°-ot elfelezve és megtartva, ha ezt 
a 6 így kapott fokot vagy hozzáadjuk az 58°-hoz, vagy levonjuk a 
70°-ból. az eredmény ily módon 64°. Ha azonban két felkelési 
órányira állna az egyik saroktól, akkor a sarkoknak megfelel� 
különbözetet, tehát a 12°-ot, mivel két óra a harmad része a hat-
nak, hasonlóképpen háromfelé kell osztani és az eredményt 
hozzáadni az 58°-hoz, ha a Médium Coeli távolságát vesszük, 
vagy levonjuk a 70°-ból, ha a Descendenst�l való távolságból 
kiindulva számoljuk, így kapjuk meg a helyzetének megfelel� 
fokszámot. 

Ilyen módon határozzák meg általános érvénnyel az életet 
meghosszabbító és az azt elpusztító távolságának nagyságát. 

Továbbá ítéletet kell alkotnunk minden említett felkelés és 
leszállás esetén az egyes életet elpusztító, vagy átmenetileg 
veszélyes vagy más id�ket okozókról, azokkal elkezdve, amelyek 
rövid id�n belül hatni kezdenek – mert általuk a felemelked�, 
vagy leszálló égitestek vagy károsodnak, vagy korábban 
megbeszélt módon segítséget kapnak a jótev�kt�l –, hogy bármi-
lyen felkel� égitest hatását meghatározhassuk. Ha az életet 
elpusztítók károsodnak, és ha különösen olyan helyen állnak, 
amelyet figyelembe veszünk az élet végs� évei szempontjából, 
akkor várhatjuk a halált. De ha segít egy olyan égitest, mely az 
emberi életet támogatja, akkor hatalmas és veszélyes 
eseményekre következtethetünk, betegeskedésre, kárt okozó id�-
szakra vagy eler�tlenedésre, de mindkett� a segítségünkre siet. A 



jöv�beni események pontos jellegére és okára a bekövetkez� 
direkciónál égitestek összetalálkozása helyéb�l és magából a 
nativitásban elfoglalt eredeti helyzetükb�l következtethetünk. 
Mégsem akadályozza meg semmi, hogy ott. ahol a két égitest, 
melyek a halál lehet�ségét adhatnák, olykor nem hozhatók 
összhangba, és bármilyen nehéz eseményeket, vagy általános 
er�tlenséget jelezhetnek, vagy maga a felkel� égitest jellegének 
értékelése okán, vagy különösen azok hatása által, melyek a 
jöv�beni eseményekre egyáltalán a leger�sebb hatást gyakorolják, 
vagy az összes felkel� között a legnagyobb er�t fejtik ki. 
 

A testalkatról és a képességekr�l 
 

Miután az élettartam megtárgyalását befejeztük, folytassuk sorban 
a részletes ismertetését a testalkatnak és a test formájának, mivel 
a természet el�bb a test képz�désében fejez�dik ki, a lélek által, 
és a test, mely s�r�bb, kezdett�l fogva utal összetételének 
jellemz�ire, míg a lélek csak egy id� után és csak homályosan 
engedi felismerni a benne rejl� er�ket. A küls� azonban az id� 
haladásával különösen szembet�n�. 

Ehhez figyelembe kell venni az Ascendenst és a felkel� 
égitesteket, valamint azokat, melyek az Ascendensen uralkodnak 
méltóságaik által és a Holdat. A testalkatot az alkotó er�kb�l és az 
ezeket jelöl�k képességeib�l lehet megállapítani, melyek szép, 
vagy utálatos módon fejez�dnek ki, valamint ezeknek az 
égitesteknek az urai és az állatövi jegyek által, amelyekben áll-
nak. A megítélésnél ügy járunk el, hogy a kiemelked� hatást az 
uralkodónak tulajdonítjuk és a többiek lényegét mind 
differenciáló jelleget adjuk hozzá. 

El�ször tehát, ha az ember egyszer� módon akar eljárni, 
ezt az utat követi. 

A bolygók közül a SZATURNUSZ, ha keletre áll, az 
embereknek sárga színt ad, teltebb alkatot, fekete göndör hajat, 
nagy szemeket, közepes termetet, nedves-hideg 
temperamentumot, ha nyugatra áll, az emberek vékony test�ek, 
sötét b�rszín�ek, sima és egyszer� a hajnövekedés, de a többi 
testrésze sz�rtelen, tagjai közepesen arányosak, feketébe men� 
szemek, és száraz hideg temperamentum. 

A JUPITER, mint a keleti helyzet ura fehér, csillogó 
b�rszint kölcsönöz, közepesen er�s, de ízlésesen ápolt hajjal 
díszít, feketébe hajló és bájos nagy szemeket, bizonyos 
méltósággal teli jelent�séget, ezenkívül gazdag, nedves-meleg 
temperamentumot ad. Nyugati helyzetben szintén fehér, de nem 
annyira ápolt b�rszínt ad, nem göndörödé), merev hajat, vagy a 
fejtet�t vagy id�vel az egész fejet csupasszá teszi és túláradó, 
nedves temperamentumot hoz el�. 

A MARS mint uralkodó és keleti helyzet�, nyers, er�s 
embereket hozat világra, világos vörösen csillogó színnel, büszke, 
hajlékony testet kék szemekkel, közepesen er�s hajnövekedéssel 
és gazdag, izzóan száraz temperamentummal. Nyugaton állva 
igen vörös embert, közepes testalkattal, sima, sz�rtelen testtel, 
hosszú nyakkal és vörössz�ke, merev hajjal, gazdag, forró 
temperamentummal. 



A VÉNUSZ hasonló testalkatot hoz mint a Jupiter, csak egy 
kissé szebb, bajosabb, ápoltabb, a n�ieshez közelít�, ízlésesebb, 
puhább és gyengéclebb, mindent jobban hagy kifejez�dni, 
különösen a szemeknek ad bizonyos megveszteget� vonzer�t. 

A MERKÚR keleten világossárga b�rszínt, közepes 
nagyságot, a tagok nem különös jellemz�it, kis szemeket, közepes 
sz�rnövekedést, és gazdag életteli temperamentumot, nyugaton 
sárga, vékony testalkatot, gyenge végtagokkal, vörösben csillogó, 
kikereked� szemeket és gazdag, száraz temperamentumot. Ezek a 
vonások további különleges jellemz�ket kapnak a vele 
kapcsolatban álló égitestek aspektusai által. 

A NAP minden tulajdonságot a legpompásabban kidíszít és 
megszilárdítja a testi képességeket. 

A HOLD ellenben mérsékel általában minden 
tulajdonságot, gyengédebbé teszi és nedves temperamentumot ad, 
de esetr�l esetre különbözik a hatása, aszerint hogy fogyó vagy 
dagadó. 

Továbbá általában a nagyobb égitesteket, ha korábban 
kelnek fel mint a Nap, figyelembe kell venni, ha els�ként kelnek 
fel, akkor er�s, robosztus testet eredményeznek, ha a már 
felkelthez közelítenek, akkor a test diszharmonikus kifejl�dését, 
ha utána kelnek fel, akkor gyengébb testet adnak, ha pedig 
leszállnak, akkor a testnek nem adnak olyan jellemz�ket, melyek 
nagy fogyatékosságot hordanak magukban. 

Továbbá a zodiákus jegyeinek szakaszai is befolyással 
vannak a test formájára és a temperamentumra. A tavaszponttól a 
solstitiumig (napforduló) terjed� negyed egészen általánosan 
egészséges b�rszínt ad a testnek, formás jelleget, nagy, szilárd, 
szép szemekkel és meleg nedves temperamentummal. A második 
negyed a napfordulóponttól az �szi napéjegyenl�ségig közepes 
b�rszínt ad a testnek, pontosan megfelel�, el�nyös méretet, 
szilárd, feketébe játszó szemekkel, göndör hajjal és meleg, száraz 
temperamentummal. 

A harmadik negyed az �szponttól a téli napfordulóig, 
vöröses, törékeny, vékony embereket alkot, közepesen er�s 
sz�rnövekedéssel, izgató szemekkel, életteli, de száraz hideg 
temperamentummal. 

A negyedik a fordulóponttól a tavaszi napéjegyenl�ségig 
hasonlóan vörös testet, kellemes, ápolt alkatot, de nehézkes testet, 
sima, sz�rtelen b�rt, gazdag, nedves, hideg temperamentummal 
megáldva. 

Részleteiben az emberi jegyek ápolt és egyenes testalkatot 
adnak, míg más csillagképek jegyei a testet megrontják és 
jellegük szerint nem hagyják, hogy jó formájú legyen. És a 
tagokat, amelyeken uralkodnak, hasonlóképpen alakítják, 
vonatkozzon az a nagyságára, vagy a kicsinységére, ereje, 
gyengesége, vagy méltósága által. 

Például a nagysággal kapcsolatosan: az Oroszlán, a Sz�z 
és a Nyilas, a kicsinységre: a Halak, a Rák és a Bak. Hasonlóan 
vonatkozik a Kos, Bak és Oroszlán az els� része a szilárdságra, a 
második része ellenben gyengíti a testet. Ezzel ellentétben a 
Nyilas, a Skorpió és az Ikrek els� része gyengébb testet, a 
második ezzel szemben er�sebbet ad. Hasonló módon alakít ki a 



Sz�z, a Mérleg és a Nyilas mérsékelt, zömök testalkatot és 
graciózus megjelenést, míg a Skorpió, a Halak és a Bak a kis 
testalkatot aránytalanul fékevesztetté teszi. Hasonló módon 
hatnak a többiek is. Akik a test és a temperamentum pontos 
meghatározását kívánják, jól teszik, ha ezeket a részleteket 
megfontoltan ötvözik. 

 
A test sérüléseir�l és betegségeir�l 

 
Mivel most a test sérüléseir�l és betegségeir�l szóló értekezés 
következik, fordítsuk figyelmünket az erre vonatkozó szabály 
vizsgálatára. Az általános szabály a következ�: Vizsgáld meg a 
horizont két sarkának a környékét, az Ascendensét és a 
Descendensét. 

El�ször vizsgáljuk meg a Descenclenst és az �t megel�z� 
hatodik házat, mely semmilyen közvetlen aspektusban nincs az 
Ascendensel, és figyeljük meg, hogy a kártev�k milyen 
fényszöget vetnek erre a házra. Ha ugyanis ebben a házban 
kártev�k találhatók, vagy ha a csúcsára kvadrátból vagy 
oppozícióból tekintenek, legyen az egyikük vagy mindkett�, 
akkor a szülöttre betegségek vagy sérülések várnak, különösen ha 
a világosítók egyike, vagy mindkett� sarokházban, a kártev�kkel 
együttállásban vagy oppozícióban áll. 

Ebben az esetben, mindegy, hogy a kártev� a világosítók 
után kel fel, vagy megel�zi azt, olyan betegségeket okoz, amelyre 
a horizont jegyei és a kártev�k természete utal. 

Mert valamelyik jegy egy foka, a horizonton megcsúfolva, 
azt a testrészt fenyegeti, amely fölött uralkodik, és megmutatja, 
hogy milyen betegség, vagy sérülés, vagy mindkett� támadhatja 
meg a tagot, míg a testi károsodás fajtáját és okát az égitest által 
határozzák meg. 

A Szaturnusz uralkodik különösen a jobb fül, a hólyag, a 
lép, a nyálkahártyák és a csont fölött. 

A Jupiter az érzékelés (kéz), a tüd�k, az artériák és a mag 
fölött. 

A Mars a bal fül, a vesék, a vénák és a férfi tag. 
A Nap a szemek, az agy, a szív, az idegek, és az egész 

jobb oldal. 
A Vénusz a szaglás, az ízlelés, és a hús. 
A Merkúr a beszéd, az éltelem, a nyelv, az epe és a fenék. 
A Hold a szájpadlás, a nyel�cs�, és a torok, a gyomor, a 

has, a méh és az egész bal oldal fölött. 
Sérülések legf�képpen akkor következnek be, ha a kiváltó 

kártev�k keleten állnak, ellenben betegségeket okoznak amikor 
nyugaton állnak. 

A következ� a különbség: 
A sérülés valamilyen testrészt károsít és nem jár 

semmilyen hosszú, tartós szenvedéssel, a betegség viszont 
kínozza a megtámadott testrészt, vagy állandóan, vagy 
id�közönként. 

Annak a közelebbi meghatározása azonban részletekbe 
men� vizsgálatot követel, hogy melyik testrészt és milyen módon 
támadja meg a betegség. A legtöbb esetben ezek az égitestek 



helyzetének megfelel�en következnek be. 
A jobb szem vakságát az okozza, ha a Hold a születéskor 

sarokházban áll, vagy konjunkcióban vagy oppozícióban, vagy 
valamilyen olyan helyen, ahol a Nappal áll aspektusban, és a 
zodiákus egyik köd-csillagjával áll kapcsolatban, mint a Rák vagy 
a Plejádok, vagy a Nyilas nyilával, vagy a Skorpió fullánkjával, 
vagy a Berenice hajával az Oroszlán alatt, vagy a Vízönt� 
urnájával. 

És ha a Mars vagy a Szaturnusz, miközben a Hold 
szerencsétlenül áll sarokházban, a Napot követi, vagy � maga a 
Nap el�tt kel fel sarokházban, ha mindkét égitest, legyenek 
azonos jegyben, vagy a reggeli Nap, vagy az esti Hold 
méltóságával szemben állva, akkor a bal szem károsodását 
hozzák. A Mars lökés vagy ütés, vas vagy égés által, ha közben 
együtt áll a Merkúrral, a sérülést a birkózó- vagy játszótéren, vagy 
utcai rablók támadása által okozza. A Szaturnusz ellenben hályog, 
fagyás vagy vakfolt által. 

Ha a Vénusz az említett sarokházakban található, 
különösen ha a keletiben, aspektusban vagy együttállásban, vagy 
méltóságaik cseréjében a Szaturnusszal, a Mars elevációban 
fölötte vagy szemben vele, akkor a férfiak terméketlenek lesznek, 
a n�k koraszülötteket hoznak világra, fejletlen gyümölcsöt, vagy 
azt a merészséget kell elkövetni, hogy a f�tuszt operációval 
távolítsák el, különösen a Rákban, a Sz�zben és a Bakban. A 
Hold szintén megsérti a szemet a csillagködökkel kapcsolódva, 
mint például felkel�ben a Marssal együttállásban. Ha azonban a 
Hold tekint a Merkúrra, amikor azonos helyen áll a Szaturnusszal, 
és a Mars elevációban fölötte áll vagy szemben vele, akkor a 
gyermekek nem nélküliek lesznek, vagy hermafroditák, vagy 
pedig termékenységük megpecsétel�dött. 

Ha ilyen helyzetben több égitest áll fényszögkapcsolatban 
a Nappal, valamint a világosítók és a Vénusz férfias jegyben áll, a 
Hold emellett leszálló, miközben a kártev�k felkel�ek, akkor a 
férfiaknak hiányzik a nemz� erejük, és felismerhet� sérülésekkel 
rendelkeznek ilyen vonatkozásban, külön�sen ha a Vénusz a 
Kosban vagy a Vízönt�ben áll. A n�k ellenben ilyen viszonyok 
között terméketlenek és néha anyajegyet is hordanak az arcukon. 
De azok, akiknél a Szaturnusz és a Merkúr sarokházban áll 
konjunkcióban, némák lesznek, vagy dadogósak, különösen ha a 
Merkúr esti irányban áll és mindkett�re fényszöget vet a Hold. A 
Mars ebbe bekapcsolódva feloldja a beszédhibát. 

Ha a Hold szemben halad a Marssal és a világosítók 
követik a felkelésben a kártev�ket a sarokházakban, vagy ha a 
kártev�k szemben állnak velük, különösen, ha a Hold a 
csomópontokon, vagy pályája fordulópontjain áll és emellett 
ártalmas jegyekben tartózkodik, mint a Kos, Bika, Rák. Skorpió 
vagy Bak, akkor púpos, vagy béna, vagy nyomorék, vagy idióta 
lesz. Ha eközben a világosítók együtt állnak a kártev�kkel, akkor 
ezek az emberek a fejl�dési rendellenességeket a születésükt�l 
magukkal hordják. 

Ha a kártev�k azonban a Medium Coelin állnak a 
világosítók fölött, és nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz, 
akkor a sérüléseket nagy veszedelmek, lezuhanó kövek, vagy 



utcai rablók, vagy vadállatok harapásai által hozzák. Ha a Mars 
áll a legközelebb, égési sérüléseket hoznak, vagy a vesze-
kedésekben szerez sérüléseket, vagy rablók rajtaütése által. Ha a 
Szaturnusz áll fönn, akkor kövek, vagy hajótörés hozza magával a 
fogyatékosságot. 

Többnyire akkor történnek sérülések, amikor a Hold 
tropikus, vagy nap-éjegyenl�ségi jegyekben található. Tavasszal 
kiütés, nyáron gyulladásos betegségek, �sszel váltóláz, télen 
szívós, hosszan tartó betegségek. 

Mindig ez a helyzet, ha az említett helyzetben a kártev�k 
szembenállásból vagy az esti helyzet� Napot, vagy a reggeli 
Holdat támadják. 

Általában a Szaturnusz altesti megfázásokat okoz, 
nyálfolyást és náthát és az embereket kiszárítja és legyengíti, 
hasmenésnek veti alá, száraz köhögést ad, akadályozza a nyálka 
felszakadását, heves fájdalmakat okoz a lágyéktájon, a testrészek 
formátlan daganatait, a n�knél pedig altesti fájdalmakat. 

A Mars vérhányást, tüd�gyulladást, rühöt. operációkat, 
égési sebeket, a bels� szervek szenvedését, sipolyt, gyulladást, 
éget� fekélyeket okoz, mely a húst szétmarja. A n�knél abortuszt 
okoz, m�vi szülést, vagy a f�tusz károsodását. Mindez annál 
er�sebben lép fel, amennyire a jegy. amelyben az égitest áll a 
vonatkozó testrésznek megfelel. 

Még a Merkúr is, összekapcsolódva a Szatumusszal, 
betegségeket okoz, azoknak az embereknek, akik hajlamosak a 
megfázásra, tartós szenvedést okoz és a nedvek tartós 
tisztátalanságát, különösen a mell, a gyomor és a torok 
környékén. A Marssal kapcsolódva szárazságot okoz a 
keléseknél, hajhullást, bütyökképz�dést, tályogokat, vérhányást, 
epebajt, epilepsziát és hasonlókat. A megbetegedések és sérülések 
fajtája a két sarokház jegyéhez igazodik. Különösen a Rák és a 
Bak, a Halak és mindegyik, amelyik állati jegyhez tartozik 
betegséget okoz, melyek a testet szétrágják, mint a vérhányás 
(tüd� vagy gyomorvérzés), a görvélykór, tályog, elefántkór és 
hasonlók. 

A Nyilas és az Ikrek bukást és egyensúlyzavart okoznak 
és, ha kártev� tartózkodik a jegy utolsó fokán, akkor a testrészek 
küls� részeinek sérüléseit és megbetegedését okozzák, sebesülés 
vagy folyás által, mint az elefántkór, köszvény, vagy a kezek 
gyulladását. 

Ezek tehát a betegségek okai, ha a jótev�k a kártev�ket 
el�nyös aspektusokkal nem mérséklik. De ha a f�világosítók nem 
tekintenek be a sarokházakba, akkor a baj szörny� és 
gyógyíthatatlan. 

Ugyanez a helyzet, ha bár rápillantanak a kártev�kre, de 
azok legy�zik �ket, mivel er�sebb helyzetben vannak. De ha a 
jótev�k velük rokon helyen találhatók és a kártev�ket nagyobb 
erejükkel legy�zik, akkor a sérülések kevésbé lesznek elcsúfítóak 
sem olyan borzasztóak, a betegségek is csak közepesek és nem 
heves természet�ek, némelykor könnyen gyógyíthatók is, ha a 
jótev�k keleten állnak. 

A Jupiter segítséget ígér az embereknek, ápolja 
sérüléseiket, ereje és hatalma által mérsékli és a betegségek 



könnyebben kezelhet�k. A Merkúrral együtt gyógyszerek és 
orvosok által jelez segítséget, a Vénusszal isteni küldetés, vagy 
elhivatottság által a sérülés kevésbé csúfító és kevésbé borzasztó. 
A betegségek gyógyulásához isteni tettekkel járul hozzá. 

És ha a Vénusz a Szatumusszal áll kapcsolatban, akkor 
szégyenteljes és alantas betegségeket jelez. A Merkúrral 
kapcsolódva (kapcsolódás alatt általában együttállást ért 
Ptolemaeus) segítséget jelez az egyidej� nyereség által, mely a 
betegség vagy sérülés folytán jelentkezik. 

 
A lelki adottságokról 

 
Így hát kifejtettük röviden azokat a szabályokat, amelyek a testre 
vonatkozhatnak. A szellemi képességeket, tehát a lelkület és a 
gondolkodási képesség tulajdonságait külön-külön a Merkúr 
viszonyaiból érthetjük meg. Ellenben a lelki, etikai rész 
tulajdonságait és a bels� er�t a nagyobb égitestekb�l merítjük, 
mint a Holdból és az azt támogató bolygókból, történjen az 
együttállás vagy aspektusok képz�dése által.  

És mivel a lelki hajlamok és kifejezési módok igen 
különböz�ek, ezért vizsgálatuk sokoldalú, és nem szabad 
ésszer�tlenül és kritikátlanul elvégezni, hanem sok és különféle 
megfontolás gyümölcse kell legyen. 

A lelki tulajdonságokra igen nagy befolyással vannak 
ugyanis azok a jegyek, amelyeken a Merkúr és a Hold áthalad, és 
sok hatással vannak az égitesteknek a Naphoz és a sarokházakba 
vetett aspektusai, végül bármely bolygó természete, amely 
valamilyen lelki hajlammal való kapcsolatra utal. 

A tropikus jegyek kiváltképpen inkább demokratikus 
szellemet, olyan embereket jeleznek, akik állandóan 
tevékenykednek és polgári üzletekre alkalmasak, becsvágynak, 
tiszteletben tartják az isteni törvényeket, eszesek, mozgékonyak, a 
vizsgálódásoknál gondosan járnak el, a tények mérlegelésekor 
gyakorlati érzékkel és találékonysággal megáldottak és képesek 
megérzéssel és megfontolással a kifogásokból és 
menteget�dzésekb�l helyes következtetéseket levonni, illetve 
megfelel� körülményeket kialakítani. A kett�s test� jegyek 
ellenben sokoldalú, állhatatlan, nehezen tetten érhet�, könnyelm�, 
megbízhatatlan, kétértelm� embereket jeleznek, akik két oldalukat 
mutatják, emellett szeretetre méltóak, gyorsan változtatják 
véleményüket, zenekedvel�k, gyávák, hamar készek valamire, de 
magatartásukat is éppoly gyorsan újból megváltoztatják. 

A szilárd jegyek igazságos embereket adnak, akik nem 
kedvelik a szolgalelk�séget és a hízclkedést, határozottak, 
szilárdak, intelligensek, türelmesek, igen dolgosak, szívósak, 
állhatatosak, sokáig tartják az ellenségeskedést, kitartó 
szorgalmúak, veszeked�sek és vitatkozók, megbecsülésre 
vágynak, könyökl�ek, pénzsóvárak, dacosak, gorombák és 
hajthatatlanok. 

Az égitestek keleti helyzetben és az Ascendensnél nyílt 
tekintetet, nemes értelmet, egyszer�séget, önelégültséget, 
bátorságot, eszességet adnak. Olyan emberek, akik gyorsan 
cselekednek és nem titkolják el bels� dolgaikat. 



Esti helyzetben és a Meédium Coelinél meggondoltak és 
kitartóak, nagy szív�ek, h�séges érzelmekkel, olyan emberek, 
akik véghezviszik, amit egyszer elkezdtek, rugalmatlanok, 
robosztusak, ügyelnek arra, nehogy becsapják �ket, szilárdak, 
óvatosak, uralkodók, parancsolgatok, körültekint�k, tevékenyek, 
büntetnek és a tudományoknak adják át magukat. 

Az égitestek a felkel� vagy a leszálló ponton 
állhatatlanságot, mozgékonyságot, tartás nélküliséget, munkára 
való alkalmatlanságot jeleznek, olyan képességeket, amely 
minden izgalomnak vagy szenvedélynek könnyen aláveti magát, 
szellemi sekélyességet. félénkséget. határozatlanságot, emellett 
pletykás és fenyeget�zésekkel dobálódzik, mégis szégyenl�s, 
érzéketlen, együgy� és sért�dékeny. 

Esti helyzetben és a Meridián környékén és különösen a 
Merkúr és a Vénusz leszállásánál, néha az esti, éjszakai vagy 
reggeli helyzetüknél is eszeséget és okosságot kölcsönöznek, de 
gyenge emlékezetet, munkakedv hiányát, de kitartó keresését a 
titokzatosnak, mint a misztériumok, alkímia, titokzatos 
szerkezetek, asztrológia, szemfényvesztés, és éppígy a filozófia, 
jóslás, álomfejtés és hasonlók. 

Ha a lelki hajlamok uralkodói saját, vagy rokon jegyben és 
méltóságban állnak – mint  ahogyan korábban megadtuk –, akkor 
a kiváló képességek akadályoztatás nélkül el�törnek, spontán 
módon és sikeresen hatnak, és mindezt annál jobban, ha ezek az 
utóbbi tulajdonságok uralkodnak és az éppen említett égitestek a 
Merkúrra szerencsésen tekintenek és a Holdat jó befolyás éri. De 
ha nem velük rokon helyzetben állnak, akkor a képességek 
szunnyadoznak, gyengék, vagy lassúak és kevés el�ny származik 
bel�lük. 

A lelki kifejezésre nagy befolyással vannak továbbá azok 
az égitestek, melyek igen er�sen állnak és közben elevációban 
vannak a Merkúr vagy a Hold fölött. És ha közben a kártev�k 
méltóságban állnak, akkor a következmény igazságtalan és 
rosszra hajló képességek. Ha a Merkúr és a Vénusz mégis er�s, 
akkor gyors elhatározás képességét mutatja, melyet semmi nem 
akadályozhat, semmilyen veszélyt nem idéz el� és hamar készen 
áll jót tenni. 

Ha ellenben a kártev�k az er�sebbek, akkor ez az ember 
elhamarkodottan cselekszik, ötletei tévedésekhez vezetnek és 
gyakran megbotránkozást kelt�k. 

Ha ezeknek az égitesteknek a helyzete rokonságot mutat a 
jótev�k méltóságával, akkor erkölcse jó és igazságot teremt�, és 
ha kölcsönösen hatva nem lépnek ismét elevációha ezek fölött 
állva, akkor az ilyen emberek másokkal jót tesznek, és ennek �k 
maguk örülnek, nem követnek el igazságtalanságot, hanem 
örömüket lelik az igazságtevésben, mely saját maguknak is 
el�nyöket hoz. Ha azonban a kártev�k fejtenek ki ilyen er�s 
hatást, akkor ezek az emberek nem békéinek meg önmagukkal, 
ferde szemmel néznek az erkölcsre, a jó tettekre, képesek a 
b�nözésre és igazságtalanságokra. 

Ez az általános értékelés. Az egyedi képességek az egyes 
égitestek befolyásából alakulnak ki és ezek hatását a 
következ�kben röviden bemutatom és kölcsönös keveredésüket 



ismertetem. 
 

A Szaturnusz 
 

Ha a Szaturnusz egyedül uralkodik, valamint er�sebb a hatása 
mint a Merkúrnak és a Holdnak, és nagyon jó körülmények között 
áll, ami a mundán helyzetét illeti, például sarokházakban, akkor 
az embereket, akiknek gondot okoz a testük, nehézkessé, mélyen 
gondolkodóvá, komollyá, sötétté és barátságtalanná teszi, szeretik 
a magányt, dolgosak, a kellemetlen magatartást megbüntetik, 
munkájukat a végs�kig fokozzák, fösvények, pénzsóvárak, 
durvák, gy�jtik a kincseket és rosszakaró természet�ek. 

Szerencsétlenül állva tisztátalan embereket alkot 
alacsonyrend� gondolkodásmóddal, tapintatlanok és hanyagok, 
emberkerül�k, irigyek, visszafogottak és gyávák, olyan emberek, 
akik félnek a fényt�l, rosszakaratból lekicsinylik mások tetteit, 
szeretik a magányt, olyanok, akik szomorú arccal mindenhol 
panaszkodnak, szégyentelenek és állandóan gondok gyötrik �ket, 
dolgosak és nyugodtak, bizalmatlanul szimatolnak mások után, 
zavarosak és faragatlanok. 
 

A Szaturnusz és a Jupiter fényszögkapcsolatban 
 
A Szaturnusz és a Jupiter kapcsolata jó helyen jó embereket alkot, 
melyek id�vel hódolatot ébresztenek, békések és nyugodtak, 
becsületesen gondolkodnak, segít�készek, rosszakarat nélkül, 
óvatosak, takarékosak, nagyszív�ek, kötelességtudók, 
szolgálatkészek és szívélyesek, szeretik hozzátartozóikat és 
tennivalóikat kegyesen, okosan, türelemmel és bölcsességgel in-
tézik. Elleniben el�nytelen helyzetben illetlenek, esztelenül 
vadak, olyan emberek, akik visszavonulnak a világ zajától, 
babonásak és misztikusak, a titkos tudományokkal foglalkoznak, 
emellett gyanakvóak, gyermekeiket és barátaikat elhanyagolják, 
szeretik a kiskapukat, érzelmek nélküliek és bizalmatlanok, 
olyanok, akik ügyetlenül akarnak érvényesülni, méregkever�k, 
képmutatók, olyanok, akiket a siker elhagy, de becsvágyóak és 
szeszélyesek, esetlenek, arcátlanok és csúszómászók. 
 

A Szaturnusz a Marssal 
 

A Marssal való kapcsolat kevésbé ártalmas helyen 
tapintatlanságot okoz, szorgalmas, nyílt beszéd�, nyugtalan, 
merész önmaga kitüntetésében és mégis gyáva, barátságtalan, 
sötét, együttérzés nélküli ember, aki másokkal szemben 
tiszteletlen, morcos, nyers, veszeked�s, megveti a veszélyt, a za-
jos társaságot, az olyanokat, akik csaló és alattomos módon 
próbálják megóvni a látszatot, senki el�tt nem alázkodik meg, 
lázongó érzület� és zsarnok, pénzsóvár, polgártársai terhére van, 
házsártos és a sértéseket nem feledi el, olyanok, akik titokban 
bajkever�k, betolakodók, akik semmiben nem lelik örömüket, 
kegyetlenek, kellemetlenek, dicsekv�k, kártev�k és 
igazságtalanok, akik számára a jogos döntés kellemetlen, 
embertelenséget, makacsságot és nyakasságot ad ez a kapcsolat, 



olyan emberek, akik nem  szállnak magukba, ravaszsággal 
igyekeznek a biztonságba, mozgékony és tevékeny emberek, akik 
nem hagyják magukat félretolni, állandóan új, számukra hasznot 
hozó ötletekkel. Szerencsétlen helyzetben ez a kapcsolat teremti a 
rablókat, fosztogatókat, házasságtör�ket, a vesz�dséggel 
terheseket, akik becstelen nyereségre vágyódnak, istentelen 
gonosztev�ket embertelen érzülettel, az emberiség söpredékét, az 
útonállókat, kéjenceket, hitszeg�ket, embereket, akik gyilkosnak 
szeg�dnek, akik a szádból is lopnak, kártev�k, gyilkosok, 
méregkever�k, istentelenek, szentséggyalázók, hullarablók és 
általában b�nözök. 
 

A Szaturnusz a Vénusszal  
 

A Vénusszal való kapcsolat kevésbé káros helyen n�gy�löl�vé, 
uralkodni vágyóvá tesz, magányt szeret�, kellemetlen az 
érintkezésiben, becsvágyó, nincs érzéke az ékszer iránt, 
elhanyagolja az emberek gondozását, bizalmatlan, rosszkedv�, 
elutasítja a szerelmet, olyan emberek, akik a közvéleményt soha 
nem teszik magukévá, hanem saját gondolatvilágban élnek, ké-
pesek a jóslásra, természetfölötti hajlamaik vannak, vallásosak, 
misztikusok, fanatikusok, mágusok, szemérmesek és igazmondók, 
szorgalmasak és h�ségesek a barátságban és állhatatosak, 
köt�d�ek, éles elméj�ek és óvatosak, együttérzésre vágyók, de a 
n�ket pletykálkodással bemocskolják és féltékenyek. 

Sértett helyzetben érzéki és erkölcstelen, 
szeméremgyalázó, olyan emberek akik öngyalázást folytatnak, 
önmagukat elhanyagolják, tisztátalanok a házasságban, kéjenc 
n�csábászok, el�szeretettel a saját rokonságukban, könnyelm�ek 
és hírhedtek, olyanok akik vadul belevetik magukat az 
érzékiségbe, megvetik az eleganciát és a tisztaságot, irigyek és 
átadják magukat az italozásnak, babonásak, csábítók, magukat 
minden izgatónak alávetik és a feleségeket megbecstelenítik, és 
nem csak az egyedül természetes, hanem természetellenes módon, 
mohón, szenilisen, feleségek, akik a gyalázatban gázolnak és 
féktelen érzékiséggel engednek kéjüknek, istentelenek, istenta-
gadók, akik a szentséget kigúnyolják, megbízhatatlan, cselszöv�, 
méregkever�n�k, emberek, akiknek a legcsekélyebb hasznuk 
sincs az er�szakból. 

 
A Szaturnusz a Merkúrral 

 
A Merkúrral összekapcsolódva és mindkett� szerencsés 
helyzetben, gondos kutatóvá tesz, jó törvényértelmez� és 
természeténél fogva tanult, tudatosan alkalmazó, titkos csodákat 
tesznek, de csalnak is, olyanok, akik a múltban élnek, 
éleselméj�ek és tevékeny emberek, akik nagy ügyességgel megál-
dottak, jó beszédkészséggel, igen gondosak, józanok és 
szorgalmasak, dolgos és igyekv� emberek, akiknél a 
vállalkozások csak ritkán sikertelenek. Sértett állásban azonban 
gondatlan fecseg�vé és szószátyárrá tesz, együttérzés nélküli 
emberré, akik egész életükön át panaszkodnak mások ellenük 
irányuló veszélyes érzülete miatt, irigyek, szoronganak, az 



éjszakában bolyonganak, alattomosak és árulók, kegyetlenek, 
dühöngésre hajlamosak, kártékony varázslók, méregkever�k, 
hamisítók, csalók és olyan emberek, akik a kívánt sikert soha nem 
érik el, minden kísérletük hiábavaló. 
 

A Jupiter 
 

A Jupiter egyedül, szerencsés helyen, mint a lelki képességek 
uralkodója nagyszív�vé, vallásossá, tiszteletet adóvá tesz, a jó 
barátjává, emberileg nagyszer�vé, nagyvonalúvá, nemes 
érzületeivé, igazságossá, minden nagyságot tisztel�, tisztességes, 
idegen dolgokkal nem tör�d�, együttérzéssel teli, lelkes, 
termékeny és okos, hozzátartozóival szemben szeretetteljes és 
született vezet�. 

El�nytelen helyen és gyengén állva hasonló hatást hív el�, 
de csekélyebb mértékben, rejtettebben és kevésbé er�sen, pl.: a 
lelki nagyságra vonatkozóan merevebb, vallási tekintetben a 
babonaságra hajlamos, túlzott komolyságra, méltóság helyett 
felfuvalkodottságra, el�kel�ség helyett a szórakozáshoz és 
élvezetekhez való vonzódás, a fennköltség tisztelete helyett 
korlátoltság, nagyvonalúság helyett hanyagság és hasonló módon 
minden képesség elfajzik. 
 

A Jupiter a Marssal 
 

A Marssal való kapcsolat szerencsés állásban dacossá, akaratossá, 
harciassá tesz, rátermett vezet�vé, szenvedélyesen védekezik az 
elnyomás ellen, forróvér� és tüzes, szereti a veszélyt, tevékeny, 
nyelvét szabadon használja vitákban és mások hazugságainak 
leleplezésében, mindent felvállal, ha azért nagyra becsülhetik, 
veszeked�s, a vezetésben tevékeny, szigorú és rendet tart, néha 
alattomos, szereti az igazságosságot és az igazságot, férfias, 
hiszékeny, nagyszív�, becsvágyó, lobbanékony, ítéleteiben 
igazságos és csak ritkán esik tévedésbe. 

Szerencsétlen állásban azonban képessé tesz 
becsületsértésekre, önmaga elhanyagolására, kegyetlenségre, 
békétlenségre, durcáskodásra, kötekedésre, hajlamossá tesz arra, 
hogy ne alkalmazkodjon az általános erkölcsökhöz, 
ármánykodásra képes, bizalmatlan, mindenhol el�jogokat követel, 
mindent magához akar ragadni, állhatatlan, könnyelm�, 
szándékait gyorsan megváltoztatja, meggondolatlan, fejetlen, 
ingadozó, nem körültekint�, hálátlan, lármás, könnyen zavarba 
esik, de nem vállalkozik semmi hiábavalóságra, rámen�s, 
összeférhetetlen, szereti a pazarlást, közönséges, olyan ember aki 
szabálytalanul és állandó változásokkal viharzik át az életen. 

 
A Jupiter a Vénusszal 

 
A Vénusszal a kapcsolat el�nyös helyzetben szeretetet kölcsönöz 
a szépség és az elegancia iránt azoknak az embereknek, akik 
tudják, hogyan élvezzék a javaikat a legkényelmesebben, virágzó 
kinézet, érzék a m�vészetek, a színjáték, a tudományok iránt, 
zenei tehetséggé tesz, bájjal borit el, ele emellett természetes, 



jótev� emberek, akik képesek másokat a helytelen útról elvezetni, 
nem alattomos, vallásos, szereti a ceremóniákat, a kórus éneket, 
okos, kész tisztelni és áldozni a Vénusznak, elb�völ�, szabad, 
szereti az irodalmat, az igazságos ítéletet, szilárd jellem és a nemi 
élvezeteket nem viszi túlzásba, elmélked�, jámbor, igazságos, 
hírnév- és becsvágyó, és alapjában véve becsületesnek és 
szerencsésnek nevezhet�. 

Sértett állásban azonban átadja magát az ínyére való 
élvezeteknek, elkényeztetett, elpuhult, táncos kedv�, n�ies 
tehetséggel megáldott, élvhajhász, eln�iesedett, igen vonzódik a 
másik nemhez, pletykás, kéjenc, házasságtör�, olyan emberek, 
akik szívesen ékszerezik magukat felt�n�en, gyenge érzelmek, 
lusták, szeretik a pazarlást, gúnyolódnak, közönségesek, 
szenvedélyesek, gyengédek, a n�ket tanácsokkal segítik, azzal a 
hajlammal, hogy az érzelmeket közvetítsék, titkos 
hagyományokat ápolnak, alkalmassá teszi hogy bizalmassá 
váljon, de nem követel�dz�, kárt okozhat, pajkos, szolgálatkész, 
vidám és igen szabadon bánik a kegyei kinyilvánításával. 
 

A Jupiter a Merkúrral 
 

A Jupiter szerencsés állásban összekapcsolódva a Merkúrral, a 
tudományok szeretetét adja, tetszet�s beszédkészséget, a 
geometriához, az általános képzéshez, a költészethez való 
vonzódást, ékesszólást, eszességet, szerénységet, emberséget ad, 
vágyódik az érdekes ismeretek elsajátítására, vonzódik az 
államtudományokhoz, jótev�, jól bánik mások üzleti, 
kereskedelmi dolgaival, jó munkatárs, nagyvonalú, 
társaságkedvel�, vicces megfigyel�képességgel, olyan emberek, 
akik nem esnek áldozatul terméketlen ötleteknek, vezet� állásra 
elhivatottak, jámborok, isteni dolgokkal foglalkoznak, emberek, 
akik tudásuk által becsületes úton szaporítják javaikat, magától 
értet�d� jótékonysággal rokonaikkal szemben, szeretik 
hozzátartozóikat, tanulásra termettek, filozófikusak, mindenkinél 
nagy megbecsülést vívnak ki. Szerencsétlenül befolyásolva 
közönségessé, gondatlan fecseg�vé, elkalandozóvá, megvetett 
lénnyé, fanatikus lelkesed�vé, felvágóssá, iriggyé tesz, olyanná, 
akik fennhéjázóan pöffeszkednek bölcsességükkel, nem kö-
rültekint�k, pletykásak, a tudományok minden fajtáját 
körbepróbálják, mágusok, tanácstalan, bizonytalan emberek, 
akiket könny� kihozni a sodrukból, és könnyen kikelnek 
magukból, mindenhol kutakodnak és kérdez�sködnek, 
haragtartók, a tudományos doktrínákkal szemben féltékenyek és 
világi élvezetekben d�zsölnek. 
 

A Mars 
 

Ha a Mars egyedül befolyásolja a lelki képességeket és 
szerencsésen áll, akkor adakozóvá, vezet�i állásra rátermetté, 
forrófej�vé, gazdagságért fáradozóvá, zabálóssá, er�ssé tesz, 
beleveti magát a veszélyekbe, vagy megveti a veszélyt, 
alkalmatlan arra, hogy szolgaságban éljen önmagát semmibe 
véve, nyakassá, szenvedélyessé, önz�én szeszélyessé tesz, 



semmibe veszi környezetét, uralkodni vágyó, energikus, 
talpraesett és határozott, valamint indulatos vezet�i természet�. 

Szerencsétlen állásban ellenben kegyetlenné, 
igazságtalanná, vérszívóvá, nyugtalanságot kelt�vé tesz, szereti a 
költekezést, zajos és lármás, gyilkosságra, lopásra, ivásra, 
rablásra, b�nözésre hajlamossá, durva, nyugtalan szellem, vad és 
utálatos a saját hozzátartozóival szemben és istentelen. 

 
A Mars a Vénusszal 

 
Szerencsés kapcsolatban a Vénusszal jókedv�vé és der�ssé, 
mozgékonnyá és társaságot kedvel�vé, a bajtársiasságot 
szeret�vé, a luxust és a kiadós élvezeteket tisztel�vé, vidámmá, 
tréfálkozásra hajlamossá, gondtalanná, muzikálissá, táncra és 
szerelemre termetté, gyermekbaráttá, színészi tehetséggé tesz, 
igen vonzódik az érzéki élvezetekhez, igen költekez�, buja, 
mindig kész a kéjre, de mégis boldog és óvatos vele. körültekint�, 
soha nem engedi odáig fajulni, hogy rajtakapják és rossz hírbe 
keveredjen, adpetettes iuvenilia corpora adolescentum ét 
puellarum (megkívánva a növekv�félben lév� ifjak és leányok 
testének fiatalságát), élvhajhász, indulatos és féltékeny. 

Szerencsétlen kapcsolatban és állásban kéjenccé, 
elpuhulttá, magát vadul az érzéki élvezetekbe belevet� emberré 
tesz, aki mások énjét nem tiszteli, becsületsért�, házasságtör�, 
becsületbe vágó mohósággal, hazudozó, csaló, aki önmagát és 
másokat erkölcstelenségével megbecstelenít, mohóságában 
szenvedélyes és rámen�s, mind a n�knek, mind a sz�zlányoknak 
árt, meggondolatlanul veti bele magát a veszélyekbe, önkínzó, 
alantas módon tetteti magát, követi a n�ket és leskel�clik utánuk, 
hamisan esküszik, minden pillanatban kész a verekedésre, 
korlátolt, szereti a cicomát, olyanok, akik alacsonyabbrend� 
cselekedeteket pénzéit elvárnának és egyáltalán alapjában véve 
neveletlenek. 
 

A Mars a Merkúrral 
 

A Merkúrral összekapcsolódva és szerencsés állásban rendkívül 
tehetségessé tesz stratégiai értelemben, óvatos, bátor és heves, 
állhatatlan, a veszélyek miatt már el�re gondba esik, agyafúrt és 
ravasz, serény, bölcselked�, tevékeny, képes a csalásra, fecseg�, 
rámen�s, cselszöv�, mozgékony, nem alkalmatlan a lopásra, 
olyan aki érti hogyan kell csapdát állítani, és szempillantás alatt 
tanácsot ad, felfogása miatt alkalmas csalónak, szélhámosnak, 
leselked�nek, bitangnak, rendkívül kíváncsivá és igyekv�vé tesz, 
el�nyös ötletekkel, olyan emberek, akik könnyen meg tudják 
teremteni magukról azt a látszatot, hogy �k jótev�k, és értik, 
hogyan ártsanak ellenségeiknek, ellenben barátaiknak sok jót 
cselekednek. 

Szerencsétlen állásban nagyon szereti a fény�zést, 
emellett kapzsi és kegyetlen emberré tesz, akik meggondolatlanul 
veszélyt hoznak önmagukra, elbizakodottak, fogadalmaikat 
megváltoztatják, könnyen megrendíthet�k és kihozhatok a 
sodrukból, hazudósak, lopósak, istentelenek, betör�k, lazítok, 



gy�jtogatók, olyan emberek, akik abban lelik örömüket, hogy 
nyugtalanságot keltenek a tömegekben, esküszeg�k, a társadalom 
söpredéke, útonállók, kéjgyilkosok, hamisítók, árulók, csalók, 
hamis mágusok, méregkever�k és gyilkosok. 
 

A Vénusz 
 
Ha a Vénusz az egyedüli uralkodója a lelki képességeknek, akkor 
izgató, hízelg�, jószív� emberré tesz, akik átadják magukat a 
kényeztetésnek, jó pszichológiai képességgel rendelkeznek, 
ékesszólók, tehetségesek az elegancia és ünnepélyesség 
szeretetében, féltékeny, der�s és vidám, keveset tesznek a 
munkáért, érzékenyek a m�vészi hatásokra, kellemes mozgásúak, 
vallásosak, szép küls�vel, valósággá váló álmokkal, másokkal 
szemben nagy jóakarattal, jótev�k, együttérz�k, könnyen 
békülnek, szerencsések az er�feszítéseikben és végül nagy barátai 
az érzéki élvezeteknek. 

Szerencsétlenül állva ellenben hanyaggá, állhatatlanná, az 
érzéki élvezetek állhatatos követ�jévé, elpuhulttá, n�iessé, 
gyávává, a munka pontosságát illet�en hanyaggá, az érzékiség 
rabjává tesz. emberek, akiknek nem számit ha rossz hírbe 
keverednek, titokzatos vándorok, akik a sötétséget szeretik. 
 

A Vénusz a Merkúrral 
 

A Merkúrhoz kapcsolódva és szerencsésen állva a m�kincsek, a 
tudományok iránti el�szeretetet adja és nagy képességeket az 
eszességhez, költ�i, zenei tehetséghez, a rendezett élet 
szeretetéhez, békességhez, vonzóvá és kellemessé tesz, érzékkel a 
jó ételek iránt, vidám és der�s, h�séges a barátságban, jámbor, 
lelkes, életteli, huncut és furfangos, megérzései találóak, ügyes a 
munkában és gyors felfogású, tanulnivágyó, tanító nélkül 
önmagában is sok mindent megért, ég a vágytól, hogy 
fáradozásaival a legjobbat érje el, kellemes alkatú, udvarias 
magatartásit, társadalmi érintkezésmódja kellemes, szorgalmas, 
játékos, jó ítél�képességei, nagyszív�, fondorlatos a szerelemben 
és féltékeny. 

Ellentétes állásban tolakodó, cselszöv�, utálatos, 
ingadozó, rosszat akaró, hajlamos a csalásra, lármás, hazudozó, 
ármányos, hamisan esküszik, titokzatos csaló, minden hájjal 
megkent fickó, szerz�désszeg�, hamis, h�tlen, békétlen, 
neveletlen és becsületsért�, emellett csábító, puhány, rosszra 
hivatott, általában tisztességtelen, aki némelykor csábító, néha a 
saját fajtája izgatja, magát romlásba hozza, alacsonyabb rend� 
cselekedetek és minden lehetséges tehertétel által. 
 

A Merkúr 
 

A Merkúr a lélek fölötti uralomban szerencsés helyzetben 
szellemileg élénkké, okossá, tanulékonnyá tesz, minden iránt 
érdekl�d�vé, gyorsan feltalálja magát, sok mindent kipróbál, jól 
számol, megérzései találóak, minden dolognak végére akar járni, 
eszes, jó utánzó, jótev�, számító, kutató, matematikai tehetség, 



érzékkel a titkok iránt és szerencsés a vállalkozásaiban. 
Ellentétes helyzetben ellenben alattomos, felületes, 

feledékeny, váratlan ötletekkel, könnyelm�, változékony, 
elhatározásait gyorsan megváltoztatja, éretlen és szószátyár, 
kárörvend�, bolondos, együgy�, locsogó és meggondolatlan 
fecseg�, hazudozó, rendetlen a munkában, mind a tiszteletre mél-
tó, mind az alacsony rend� emberekkel gondatlanul bánik, 
állhatatlan, h�tlen, csaló, igazságtalan, veszélyes tervekre bujt fel, 
vakmer� és a b�ncselekmények elkövetésekor óvatos. 
 

A Hold 
 

Nagy befolyása van a Holdnak, teljesen mindegy, hogy északi 
vagy déli szélességen halad, a lélek kifejez�désének a jellem 
sokféleségét adja, mint az agyafúrtságot, a lelki jártasságot és a 
változékonyságot. Ha a csomópontjain áll, akkor éleselméj�séget 
és furfangos értelmet ad, gyorsan feltalálja magát, tevékeny és 
talpraesett. Felkel�ben és növekv�ként még nemeslel-k�bbé, 
nyíltabbá, er�sebbé, ellenállóbbá és szabadelv�bbé tesz. A Nappal 
együttállva, vagy általa eltakarva lomhává és lustává, szellemileg 
tompává és felületessé tesz, elhatározásait könnyen feladja, 
félénkebb, bizonytalanabb és visszahúzódóbb. 
 

A Nap 
 
Ellenben ha a Nap szerencsés helyen áll kapcsolatban a lelki 
életet uraló égitestekkel, akkor nagyobb igazságérzetet ad, még 
intenzívebb tenni vágyást, nagyobb tisztességet és vallásosságot. 
Szerencsétlen és az uralkodó befolyásainak ellentmondó helyen a 
lelki képességeket alacsonyabbá és jelentéktelenebbé teszi, bajba 
keveri az embereket, csekély figyelmet fordítanak az erkölcsi 
méltóságra, nyakassá teszi, csiszolatlanná, kegyetlenné, nehezen 
kezelhet�vé és legvégül kevés erényre alkalmassá. 
 

A lélek szenvedésér�l 
 

Mivel a lélek tulajdonságait mindig a betegségek jeleinek 
felsorolása kell hogy kövesse, ezért általában a Merkúrt és a 
Holdat kell figyelembe venni és megjegyezni, hogy milyen 
módon sugározzák be egymást kölcsönösen, vagy milyen 
aspektusokat vetnek a sarokházakba vagy a kártev�kre. 

Ha ugyanis a Merkúr és a Hold nincs kapcsolatban 
egymással, vagy ha keleten kelnek fel, a kártev�k elevációban 
állnak fölöttük, vagy a kártev�k szemben állnak velük és 
egymáshoz veszélyes fényszög kapcsolja �ket, akkor sok lelki 
betegségnek az okozói. A lelki tulajdonságok normális körül-
ményei megzavarásának módjára a következtetéseket az égitestek 
sajátosságaiból vonjuk le helyzetükkel kapcsolatban. 

Kevésbé jelent�s fogyatékosságokat az égitestek korábban 
említett tulajdonságai alapján állapíthatunk meg, az er�sebbeket 
ellenben a kártev�k kihangsúlyozottságából láthatjuk meg. 

Általában fogyatékosságként jellemezhetjük, amikor a 
nomiális határát átlépi, vagy ha megállapítható az erkölcsi tudat 



sérülése, mely a jogos mértékt�l eltávolodik. Általában elvárás, 
hogy a súlyos zavarokat, legyenek azok akár a testi betegségekkel 
összefügg�ek, a következ�képpen figyeljük és ítéljük meg. 

Epilepszia leggyakrabban azáltal alakul ki, hogy a Merkúr 
és a Hold nem áll kapcsolatban egymással és az Ascendenssel 
sem, és emellett a Szaturnusz – vagy éjjel a Mars — uralma alatt 
álló sarokházban állnak, �rjöngés akkor akul ki, ha ezzel 
ellentétben a Szaturnusz éjjel – vagy a Mars nappal – foglal  el 
uralmi helyzetet, különösen a Rákban, a Sz�zben és a Halakban 
állva.  

Démonok látogatják és agyvízben szenvednek azok, 
akiknél kártev� sugározza a Holdat, miközben a Szaturnusz a 
Nappal való együttállásból kiváló Holdat, a Mars ellenben 
szembenállásból sugározza be, különösen a Nyilasban és a 
Halakban. 

Ha a kártev�k ellenben a Napot sugározzák be a megadott 
módon, vagy aralkodnak fölötte, akkor gyógyíthatatlan 
betegségeket hívnak el�, melyek lappangóak és nem hasonlítanak 
mindenféle szörny�séghez, és a lélek értelmi képességeire 
telepednek. 

Ha ellenben a jótev�k, a Jupiter és a Vénusz vannak vele 
valamilyen módon fényszögekkel összekapcsolódva és a kártev�k 
leszállóak, miközben a jótev�k felkel�ek, akkor az el�idézett 
betegségek gyógyíthatók és szintén nem olyan rettenetesek, mint 
más szörny�ségek. 

Gyógyszerek által jobbulás érhet� el, ha a Jupiter el�nyös 
fényszöget vet. Ha ellenben a Vénusz hat segít�leg, akkor az 
embert pszichikai gyógyító m�vészet és isteni segítség gyógyítja. 

Ha azonban a kártev�k felkel�ek, a jótev�k ellenben 
nyugaton vannak, akkor a betegségek gyógyíthatatlanok, újra és 
újra id�szakonként el�jönnek, az epileptikusoknál gyakorta 
ismétl�dve, messzehangzó kiáltással jelentkeznek és halálos 
veszéllyel vannak kapcsolatban. Dühöngésnél és elmezavarnál 
fékezhetetlenek, elidegenednek a családtagoktól, lemeztelenítik a 
testüket, átkokat szórnak és hasonlók. 

Megszállottság vagy �rület esetén eksztázisba esnek, 
világba kiáltják a titkokat, káromkodnak, csúfolódnak és egyéb 
utálatosságokat követnek el. 

Részleteiben az égitestek fajtája sokban hozzájárul a 
kitörésekhez. A Nap és a Mars veszettséget eredményez, a Jupiter 
és a Merkúr epilepsziát, a Vénusz eksztázist, a Szaturnusz és a 
Hold megbomlott elmét és démonok által megszállottságot. 

És a pozitív értelmi tevékenységben a betegségek 
majdnem mindig a bemutatott módon és a vonatkozó 
bolygóállásoknak megfelel�en jelentkeznek. 

A lélek szenved� részében ellenben — mely alatt az 
értelem vágyát kell érteni — egyidej�leg benne van a 
kicsapongásra való hajlam és a hiba lehet�sége a férfias, vagy 
n�ies kapcsolatokban. A vizsgálódást az el�z�ekhez hasonlóan a 
Nap és a Hold Merkúrhoz való viszonya szerint végezzük, továb-
bá szemügyre vesszük a Mars és a Vénusz aspektusait is. Ha ilyen 
összeállításban elvégeztük a vizsgálatokat, akkor azt az 
eredményt kapjuk, hogy ha az égitestek kizárólag férfias 



jegyekben állnak, akkor a férfiak szexuális természete a 
megszokottnál kiemelked�bb, a n�k ellenben ösztöneikben férfi-
asabbak lesznek és szexuális hajtóerejük minden irányban 
kifejezést nyer. És ha a Mars és a Vénusz, álljon csak egyikük 
vagy akár mindkett� férfias jegyben, akkor a férfiak a 
természetüknek megfelel� szexualitásra lesznek hajlamosak, de 
házasságtör� módon, kielégületlenek maradnak és minden alka-
lommal áldozatává válnak alacsony, minden irányba csapongó 
vágyuknak. 

A n�k ellenben természetellenes vágyaiknak engednek, 
buják lesznek és a pillantásukkal bátorítanak, éppen így izgatja a 
n�ket egy ilyen együtt ragyogás, hogy a szexualitás férfias 
formáját is átéljék. 

Ha Vénusz egyedül áll egy férfias jegyben, akkor ezt a 
b�nt titokban és nem közönség el�tt �zik. De ha hozzá lép a Mars, 
akkor azt minden ember szeme láttára, erkölcstelen módon úgy 
�zik, hogy némelykor az ilyen n�k azonos nem�ekkel élnek 
ágyasságban. 

Ha ellenben az égitestek azonos módon n�ies jegyekben 
állnak, akkor a n�k túlságosan erotikusak és a férfiak 
természetükkel ellentétben puhák és eln�iesedettek lesznek. 

Ha a Vénusz n�ies jegyben áll, akkor a n�k nem tudnak 
vágyaiknak ellenállni, házasságtör�k és buják, és a természet és a 
törvények ellen is vétenek, a férfiak ellenben libidójukban puhák 
és fajtalanok lesznek és n�nek vélik magukat, mindezt titokban 
cselekedve. 

De ha a Mars is eln�iesedett, akkor bemocskolják 
magukat minden módon fajtalan vágyaikkal úgy, hogy emiatt a 
megvetésre méltó b�nösségük miatt hírhedtekké válnak és 
elmerülnek a szégyenben és gyalázatban. 

A Mars és a Vénusz keleti és reggeli helyzetben 
szégyentelenséget és fajtalanságot okoz, nyugati és esti 
helyzetben ellenben a n�ies természet és önuralom lehet�ségét 
adja. De, ha ehhez a kapcsolódáshoz csatlakozik a Szaturnusz is, 
akkor az erkölcstelenség ocsmánysággal és közönségességgel 
párosulva jelentkezik. 

A Jupiter a körülményeket mérsékli, szégyenl�ssé és 
óvatosabbá teszi, a Merkúr becsületsért�vé teszi, gyakran 
változtatva a vágy tárgyát a szervezetben nagy fogyatékosságot 
okozva. 

 
 

NEGYEDIK KÖNYV 
 

Az események el�jeleir�l és okairól 
 

Az el�z� könyvben tehát mindent elmondtam a vizsgálat 
tárgyáról, melyet a születés el�tt el kell végezni, ami az egyénre 
önmagára vonatkozik, ugyanígy mindent, arról ami ezt követi, így 
a lelki berendezkedésr�l és kölcsönös keveredéseikr�l. Most 
pedig arról akarok beszélni, ami a testen kívül történik és 
valahonnan a szülötthöz csatlakozik. Ennél a felsorolásnál el�ször 
a sors lehet�ségeit mutatjuk be, majd a rang és a tekintély követi. 



Ahogyan az élet lehet�ségei a test tulajdonságainak 
megfelelnek, úgy következik a méltóság, a tekintély, és a becsület 
az életben a kiemelked� lelki képességekb�l. 
 

A sors lehet�ségeir�l 
 

Azt, hogy a sors lehet�ségei a jöv�ben hogyan alakulnak, a 
szerencsepontból kell felismernünk, melyet a következ� módon 
találunk meg: Amennyi a távolság a Nap és a Hold között, olyan 
távolságra fog ez az Ascendenst�l állni, teljesen mindegy, hogy 
nappali vagy éjjeli a születés. 

A vizsgálódásba minden égitestet be kell vonni, mely a 
jegy fölötti uralmat gyakorolja, amelyben a szerencsepont áll, 
erejét és kapcsolódásait hasonló módon, ahogyan azt korábban 
már bemutattam. Egyrészt megfigyeljük az égitesteknek minden 
rá vetett szerencsés sugárzását és azokra az égitestekre is, melyek 
az uralkodó fölött elevációban állnak, hassanak hasonlóképpen 
mint az, vagy annak ellentmondva. 

Ha annak, melyiket a szerencsepont uralkodójává tettek, 
nagyobb a hatalma, akkor gazdagságot okoznak, különösen ha a 
világosítók által is támogatottak. A Szaturnusz épületek, tengeri 
dolgok és földm�velés által, a Jupiter kötelességtudás, vezet�i 
állás és papi hivatal által, a Mars katonai vagy háborús szolgálat 
és parancs által, a Vénusz barátok és n�k ajándékai révén, a 
Merkúr szónoki tehetség és kereskedelmi üzletek által. 

Különösen, ha a Szaturnuszra mint a szerencsekerék 
uralkodójára a Jupiter szerencsésen tekint, akkor örökségekre tesz 
szert, ha ez az aspektus a fels� sarokházakra esik, vagy ha a 
Jupiter kett�s test� jegyekben megy le, vagy a Holdtól szerencsés 
sugárzást kap. Akkor ugyanis a szülött adoptálás utján jut 
örökséghez és az idegen javak élvezetéhez. 

Tartós sorslehet�ségeket teremt, ha a szerencsekerék 
uralkodóját jó szándékához hasonlóan, égitestek támogatják. De 
ha a f� helyek fölött kártev�k nyerték el az uralmat, vagy felkelés 
közben támadják azokat, akkor az említett szerencsés 
körülményeket újra elpusztítják. Ennek idejét általában az égi-
testek sarokházakban vagy hanyatló házakban való áthaladásából 
nyerjük. 

 
A becsületr�l és a tekintélyr�l 

 
Az élet méltóságára a világosítók helyzetéb�l és az �ket 
körülvev� égitestekb�l, továbbá abból következtetünk, hogy ezek 
milyen módon támogatják a világosítók hatását. 

Akkor, ha a világosítók férfias jegyben állnak és 
ugyanakkor sarokházakban is, vagy ha mindkett�, vagy csak az, 
amelyik helyzete folytán nagyobb hatásra képes a nativitásban, 
sarokházban található és öt égitest áll körülötte mint kísér�, akik a 
Naphoz képest reggeli, a Holdhoz képest esti állásban kell hogy 
legyenek, akkor királyok születnek. És ha eközben a kísér�k 
szintén sarokházban találhatók, vagy szerencsés tekintetet vetnek 
a Medium Coelire, akkor a szülöttet nagy hatalom és uralom és 
nagy m�vek veszik körül. 



Ha azonban egy ilyen együtt ragyogásnál a Nap férfias, a 
Hold n�ies jegyben, és közülük az egyik sarokházban áll, akkor 
más embertársai élete és halála fölötti hatalmat ajándékoznak 
neki. 

Ha a világosítók ilyen helyzeténél a kísér�k nem 
sarokházakban találhatók, de valamilyen fényszöget vetnek ocla, 
akkor a szülött legalább tekintéllyel rendelkezik, de az uralkodás 
más formájában gyakorolja, mint kitüntetések viselésében, vagy 
hivatalban, vagy vezet�ként a táborban, de nem mint hadvezér. 

De ha a világosítók nem sarokházban állnak, miközben a 
kísér�k többsége sarokházban van, vagy arra szerencsés sugarat 
vetnek, akkor ennek az embernek nincs katonai tekintélye, hanem 
a polgárok között jóakaratával és érzületével t�nik ki, és ezáltal 
megfelel� állást fog elnyerni. 

Ha azonban a kísér�k maguk nem sarokházban találhatók, 
akkor ennek az embernek az élete jelentéktelen és akadályokkal 
teli, és életét is siralmasan és szegényesen fogja leélni, ha a 
sarokházak nem foglalják magukba a világosítókat, vagy ha 
egyikük nem áll férfias jegyben, vagy jótev�kkel körülvéve. 

Általában ilyen módon énekelve egyfel�l rendkívül 
kiemelked� tekintélyt, vagy igen silány színvonalú életet jelez. 

Az életsors formája, mely ezek között a széls�ségek 
között fekszik és amely a többséget adja, a világosítók és kísér�ik 
módjából és a kísér�k uralkodóiból ismerhet� fel. 

Ha a jótev�k kiemelked� helyet foglalnak el, és jellegük 
ezt er�síti, akkor ezek az emberek nagyobb tekintélyt élveznek és 
kevésbé kell kellemetlenségeket elszenvedniük. 

Ha ellenben az égitestek nem ígérnek magasabb állást, és 
ha a kártev�k ellenállást tanúsítanak hatásainak, akkor azok 
veszélyekre utalnak; így a tekintély jellegére a kísér�k 
tulajdonságaiból következtetünk. 

A Szaturnusz megbecsülést és tekintélyt ad örökség és 
pénz által. 

A Jupiter és a Vénusz támogatást és ajándékokat 
eredményez és fokozzák a kedveltségét. 

A Mars méltóságot jelez katonai állás, gy�zelmek vagy 
területek meghódítása által. 

A Merkúr eszesség, tanulékonyság és gazdaság által teszi 
lehet�vé megbecsülés szerzését. 

 
A foglalkozásról 

 
A foglalkozás uralkodóját kétféle módon állapítjuk meg, a 
Naphoz, valamint a Medium Coelihez való kapcsolat által. 
Vizsgálat alá azt az égitestet kell vonni, amelyik napi felkelésében 
közvetlenül megel�zi a Napot, a Medium Coelinél azt, amelyik 
fényszögkapcsolatban van a Holddal. Ha valamelyik égitestre 
mindkett� illik úgy, hogy felkeléskor megel�zi a Napot, és a 10. 
házban is ott áll, akkor ez a foglalkozás és a tevékenység ura. Ha 
több bolygó közül egyikre sem illik mindkett� egyszerre, akkor 
azt kell el�venni. amelyiknél az els� eset érvényes. 

Ha a két égitest közül az els� megel�zi a Napot miközben 
a másik az MC-n található és a Hold szerencsés sugarat vet rá, 



akkor ez utóbbit kell venni. Hasonlóan több közül annak az 
égitestnek adjuk az er�sebb befolyást, amelyik a fenti feltételek 
közül a legtöbbet teljesíti. 

Ha azonban nem kel fel égitest a Nap el�tt, és egy sem 
található a 10. házban, akkor vedd annak a jegynek az urát, 
amelyikbe az MC esik, hogy a szülött életében a szakmai 
tevékenység jellegét kiderítsd. Bár ennek dönt� jelent�sége csak 
ebben az esetben van. 

Tehát ily módon döntünk a foglalkozás uralkodójáról. A 
foglalkozás jellegét három égitest befolyásaiból láthatjuk meg: 
Mars, Vénusz és Merkúr, valamint annak a jegynek a jellegéb�l, 
amelyben tartózkodnak. 

A Merkúr mint a foglalkozás uralkodója általánosságban 
mondva: író, nyelvtudós, matematika tanár, keresked�, bankár, 
bérl�, asztrológus, kutató, röviden olyan foglakozásúvá tesz, 
amelyek vagy a tudományos munkával, vagy az üzletekkel 
kapcsolatosak. Ha a Szaturnusz tekint szerencsésen rá, akkor 
olyan embereket alkot – akik nagy lelkesedéssel és jóstehetséggel 
– rendkívüli érzékfölötti dolgokkal foglalkoznak, álomfejt�k és 
olyan emberek akik vallási pályán mozognak. 

Amennyiben a Jupiter vet rá fényszöget, akkor szónokká 
és tudóssá tesz, akik barátságban és bizalmas viszonyban vannak 
hatalmas férfiakkal. 

A Vénusz a foglalkozás számára mérvadó helyzetben 
m�vésszé vagy m�keresked�vé tesz és olyan emberré akik jó 
illatú drogok, ken�csök, festékek, parfümök, illatok és ékszerek 
készítésével, el�állításával foglalkoznak, mint szobrászok, 
aranym�vesek, szórakozóhelyek tulajdonosai, pénzemberek és 
élelmiszerkeresked�k, gyógyszerészek, kelmekeresked�k, 
illatszerészek, fest�k és ruhakeresked�k. 

A Szaturnusszal aspektusban olyan dolgokkal 
keresked�vé tesz, amelyek a kényelmet, az élet élvezetét és a 
luxust szolgálják, ezenkívül mutatványossá, vásári b�vésszé, 
méregkever�vé, kerít�vé és hasonló tevékenységeket végz�vé. 

A Jupiterrel fényszögben birkózóvá vagy koronát 
visel�vé, méltósággá, vagy olyan férfivá tesz, aki a n�k kegyéb�l 
ér el magas beosztást. 

Ha azonban a Mars a foglalkozás uralkodója és 
fényszögben áll a Nappal, akkor kézm�vessé tesz, akik szakmájuk 
mesterei, akik munkájukhoz igénybe veszik a t�z segítségét, mint 
a szakácsok, fémönt�k, lakatosok, rézm�vesek, bronzönt�k stb. 

A Nappal való aspektus nélkül ellenben kováccsá vagy 
hajóépít�vé, ácsokká és asztalosokká, k�faragóvá, reszel� 
készít�vé és famunkássá tesz. 

Ha azonban rátekint a Szaturnusz, akkor matrózzá, 
csatornamunkássá, árokásóvá és bányásszá, elöljárósági 
hivatalnokká, szakáccsá és fürd�mesterré tesz. 

Fényszögben a Jupiterrel katonaszeméllyé, szolgává, 
adóhivatalnokká, fogadóssá, vámszed�vé vagy postássá és 
templomszolgává tesz. 

Ha két bolygónak egyforma er�s a befolyása a 
foglalkozásra, akkor a Merkúr és a Vénusz hatására komponista 
és zenész, énekes, költ� és zenetanár lesz. Ha azonban 



méltóságaikat elcserélve állnak, akkor színészeket, írókat, 
sminkkeresked�ket, szerszámkészít�ket, heged�készít�t, táncost, 
szövetkeresked�t, fémszobrászt és fest�m�vészt alkotnak. Ezzel 
egyidej�leg aspektusban a Szaturnusszal lehet�vé teszi az éppen 
felsorolt foglalkozások gyakorlását és a kereskedelmet kozmetikai 
preparátumokkal és n�i ékszerekkel, míg egyidej� fényszögben a 
Jupiterrel bíróvá, gazdaságpolitikussá, nevel�vé és 
népképvisel�vé tesz. 

A Merkúr és a Mars, mint a foglalkozást meghatározók, 
képönt�vé, fegyverkováccsá, szobrásszá, fémönt�vé, birkózóvá, 
orvossá, sebésszé, ügyésszé és csalóvá, kémmé, hamisítóvá 
tesznek. Egyidej� aspektusban a Szaturnusszal gyilkossá, 
csavargóvá, tolvajjá, marhatolvajjá, hamisjátékossá tesz. Azonban 
egyidej�leg aspektusban a Jupiterrel szorgalmas munkássá alakít, 
vakmer�vé vagy arcátlanná, vagánnyá, rámen�ssé, olyan 
emberekké, akik beavatkoznak mások dolgaiba és abból 
profitálnak. Ha azonban a Vénusz és a Mars egyidej�leg 
uralkodik a foglalkozás fölött, akkor kelmefest�, 
ken�cskeresked�, kohóólom-, ezüst-, ólom- és aranyönt�, 
kardtáncos, méregkever� és méregkészít� lesz. Egyidej� 
fényszögben a Szaturnusszal állatgondozó, hullaszállító, 
temetésre hívogató, temetési énekes, de vallásos ábrándozó, 
önkínzó stb. is lehet. Egyidej�leg aspektusban a Jupiterrel temp-
lomszolgává, bels�ségekb�l jósolóvá, kórusszolgává, erkölcs�rré, 
házasságközvetít�vé tehet, de kéjenccé is, aki nem fél semmilyen 
veszélyt�l sem. 

Azonban azoknak a jegyeknek a tulajdonságai, 
amelyekben a foglalkozást jelöl�k állnak, adják a foglalkozás 
különleges jellegeit. 

Az emberi jegyek a m�vészethez és tudományokhoz 
vezetnek, melyek általában hasznosak az élet számára. 

A négylábú jegyek olyan foglalkozáshoz vezetnek, 
melyek kapcsolatosak a fémekkel, a kereskedelemmel, az 
építéssel és a kézm�vességgel. A napéjegyenl�ségi és napfordulói 
jegyek az alkímiához, a fordításhoz, mez�gazdasághoz és vallási 
foglalkozásokhoz. A föld- és vízjegyek ellenben olyan 
tevékenységhez, melyek folytatását a vizek támogatják, mint a 
kertépítést, hajóépítést, temet�i kertész, halkeresked� és 
f�szertermesztés. 

Ha a Hold vet fényszöget a foglalkozás jelöl�ire és kilép a 
Merkúrral való együttállásból a Bikában, a Bakban vagy a 
Rákban, akkor prófétává és látnokká, pappá és jövend�mondóvá 
tesz. A Nyilasban és a Halakban ez az állás médiummá tesz, aki 
kapcsolatban áll a halottakkal és a természet szellemeivel és el�re 
ismeri a jöv�t. A Sz�zben és a Skorpióban mágusok, aszt-
rológusok, olyan emberek, akik a titkos tudományok m�vel�i és 
el�re képesek megmondani a jöv�t. A Mérlegben, a Kosban és az 
Oroszlánban isten által inspiráltak, a valóságot megálmodók és 
ördög�z�k. 

A végs� következtetést a foglalkozás pontos jellegére ezek 
alapján az összes befolyás összekapcsolásából nyerjük. Az állás 
tekintélyét ellenben a méltóságok jelzik, melyekben a foglalkozás 
jelöl�i állnak. 



Ha keleten vagy sarokházban helyezkednek el, akkor 
azok, akik ilyen befolyás alatt állnak, mind kiemelked�ek, 
nyugati helyzetben vagy hanyatló házakban ellenben alárendelt 
foglalkozást adnak. 

Ha a jótev�k eleváci�ban állnak a foglalkozás jelöl�i 
fölött, akkor nagyságot, hatalmat, hírnevet, gazdagságot adnak, 
megóvnak a károktól, balszerencsét�l és el�nyös kiváltságokat 
adnak. A kártev�k ellenben elevációban a fogalkozási bolygók 
fölött alacsonyabb rend� munkát adnak, méltóság és nagy haszon 
nélkül, veszélyekkel összekötve. 

Ha emellett még a Szaturnusszal is fényszögben vannak, 
olyan foglalkozást ad, amely ki van téve az id�járásnak és 
megváltoztatja a b�r színét. 

Ha ellenben a Mars kapcsolódik be fényszöggel, akkor 
szélhámossá és becstelen foglalkozásúvá tesz. Ha mindketten 
aspektusban állnak, akkor hihetetlenül megn� szakmai életében a 
z�rzavar. 

A visszalépés vagy az el�relépés id�pontja a munkában, 
melyeket az égitestek jeleznek, az Ascenclenshez vagy a 
Descendenshez viszonyított helyzetükb�l adódik. 

 
A házasságról 

 
A következ� lépés a házasság vizsgálatához vezet. Az 
el�rejelzések a férfi és a n� törvényszer� egyesülésére 
vonatkoznak. A férfi horoszkópra vonatkozóan a házastárs 
meghatározására a Hold helyzete és befolyása szolgál. Ha ugyanis 
a keleti negyedben áll, akkor a férj vagy igen korai éveiben lép 
házasságra, vagy pedig miután érett kort ért el, igen fiatal 
feleséget választ. A nyugati negyedekben kés�i házasságkötésre 
utal, vagy pedig arra, hogy a férj már méltóságteljes és kiváló 
feleséget vezet haza. Ha ilyen helyzetben még a Szaturnusszal is 
együttáll, akkor megakadályozza a házasságot és a férfiak 
agglegények maradnak. 

Figyelembe kell venni továbbá, hogy milyen jegyben 
tartózkodik, ha egytest� jegyben áll, vagy csak egy bolygóval áll 
fényszögben, akkor egyetlen feleséget jelez, ha kett�s test� vagy 
termékeny jegyet foglal el, vagy egy ilyen jegy több égitesttel van 
fényszögek által kapcsolatban, akkor több feleséget mutat. Ha 
továbbá azok az égitestek, amelyekkel a Hold össze van 
kapcsolódva, vagy szomszédos bolygók vagy jellegük és 
méltóságaik következtében el�nyös helyzetben, akkor tiszteletre 
méltó feleséget ad, ha sértett, éppen az ellenkez�jét. 

Ha a Szaturnusz rátekint a Holdra, akkor az komor, 
komoly és dolgos feleséget, ellenben a Jupiter tevékenyt és 
tiszteletreméltót – különösen a háztartás igazgatásában –, a Mars 
heves és köteked�, szeszélyes feleségeket, a Vénusz tetszet�s, 
kedves és der�s, a Merkúr okos, lélekben gazdag, és er�sen fejlett 
jellem� házastársn�t. Továbbá a Vénusz és a Jupiter, vagy a Sza-
turnusz és a Merkúr közötti kapcsolat jó képességet kölcsönöz az 
ételek elkészítéséhez, a férj és a gyermekek szeretetéhez. A 
Marssal való kapcsolat ellenben indulatos, állhatatlan és 
változékony feleséget ad. 



N�i nativitásban a férj számára a Napot kell megvizsgálni. 
Ha a keleti negyedekben áll, akkor azt jelzi, hogy azokat akiknél 
így áll, vagy kora fiatalságukban jegyzik el, vagy amikor már 
ifjúságuk elvirágzott, fiatalember vezeti a házasságba. Ezzel 
szemben a nyugati negyedekben állva, vagy azt, hogy csak kés�n 
jegyzik el, vagy az ifjúság elvirágzása után méltó férjet kapnak. 
És ha a Nap egytest� jegyben tartózkodik, vagy valamilyen olyan 
égitesttel áll fényszögben, amely a keleti horizonton felkel, akkor 
az egyetlen feleséget jelent. Ha kett�s vagy többtest� jegyben áll, 
vagy több keleten felemelked� égitesttel áll kapcsolatban, akkor 
több férjet ajándékoz neki. 

A Szaturnusz valahogyan összekapcsolódva a Nappal, 
szenvedélymentes, mérsékelt, tiszteletre méltó és szorgalmas 
férjet, a Jupiter becsületes és nagy lélekkel megáldottat, a Mars 
vállalkozó, határozott, általában az emberek felfogásával 
ellenkez� férjet, a Vénusz ápoltat és szépet, a Merkúr pedig olyat, 
aki jól gondoskodik az életfeltételekr�l. A Vénusz kapcsolatban a 
Szaturnusszal lusta és a házassági szokásokhoz túl nyápic férjet, a 
Marssal heves, szenvedélyes, érzékit, olyant, aki házasságtör�, a 
Merkúrral olyant, aki nagy szeretettel van gyermekei iránt. 

A Nappal kapcsolatban keleti negyedek alatt értjük azt a 
kett�t, amelyek az Ascendenst és a nyugati sarokpontot 
megel�zik, tehát a 10., 11., 12., és a 4., 5., 6. házat, a Hold 
vonatkozá-saiban ellenben azt a kett�t, amely az Új- és a Telihold 
és a negyedek, tehát azt, amelyben a Hold a Nappal való talál-
kozója után a Félholdig növekszik, és a másikat, melyben a 
Teliholdtól a Félholdig fogyó. Nyugati negyedek alatt az ezt 
megel�z�ket értjük. 

Szilárd és tartós lesz ellenben a házasság, ha a világosítók 
a szeret�k nativitásaiban kölcsönösen fényszöget vetnek 
egymásra, szextil, vagy trigon aspektust, és még inkább abban az 
esetben, ha eközben méltóságaikat kölcsönösen felcserélve állnak. 
És még inkább, ha eközben a férfias Hold és a n�ies Nap 
viselkedik így. Felbontják a házasságot valamilyen könnyelm� 
ügy miatt, és a házastársak kölcsönösen elidegenednek egymástól, 
ha az említett világosítók fajtájukkal nem rokon, vagy idegen, 
vagy azzal ellentétes jegyben állnak és egymást kölcsönösen 
besugározzák. Továbbá, ha a világosítók rokon jegyben, 
egymáshoz kapcsolódva, és eközben a jótev�k egyike által 
valamilyen aspektussal segítve állnak, akkor az egész életen át 
szeretetteljes, kölcsönös és állandó vonzódással eltöltve, 
mindkett�jük számára el�nyökkel járó házasságban élnek és 
tartják azt fenn. A kártev�kkel való kapcsolatnál ellenben 
egyenetlenségeket szít, az életvitel szokásait megkeseríti és 
képmutatást visz bele, melyek mindkett�jük számára károsak és 
válást eredményeznek. Hasonlóképpen a világosítók 
diszharmonikus állásánál is, ellenben ha ezekkel a jótev�k 
méltóságaikból harmóniában találhatók, nem maradnak örökre 
elválasztva, hanem egymással szembeni ocsmányságaikat jóvá 
téve, egyik a másiknak megbocsátva, ismét egy új közös életet 
kezdenek. Ilyen viszonyokban a kártev�k a házasságot hevesség 
és alávalóság által szakítják szét. A Merkúr ezzel fényszögben 
állva: a házasság szégyenfoltjait az ügyfél kiviszi az emberek 



közé, és törvényi beavatkozást, vagy bírói döntést idéz el�. Ha 
ezen kívül még a Vénusszal is kapcsolatban van, akkor napvilágra 
hozza a házasságtörést, vagy a házastárs meggyilkolásának 
kísérletét méreg által. 

A házastársak közötti egyéb viszálykodásra a Vénusz, a 
Mars és a Szaturnusz helyzetéb�l következtetünk. Ha ezek a 
világosítókkal valamilyen egyez�ségre utalnak, akkor házias és 
törvényes házastársi köteléket határoznak meg, és ez a házasság 
aszerint alakul, hogy a Vénusz állása és hatása ezen planéták 
egyikével szemben milyen. A Marssal összekapcsolódva igen 
fiatal feleséget ad. Ebben az esetben egy égitest emeltsége abból 
adódik, hogy az égitestek kölcsönösen a másik égitest trigonjában 
állnak. A Szaturnusszal való kapcsolat évei által méltóságosabb 
feleséget ad, ha az égitestek kölcsönösen egymás méltósága 
szerinti trigonban állnak. Ugyanígy a Mars egészen egyedül igen 
erotikus természetet ad, melynek tetteit, ha a Merkúr hozzá 
csatlakozik a nyilvánosság elé és az emberek közé viszi. Ezek 
mutatják - ha mindkett� egymásra rokon jegyb�l vet fényszöget, 
mint a Bak és a Halak - a nem természetes viszonyt a testvérekkel 
és vérroko-nokkal is. És peclig férfi nativitásában, ha még a Hold 
is játékban van, két n�vérrel vagy vérrokonnal, n�iben két fivért 
vagy vérrokont jelez, akikkel egyesül, amennyiben a Jupiter az 
ilyen álláshoz csatakozik. 

A Vénusz aspektusban a Szaturnusszal szeretetteljes és 
állhatatos életre mutat a házasságban. Az ehhez kapcsolódó 
Merkúr aspektus hasonlóképpen boldogságot okoz. De ha a Mars 
is beleavatkozik, akkor az együttélés nem lesz tartós, teli lesz 
gyalázattal és kárral, és a házastársak civakodnak és veszekednek 
egymással féltékenységb�l és rosszakaratból. Még ha a Mars 
szerencsés aspektusból, vagy megfelel� jegy vagy ház által 
kapcsolódik is hozzá, akkor is hasonlókat ígér. Ha meg 
mindkett�t�l keletre áll, akkor fiatalabb, ha nyugatabbra áll t�lük, 
akkor öregebb házastársat ígér. Ha a Vénusz és a Szaturnusz 
olyan jegyeket foglal el, amely magával vagy egymással 
kölcsönösen rokon, mint a Bak és a Mérleg, akkor vérrokonokkal 
való egyesülést jelez. Ha ilyen állásban az Ascenclenesre esnek, 
vagy a Medium Coelire és a Hold is ott áll velük, akkor az ilyen 
állás azt mutatja, hogy a rossz útra tért fiúk az anyjukkal, vagy 
n�véreikkel, vagy mostohaanyjukkal adják össze magukat; az 
ilyen asszonyok ellenben fiaikkal, mostoha fiaikkal, vagy 
leányaik férjével fognak közösülni. Ha ellenben a Nap az aki 
hozzájuk társul, és a bolygók nyugatra állnak, akkor a 
férfiemberek fognak leányaikhoz vagy mostohalányaikhoz 
vérfert�z� módon közeledni, vagy a menyükhöz, tehát a fiuk 
feleségéhez; az ilyen n�személyek az apjukkal, vagy 
mostohaapjukkal, vagy az apjuk testvérével �zik ezt. 

De ha egy ilyen együttragyogás sem rokon, sem hasonló, 
hanem n�ies jegyet foglal el, akkor az égitestek a szülöttben a 
vágy legmértéktelenebb, legalantasabb lángját gyújtják fel, és 
teszik hajlamossá és képessé a közösülés minden fajtájára, 
legyenek benne tev�legesek vagy befogadók. Néhány jegy 
határain terhes illetlenséget, és faunszer�séget eredményez, mint 
a Kos els� és utolsó dekádja – prope Succulas –, az Oroszlán 



utolsó két és a Bak középs� dekádja. Továbbá: ha ilyen állásnál 
az Ascendensen er�sebben vagy az égbolt közepén mind 
kiemelked�, akkor történik az, hogy az ilyen szégyenletességek 
el�idéz�i még kérkednek is ezekkel, és a hozzátartozóikkal való 
beszélgetéseken széltében-hosszában kiteregetik. A két másik sa-
rokházban, a nyugatiban és az Imum Coelin, kasztráltakat vagy 
eunuchokat teremtenek, vagy nemz�képtelenné tesznek és 
lezárják a pénisz ivarvezetékét. Ha ehhez még a Mars is 
csatlakozik, akkor elrabolja a férfiak nemz�szervét és a n�ket 
hermafroditává (τριεαδαζ)teszi. 

Általában a Mars jelzi a férfiak nemi hajlamainak fajtáját. 
Ha a Vénusztól és a Szaturnusztól elválasztva áll aspektusban a 
Jupiterrel, akkor olyan embereket alkot, akik tisztességesek és a 
h�séget meg�rizve élnek a házasságban és semmilyen 
természetellenes szexuális szokásokat nem követelnek meg. 
Egyedül a Szaturnusszal összekapcsolódva tesz flegmatikussá és 
h�vössé az egyesülésben. Ellenben a Vénusszal és a Jupiterrel 
valamilyen aspektussal kölcsönösen összekapcsolódva, szeretetre 
kész és szeretetet követel� képességet ad, de ebben szerény, 
mértékletes és gondol arra, hogy megóvja magát az 
utálatosságoktól és a rossz hírt�l. Egyedül a Vénusszal, vagy ha a 
Jupiter is vele van, és még a hátráló Szaturnusszal ledér és vágy-
tól hajtott házastársat ad, aki minden lehet�séget megragad vágyai 
beteljesítésére. És ha a két égitest közül az egyik esti, a másik 
pedig reggeli állású, hajlamossá tesz vágyai kiélésére anélkül 
hogy különbséget tenne annak férfias vagy n�ies módja között, 
úgy hogy �k mindkét oldalról alávetettjei vágyaiknak. Ha 
ellenben mindkett� esti állású, akkor éget� vágyra mutat a csak 
n�kkel való egyesülésre. Ha eközben az égitestek egyszerre n�ies 
jegyben tartózkodnak, akkor azt jelenti, hogy �k ezekt�l 
visszataszító módon bemocskol�dnak, megragadják a férfiakkal 
való szerelmet, és ha az égitestek egyidej�leg férfias jegyben 
állnak, akkor válogatás nélkül mindenféle korú férfiakkal. Végül 
ha a Vénusz keleten áll, akkor megvásárolható n�kkel vagy 
kurvákkal vagy idegenekkel adják össze magukat, ha a Mars áll 
ilyen helyzetben, magasabb állású asszonyokkal vagy úrn�jükkel. 
A n�kre vonatkozóan azt a helyzetet kell figyelembe venni, 
amelyet a Vénusz foglal el a nativitásban. Ha együtt ragyog a 
Jupiterrel és a Merkúrral, akkor mérsékeltté és kulturálttá tesz a 
szerelmi kapcsolatban. Egyedüli kapcsolatban a Merkúrral a 
Jupiter nélkül, akkor bár hajlamossá tesz szerelemre és a nemi 
egyesülésre, de valóságszeret� és nagyrészt lelkileg differenciált 
n�, aki menekül a terhek el�l. Ha egyedül a Marssal áll együtt 
vagy fényszögkapcsolatban vele, akkor igen buja és vágyainak 
rabja, emellett lusta n�re mutat, még akkor is, ha a Jupiter is 
csatlakozik ehhez. Ha a Nap sugarai eltakarják a Marsot, akkor 
elcsábítják a szolgákat, megvásárolható férfiakkal vagy 
idegenekkel adják össze magukat. A Vénusz elmerülve a Nap 
sugaraiban, magasabban állók vagy saját háziura kitartottjává 
teszi. Ha eközben a jegyek és az égitestek is n�ies természet�ek, 
akkor örömüket lelik abban, hogy befogadják a szenvedélyt, ha 
azonban az égitesteket férfias állásuk befolyásolja, akkor olyan 
embereket jeleznek, akik másokat izgatnak és csábítanak 



szerelemre. A Szaturnusz ilyen helyzet� égitestekkel fényszög-
kapcsolatban, és � maga n�ies állásban, maga okozza a terheket. 
Ha keleten áll és férfias, akkor a szerelem alantasságaiba vezet és 
szokatlan módon hoz rossz hírbe. A Jupiter ellenben csillapítja az 
ilyen képességeket és kiegyenlíti azokat. A Merkúr a 
nyilvánosság elé viszi azokat, az emberek szájukra veszik és – az  
ilyen képességek miatt ismertté válva – meggy�lölik. 

 
A gyermekekr�l 

 
Miután bemutattam, hogy mi mindent kell a házasságnál 
figyelembe venni, hátra van még, hogy a gyerekeket 
megbeszéljük. Ehhez mérlegelni kell és tanácsot kell kérni az 
égitestekt�l a Médium Coelin és az azt követ� házban, melynek a 
Bonus daemon nevet adták, továbbá besugárzásaiktól. Ha ott nem 
találhatók égitestek, akkor a szemben lév� ötödik házban 
találhatókat és azokat kell megvizsgálni amelyek fényszögeket 
vetnek ebbe a házba. 

De a gyerekeket meghatározza: a Hold, a Jupiter és a 
Vénusz. Ezzel ellentétben megtagadják, elragadják, vagy a 
gyerekek számát csökkentik: a Nap, Mars és a Szaturnusz. A 
Merkúr ellenben mindig ahhoz igazodik amelyikhez testileg vagy 
fényszöggel kapcsolódik, úgy a hatásában, mint jellegében mint 
jelöl�. Keleten állva egy gyermeket ad, nyugaton állva elragadja 
azt. Ha az égitestek egytest� jegyben állnak, akkor egyetlen 
gyermeket ígérnek, kett�s test� jegyben, n�ies vagy termékeny 
jegyben, mint a Rák, Skorpió és Halak ellenben ikreket, esetleg 
többszörösen. Ha a jegy által, melyen áthaladnak férfias hatást 
kapnak, akkor fiút eredményeznek, n�ies befolyásban, leányt. Ha 
a kártev�k fogságában állnak vagy terméketlen jegyben, mint az 
Oroszlán és Sz�z állnak együtt, akkor ugyan megengednek egy 
gyermeket, de az sem szép, sem életer�s nem lesz. Ha a Nap és a 
kártev�k foglalják el a gyermekek házait, és vagy férfias vagy, 
terméketlen jegyben, valamint még a jótev�k el�nyös vagy 
szerencsés sugárzásától támogatva, bár ígérnek egy gyermeket, de 
az mégis gyenge, rossz egészség� és állandóan betegesked� és 
csak rövid élet� lesz. Ha az égitestek a gyerekekre vonatkozó 
többféle hatásfajta által valamilyen kapcsolatban állnak a 
gyermekek házaival, akkor az adott bolygók száma, ereje, keleti 
állásuk, helyzetük az er�sebb sarokházakban vagy a követ�kben, 
vagy mások fölötti elevációjuk szerint jelzik az ígért gyermekek 
születését, vagy mindet, vagy sokat, vagy kevesebbet. 

Ha a gyermekek házának uralkodója keletre áll, ilyet 
adnak. Ha eközben saját jegyükben tartózkodnak, akkor számukra 
kegyes és híres nevet hoz. Ha azonban nyugatra állnak, vagy 
idegen jelleg� jegyben, akkor alacsonyrend� és nem híres 
gyermeket jeleznek. Ha valamilyen módon megegyeznek az 
Ascendens vagy a szerencsekerék jegyével, akkor a gyermekek a 
szül�i szeretett�l körülvéve szeretettel és neveléssel növekednek, 
és a szül�k örökség élvezetét hagyják rájuk. Ha ezen jegyek 
jellegének ellentmondanak, vagy ezek ellentétes jegyben állnak, 
akkor a gyermekekkel állandóan veszekedni fognak, azok kárt 
okoznak nekik és elveszítik az örökösödési jogukat. Ha az 



égitestek kölcsönösen barátságos fényszögekkel sugároznak 
egymásra, akkor a gyermekek egyetért�ek, testvéri szeretettel 
köt�cinek, kölcsönösen és közösen dolgoznak és teljesítik 
kötelességüket, és egymással szemben töretlen jóakarattal 
viselkednek és tartanak. Ha azonban az égitestek 
diszharmo-nikusan állnak, vagy oppozícióból vagy valamilyen 
ellenséges fényszögb�l támadják egymást, akkor a gyermekek 
kölcsönösen gy�lölik egymást, egymással ellenségeskedésben 
n�nek fel és egymást üldözik. 
További finomságok részleteiben megállapíthatók és 
kikutathatok, ha az ember a gyermekeket ígér� bolygókat a 
felkel� pontra helyezi (helyüket ascendenssé tesszük) és a szoká-
sos alakzat alapján, nem másképp, és a nativitás kiolvasásának 
szokásos módján átfogó vizsgálatot végzünk. 
 

Barátokról és ellenségekr�l 
 

Barátságokat és ellenségeskedéseket, ha mélyek és 
hosszantartónk, a természetek közösségének vagy kölcsönös 
gy�löletének nevezzük. A kevésbé jelent�seket és rövid idej�eket 
ismeretségnek és civakodásnak nevezzük. A kölcsönös jóakarat 
vagy ellenszenv mérvadó okaira vonatkozóan a nativitás uralkodó 
helyeit kell vizsgálat alá vonnunk, a Nap, a Hold, az Ascendens és 
a szerencsekerék helyét. Ha ezek saját jegyükben találhatók, vagy 
azokat kölcsönösen felcserélik, legyen az az összes, vagy közülük 
a többség, és különösen ha nem állnak távolabb az Ascendenst�l 
17 foknál, akkor a barátságok szilárdak és oldhatatlanok lesznek, 
anélkül hogy bennük igazságtalanságokat vehetnénk észre. 

Ellenben ha olyan helyen találhatók, hogy aspektussal 
nem kapcsolódnak egymáshoz, vagy ellenségesek egymással 
szemben, akkor az mindennapi ellenségeskedésekhez és 
nézeteltérésekhez vezet. 

Ha a barátságok és ellenségek jelöl�i egyik megadott 
helyen sem találhatók, de szextilben vagy trigonban állnak 
egymással, akkor a jóakarat megszépíti az életet, de csak csekély 
mértékben. A kvatlrát fényszögek csak kisebb ellenszenvet 
váltanak ki ezekben az esetekben, valamint a barátok között 
félreértések és veszekedések lehetségesek, ha a kártev�k a 
barátságok jelöl�ihez applikációba (közeled� fényszögben állnak) 
lépnek. 

Hasonlóképpen az ellenségeskedéseknél is nyugodt 
id�szakot és békülést hoznak, ha a jelölök jótékony közeled� 
fényszöget kapnak. 

A barátságnak azonban három fajtája van, el�ször is ha az 
emberek belátásból és megfontolásból találnak egymásra, hogy 
egymás mellett álljanak, ha tanácsra van szükségük, másrészt 
haszonszerzésb�l és végül, ha közös öröm és közös a szenvedés. 
Ez a három dolog összetalálkozik a barátságnál, ha minden égitest 
– vagy a többségük – az adott helyen harmóniában áll egymással. 
Hasonlóan az ellenségeskedés minden fajtája el�fordul 
egyid�ben, ha az összes – vagy a többségük – egymással 
diszharmóniában található. 

Ha a világosítók harmonikusak egymással akkor rendkívül 



jó és szilárd lesz a barátság az életében, mely belátáson és 
megfontoláson alapul. A világosítók diszharmóniája az 
ellenségeskedést romlottsággal és alávalósággal tölti meg. 

Ha a szerencsekerék harmonikusan áll, akkor a barátság 
oka a haszon. 

Az Ascendens harmonikus helyzete arra utal, hogy a 
barátságot rokonszenvb�l kötik. 

A nativitásokat kölcsönösen össze kell hasonlítani, hogy 
lássuk, hogy az égitestek mindkett�ben emelten, vagy 
kölcsönösen fényszögkapcsolatban állnak. 

A barátok közül azok, akiknek a horoszkópjában a jelöl�k 
exaltációban (emelt helyzet�ek) találhatók, vagy a vonatkozó jegy 
a felkelés közelében van, nagyobb befolyást gyakorolnak a 
barátságra vagy az ellenségeskedésre. Ahol azonban egyes 
égitestek a másikéra szerencsés sugarakat vetnek, hasznot 
eredményez a kölcsönös jóakarat által, nagyobb alkalmazkodást, 
mely a félreértéseket könnyebben kiegyenlíti. 

Pillanatnyi ismeretségek és nézeteltérések esetén 
kölcsönösen figyelembe kell venni az érintett égitestek mozgását 
mindkét horoszkópban, tehát hogy milyen id�pontban éri el az 
id�t kimér� barátság-bolygó az egyik horoszkópban a másikban 
lév�t. Akkor rövid barátságok alakulnak ki, rövid ideig tartanak, 
míg újból feloldódnak a semmiben. Ellenben hosszabb 
id�tartamúak, ha valamelyik égitest, amelyik felkel�ben van, még 
csatlakozik ezekhez. 

Ha a Szaturnusz és a Jupiter felel meg annak, hogy az 
egyik eléri a másik helyét, akkor a barátság politikai alapokon, 
vagy földm�velés vagy örökség által jön létre. 

A Szaturnusz és a Mars így a szándékosan felbujtóit 
verekedéseket és üldözést jelöli. 

A Szaturnusz és a Vénusz kölcsönösen rokonságban állók 
közötti kapcsolatot, mely ismét gyorsan kih�l. 

A Szalurnusz és a Merkúr ismeretségeket, bizalmas 
érintkezést, üzleti kapcsolatot, vagy szerz�dés által létrejöttét, 
vagy titkos kapcsolatot. 

A Jupiter és a Mars cimboraságot a hatóságoknál vagy 
más kormányhivatalnál. 

A Jupiter és a Vénusz barátságot nyilvános személyekkel, 
akik titkos misztériumokat végeznek vagy jövendöléssel 
foglalkoznak. 

A Jupiter és a Merkúr beszélgetéseket a tudományok és a 
m�vészet tanulása céljából. 

A Mars és a Vénusz szeret�k közötti kapcsolatokat hoznak 
létre, házasságtörést és szexuális közeledést, melyek 
következménye veszélyes lehet és rövid ideig is tartanak csak. 

A Mars és a Merkúr ellenségeskedést, viszálykoclást és 
széthúzást, vádaskodást levél által és mérgezés kísérletét jelzi. 

A Vénusz és a Merkúr az ismeretségeket m�vészi 
tevékenység, tanulmányok, kereskedelmi levélváltás, vagy 
n�-barátságok okán teszi lehet�vé. 

A társadalmi felemelkedést és lesüllyedést rövid 
cimboraság esetén az említett négy f� hely harmóniája alapján 
ítéljük meg. 



Mert, ha a szerencsekerék, vagy a világosítók 
sarokházakban állnak, akkor a közeledés a legfontosabb, ha 
ellenben a jelöl�k távol állnak ezekt�l a házaktól, akkor a 
barátságok jelentéktelenek lesznek. 

Hogy a barátságok által jó, vagy rossz események el�tt 
állunk, az adott égitestek jellegéb�l kell megállapítanunk. 

 
A szolgákról 

 
Azt hogy az �r és a szolgák között egyetértés vagy széthúzás 
van-e, azt a 12. házból és az égitesteknek ezzel a házzal való 
viszonyából látjuk meg, álljanak akár benne, vagy a vele szemben 
állóban, a hatodikban. De mégis els�sorban abból, hogy eme ház 
jegyének ura a nativitás uralkodójával (Az ascendens jegyének 
uralkodójával) összhangban vagy diszharmó-niában található-e. 
 

Az utazásokról és a külföldön tartózkodásról 
 

Azt a vidéket, ahová utazásra vállalkoznak, a világosítók 
helyzetéb�l határozzuk meg, a születés helyét középpontnak véve, 
ha lehetséges mindkett�i, de többnyire a Holdhoz igazodunk. 
Mely a nyugati horizonton vagy hanyatló házban állva utazásokat 
és helyvátoztatásokat jelez. Hasonlókat mutat a Mars, ha a 
leszálló ponton, vagy a kilencedik házban található és a 
világosítók szemben vagy, kvadrát fényben állnak vele. 

Ha még a szerencsekerék is az egyik utazás házban áll, 
akkor az egész élete, kapcsolatai és vállalkozásai külföldön 
játszódnak le. 

Ha jótev�k sugározzák be az utazást jelöl�ket, vagy 
felemelkednek hozzájuk, akkor ennek következménye híres és 
szerencsés tettek külföldön, valamint visszatérés a vállalkozás 
befejezte után, és semmilyen akadályok nem állnak szemben vele. 

Ha ellenben a kártev�k vetnek fényszöget az utazást 
jelöl�kre, akkor nehézségek, károk és veszélyek jelentkeznek az 
utazásokon. Itt is felhasználjuk a vizsgálódáshoz a befolyások 
értelemszer� keveredését, és az utazás helyét azon bolygók 
uralkodása által határozzuk meg, mely a jelöl�t besugározza, 
ahogyan azt korábban már bemutattuk. 

Ha a világosítókat keleti negyedben találjuk, akkor az 
utazás Kelet felé vagy Dél felé történik. Ha ellenben nyugaton 
vagy közvetlenül a leszálló ponton állnak, akkor Északra vagy 
Nyugatra fog utazni. 

Ha az a jegy, amelyben az utazás jelöl�je található, 
egyszer�, vagy ha az uralkodó égitestek egyszer� jegyhez 
tartoznak, akkor az utazás id�szakonként történik, és nem 
egymásután. Ha ezek kell�s test� jegyek, akkor folyamatosan és 
hosszú utazásokra vállalkozik. 

A Jupiter és a Vénusz, mint az adott jegy uralkodója és a 
világosítók uralkodói gondtalan, veszélytelen, jövedelmez� és 
szép utazásokai ígérnek, vagy a lerülel kezel�je kíséretében, 
melyen átutazik, vagy barátok környezetében. Jó szelek fognak 
uralkodni és úti ellátmány is b�ségesen áll majd rendelkezésére. 

Ha a Merkúr is csatlakozik jó fényszögeivel ezekhez a 



jelöl�khöz, akkor kihasználja az alkalmat, hogy új barátságokat 
kössön és az ezzel járó ajándékokat elfogadja. 

Ha ellenben a Szaturnusz és a Mars uralkodik a 
világosítók fölött és legf�képpen, ha szemben állnak velük, akkor 
szétrombolják a szerencsét, mely az utazás közben érné és nagy 
veszélybe sodorják az utazót. Ha vizes jegyben állnak, akkor 
szerencsétlen tengeri utakat jeleznek vagy a visszautat úttalan és 
elhagyott vidékeken át. 

A szilárd jegyekben k�omlásokat a magasból és viharokat. 
Napforduló vagy napéjegyenl�ségi jegyekben az 

ellátmány hiányát és betegségeket. 
Emberi jegyben állva útonállást, rajtaütést és 

kegyetlenségeket jelez, melyeket el kell szenvednie. 
Föld jegyekben sebesüléseket vadállatok vagy földrengés 

által. Ha egyidej�leg a Merkúr is kapcsolódik, akkor a 
veszélyeket viharok, súlyos vádaskodás, kígyók és mérgezett 
nyilak okozzák. Az események fajtájára – legyenek azok 
szerencsések vagy balszerencsések – a  következtetéseket az uta-
zás kiváltója különböz�ségéb�l, a házakból, melyek fölött ezek 
uralkodnak, a sors esélyeinek helyei fölött uralkodókból, vagy a 
test fölött uralkodókból magukból, vagy a megbecsülés és 
tiszteletéb�l vonjuk le, aszerint, hogy az uralmat éppen melyik 
fölött gyakorolják. 

Hogy ezek az események milyen id�pontban jelentkeznek, 
azt abból az id�b�l számítjuk ki, amennyi id� alatt egy égitest az 
eseményt ígér�t eléri. A számítás módját már egy korábbi helyen 
röviden ismertettem és bemutattam. 
 

A halál módjáról 
 

A továbbiakban a halál módját vizsgáljuk meg, melybe be kell 
vonnunk az élet hosszáról szóló korábban már bemutatott tanítást, 
hogy a halál egy fényszög hatására következik be, vagy pedig a 
jelöl� leszállásakor a Descendensen. 

Ha a halál egy fényszög hatására vagy egy ilyen (Direkció 
által) elérésekor következik be, akkor a halál módjáról azt a 
helyet kérdezzük meg, ahol a találkozás bekövetkezik. Ha a halál 
oka az életet meghosszabbítónak a leszállása a Descendensen, 
akkor magát a Descenclenst vonjuk vizsgálat alá. 

Azoknak az égitesteknek a természete szerint, amelyek 
ezeken a helyeken találhatók, vagy ha a helyük nem ott van, ele 
els�ként kelnek fel (Oppozicióban vannak a Descendenssel), an-
nak megfelel� halált okoznak; ahogyan tehát az égitestek 
természete szerinti jellege változtatja az eseményt, ugyanúgy a 
fényszögek, amelyeket kapnak, az élet megsemmisít�jének a 
jellege maga, és végül az életnek megfelel� környezet a zodiákus 
jegye alapján. 

A Szaturnusz, mint uralkodó hosszadalmas betegségekkel 
vezet a halálhoz, tüd�vész vagy sorvadás, hurut, romboló láz, a 
lép pusztulása, vízkór, bels� megkeményedések, vagy az anyaöl 
szenvedései és más betegségek által, melyek súlyos megfázásból 
keletkeznek. 

A Jupiter halált jelez torokgyík, tüd�fekély, gutaütés, 



görcsök, fejfájás, a gyomorszáj megbetegedései és hasonlók által, 
melyek okai súlyos asztmában, vagy rossz légzésben találhatók 
meg. 

A Mars halálhoz vezet a szakadatlan láz vagy egy sor 
lázroham, váratlan csípések, a vesék elzáródása, vérhányás, bels� 
vérzések, abortusz, szerencsétlen szülés, karbunkulus vagy 
er�szakos halál által és végül mindaz által, ami gyulladások és láz 
okait alkotja. 

A Vénusz gyomor- és májbetegséggel öl meg, állsömör, 
vérhas, rákbetegségek, fisztula és mérgezés által, röviden a vér 
b�sége vagy romlottsága által. 

A Merkúr az életet eszeveszettség, elmebetegség, epek� 
okozta önkívület, epilepszia, köhögési rohamok, sz�kmell�ség, 
nehéz légzés, és olyan betegségek által, amelyek a túlzott 
kiszáradásból és ennek következtében a test leromlása miatt 
alakulnak ki. 

Természetes halállal halnak meg ellenben azok, akiknek 
az életfonala letekeredett, ha az égitestek, akik a halál fölött 
uralkodnak saját jegyükben vagy méltóságukban tartózkodnak, 
kártev�k által nem sértettek, hanem azok fölött elevációban 
állnak, amelyek a súlyos sérüléseket vagy betegségeket okozzák, 
és egy különleges természet� halál okai lehetnek. 

Er�szakos vagy különös halállal végz�dik az élet, ha 
mindkét kártev� uralomban áll a világosítók fölött, és emellett 
vagy együttállnak, vagy egymást kölcsönösen kvadrátból vagy 
szembenállásból sugározzák be, és végül, ha egyikük vagy 
mindkett� eközben a Napot vagy a Holdat támadja. Az ilyen halál 
fajtáját mutatják a kapcsolataik, ezzel szemben a világosítók a 
dics�ségben és méltóságban bekövetkez� halált. A halál fajtájánál 
figyelembe kell venni továbbá a többi égitest sugárzásait és a 
jegyeket, amelyben a kártev�k helye található. 

A Szaturnusz ugyanis ilyen helyzetben kvadrát vagy 
szembenállás fényszöggel fenyegetve a Napot megöl, ha szilárd 
jegyben áll a sokadalomban, torokgyík, fulladás vagy megfojtás 
által. 

Ugyanezzel fenyeget a Szaturnusz, ha leszálláskor követi 
a Holdat. Ha ekkor állati jegyben áll, akkor arra utal, hogy bestiák 
marcangolják szét. 

Ha sértett Jupiter tekint a Szaturnuszra, akkor a szülöttet 
az összegy�lt cs�cselék szórakoztatására vadállatok elé vetik 
(Bikaviadorok és állatidomárok halálára is vonatkozik (in 
spectaculo)). 

Ha ellenben a Szaturnusz szemben áll a világosítók 
egyikével, amikor az Ascendensen felkel, akkor halált jelez 
börtönben. 

Ha a Merkúr tekint a Szaturnuszra, különösen a Kígyó 
környékén vagy állati csillagképek közelében, akkor a halált 
mérgez� állatok által jelzi. 

Ha a Vénusz is ott áll, akkor mérgezést és üldözést jelez 
n�k által. 

Ha a Hold tekint a Sz�zben vagy a Halakban, vagy egy 
vizes jegyben állva a Szaturnuszra, akkor a szülött hullámokban 
leli halálát. Az Argonauták hajójának környékén állva hajótörést 



jelez. 
A Nap és a Szaturnusz mindkett� napforduló jegyben 

állva, konjunkcióban vagy oppozícióban, vagy a Mars szemben 
állva a Nappal, azt jelzi, hogy a szülöttet egy épület 
összed�lésekor nyomják agyon. 

De ha ezek az égitestek a Médium Coelit foglalják el, 
akkor hirtelen egy meredek mélybe zuhan le. 

A Mars, amennyiben a Nap szerencsétlenül vagy a Hold 
kvadrátból vagy szembenállásból sugározza be, emberi jegyben 
állva azt jelzi, hogy a halál népfölkeléskor vagy ellenség keze 
által, esetleg öngyilkossággal történik. Ha közben a Vénusz 
fényszögkapcsolatban áll a Marssal, az azt jelzi, hogy a n�k vagy 
támogatják a halál okát, vagy maguk emelnek kezet a szülöttre. 
Ha a Merkúr tekint a Marsra, akkor a szülött halálát kalózok, 
utcai rabló vagy útonállók okozzák. 

Azokban a jegyekben állva, amelyek megcsonkításra 
utalnak, vagy amelyek alakzata nem teljes – mint a Medúza 
fejének környéke –, a Mars lefejezést jelez vagy a végtagok 
megcsonkítását. 

A Skorpióban vagy a Kentaurban halált jelez égési sebek 
által vagy operáció alatt, vagy görcsrohamban. 

Ha a Mars a fels� vagy az alsó Meridiánt foglalja el, akkor 
a halált az epe okozza, különösen ha a Cepheus vagy az 
Andromeda környékén tartózkodik. 

Leszállva szemben az Ascendenssel él� testtel elégetik. 
Ha állati jegyben áll, akkor halált jelez ballépés vagy 

elrablás által. 
Ha a Jupiter tekint a Marsra, akkor szokatlan halálban lesz 

része a szülöttnek, vagy törvény által, vagy a hadvezérek, vagy a 
királyok haragja által. 

Ha a kártev�k halálos helyeken állnak együtt vagy 
oppozícióban, akkor a halál fajtája nagyobb hevesség�, annak a 
jellege szerint, amelyik ilyen helyen áll, és duplán nehéz lesz a 
szerencsétlenség – vagy jellege vagy mértéke miatt –, ha a 
kártev�k valamilyen kapcsolatban vannak a halál házával. 

Az ilyen fényszögek alatt születetteket vagy nem temetik 
el, vagy vadállatok, madarak tépik szét, ha a kártev�k eközben 
állati jegyben állnak és jótev� nem sugároz a halál helyére. 
Külföldön halnak meg azok, akiknél a halál bolygói az utazást 
jelöl�k helyét elérik, különösen, ha a Hold ott található vagy, ha 
ezt a helyet kvadrát vagy oppozíció sugározza be. 

 
Az élet idejének felosztásáról 

 
Miután minden egyes részt megfigyelés alá vontunk, amelyek a 
testr�l, a lélekr�l és a sorsról felvilágosítást adnak a kezdetben 
meghatározott sorrend szerint, melyben minden egyes vizsgálat 
legjelent�sebb és legátfogóbb részét megvitattuk, így a végére 
csak az élet természetes logikának és a korábbi tanoknak 
megfelel� felosztása maradt. 

Mint ahogyan minden el�rejelzésnél az általános sors a 
jelent�sebb az élet egyes dolgaival szemben, úgy azt a területet 
kell megvizsgálni, amelyre az élet sok egyedi vonását meg kell 



ítélni, tekintettel a testfelépítésre, a szokásokra és a törvények 
különböz�ségére. A vizsgálatnál, mely meg kell feleljen a 
természetes viszonyoknak, azokat a momentumokat vesszük el�, 
amelyek általánosabb és er�sebb befolyást gyakorolnak, amellyel 
a nativitások hasonlósága által elcsábítva, nem azt mondjuk a 
testalkatról, hogy egy etióp gyermeknek fehér a b�rszíne, vagy 
hogy kellemes és egyszer� a hajviselete, vagy hogy egy germán 
fekete, göndör hajat fog kapni, vagy hogy egy ilyen békében n� 
fel, a m�vészeteket és a színházát fogja szeretni, ellenben egy 
görögnek azt prognosztizáljuk, hogy vad és m�veletlen lesz, és 
még, ha az ember másrészt téved a népek törvényeit és szokásait 
illet�en, mint ahogy valaki egy olasznak megjövendölte, hogy 
n�vérével fog házasságot kötni – ami egyébként Egyiptomban 
szokás – vagy egy egyiptominak házasságot az anyjával, mely 
viszont a perzsáknál szokásos. És végül az általános vonásokat 
kell el�térbe helyezni, és csak utána az élet részletkérdéseit – 
nagyobb vagy csekélyebb mértékben illeszkedve – megtárgyalni. 

Hasonló módon kell az eseményeket az élet id�szakaira 
vonatkoztatva a különböz� életkorokhoz illeszteni, hogy nem 
mint gondatlan fecseg�k egy gyermeknek jelezzünk el�re nagy 
tetteket, vagy házasságot, vagy valamit, ami a magasabb 
életkornak felel meg, vagy az épp most született gyermeknek a 
hatéves lehet�ségeit, vagy valamit, ami az ifjúkorban következhet 
be, hanem a id�nek megfelel�en, az életkorral harmonizáló és 
annak megfelel� lehet�ségeket alakítsuk hozzá. 

Az általános emberi természet vizsgálatánál egyetlen 
szabályként azt alkalmazzuk, amelyik az égitestek rendjéb�l, 
kezdve a legkorábbi életkortól és a hozzánk legközelebbi 
körforgásból, a Holdéból adódik és az élet határával és a 
Szaturnusz távoli bolygókörével fejez�dik be. 

Így esnek minden életkorra olyan események, melyek az 
érintett bolygó természetével harmonizálnak, melyeket el�ször 
egészen általánosan kell megvizsgálni; és az egyes különbségeket 
az érintett nativitásban fellelt sajátosságokból látjuk meg. 

Az els� négy életévben a Hold uralkodik saját négyhetes 
periódusának megfelel�en a gyermeki életen, szabályozza a 
nedveket és mozgásukat a testben, a növekedés gyorsaságát, a 
folyékony táplálékot, a lélek szeszélyességét és az akkori értelmi 
képességek gyenge erejét a maga természetes módján és hatása 
jellegének megfelel�en. 

Az ezt követ� évtizedét a gyermekkornak a Merkúr uralja, 
annak a húsz évnek a fele szerint, mely alatt az értelem 
kim�vel�dik és formálódik, mivel elveti a tudomány magvát, a 
lélek sajátosságai és a szellemi er�feszítések szembet�n�ek 
lesznek, az értelem, a tanulás, az elsajátítás és az els� gyakorlatok 
által felébreszthet�. 

A harmadik szakaszt, az ifjúság éveit a Vénusz 
kormányozza a következ� nyolc év alatt, melyek száma keringése 
hónapjainak felel meg. Megkezd�dik a magok folyásának 
kifejl�dése rendeltetésük megvalósítására és a nemi hajtóer� 
érvényre juttatására. Ebben az id�ben a legészrevehet�bb a libidó 
leger�sebb vonzereje és lángja; a szerelem, a tévedés és a 
meggondolatlanság mindabban, amit az értelem észlel. 



Az ifjúság negyedik és a középs� korszakát a Nap 
irányítja, mely a szféra közepét foglalja el és 19 éven át 
uralkodik. A léleknek valami parancsolót kölcsönöz, tekintélyt és 
méltóságot a tettekben, a hírnév utáni vágyat és tiszteletreméltó 
állást és kiváltja az átmenetet az élettel való játéktól, a bels� 
szemlélet szabálytalanságától, a ragaszkodó tökéletlenségt�l a 
komolysághoz, a méltóságteljességhez és a megtiszteltetés iránti 
vágyhoz. 

Az ötödik, emberi szakaszt a Mars irányítja tizenöt éven 
át, periódusának megfelel�en, a léleknek több élt és energiát 
kölcsönöz, nagyobb kitartást a munkában, megtölti a lelket és a 
testet gondokkal, er�feszítésekkel, és felkelti az értelemben azt a 
megfontolást, hogy a most elért korral teljesít� képességének 
csúcsára ért el, ami lelkesíti a munkában, hogy valami értékeset 
valósítson meg, amit hátrahagy, miel�tt az élet vége elérkezik. 

Hatodikként a Jupiter uralkodik egy korosztály fölött 12 
éven át, keringésének megfelel�en, és a sajátkez� munka iránti 
ellenszenvet váltja ki, megnehezíti az érintkezést, teli panaszokkal 
és veszélyekkel az élet számára, tisztességet kölcsönöz, 
el�készületeket a jöv�re, az utódok szeretetét, alaposságot a 
tanácsok felvetésében, lelkiismeretességet azok osztogatásában és 
a figyelmeztetésben, gonddal tekint a becsületre és hírnévre, 
szabadelv� a gondolkodásmód, hódolatot vár el és 
tiszteletreméltó. 

Az utolsó uralkodó a Szaturnusz melynek a legvégs� 
aggastyánkor van alárendelve, amikor már az élet melegének 
túlzott hiánya a test és a lélek mozgását akadályozza, és így a 
kedvet, az étkek élvezetét, valamint az érzéki élvezeteket. Ha 
ekkor a test – miután veszített feszességéb�l – kiszikkad és 
kiszárad, akkor magatartása mogorva lesz és könnyen érez 
sért�dött-séget különc, barátságtalan lénye miatt, roskatagsága 
következtében, mely ennek a kornak a sajátossága. Ezek az 
életkorok különböz�ségei a nativitás vizsgálatakor. 
A részleteket a nativitásból magából állapítjuk meg hasonló 
értelemben a megadott korosztályok és hatásmódjuk szerint, a 
fényszögeket vet� égitestek alapján, ahogyan az élet hosszáról 
szóló részben megadtuk azt. Kiszámolni azt kell, hogy mikor éri 
el a jelöl� az ilyen égitestet. 

Az Ascendensb�l alkotunk ítéletet (direkcióknál) az 
egészségi állapotról és az utazásokról. 

A sorsról a szerencsekerékb�l. A Hold helyzetéb�l a lelki 
szokásokról és a érintkezésr�l. A Napból a méltóságról és 
hírnévr�l. A Medium Coelib�l az élet egyéb vállalkozásairól, a 
barátságokról és a gyermekek születésér�l. 

Hiszen soha nem csak egy jótev� alkot egyedül egy 
direkciót egy id�ben, ha egy sor ellentmondásos esemény 
következik be egyszerre. 

Mint ahogyan valaki egy rokon halála által örökséghez jut, 
vagy abban az id�ben amikor beteg, egy méltóságba emelik, vagy 
egy olyan id�szakban amikor üzletei leálltak gyermeke születik, 
vagy egyebek. Másrészt ugyanabban az id�ben nem csak 
szerencsés vagy csak szerencsétlen események k�vetkeznek he a 
testre, a leiekre, a sorsra, a méltóságra a barátok vagy ellenségek 



vonatkozásában, hanem talán valamilyen olyan esemény is, 
amelyet teljes egészében szerencsésnek vagy szerencsétlennek 
kell neveznünk, ha például a jótev�k az összes vonatkozó 
fényszögpontot elérik, vagy ezzel ellentétben a kártev�k. De ez 
csak ritkán történik, mivel a gyenge emberi természet nem szeret 
egyedül, egy extrém oldalról határozni, hanem a jó és a rossz 
összekeverésére hajlamos. 

Jelöl�ként a bemutatott módon azokat az égitesteket 
vesszük, amelyek fényszögpontokat érnek el; hasonlóan nem csak 
az életet elpusztítókat használjuk fel ígér�ként, hanem 
mindegyiket, minden vonatkozásban. Nem csak együttállásban, 
hanem oppozícióban, kvadrátban éppúgy, mint a szextil vagy a 
trigonok helyeit. 

Egy esemény idejének a meghatározásához el�ször azt az 
égitestet vesszük figyelembe, amely az adott helyet elfoglalja 
vagy oda fényszöget vet. 

Ha nincs ilyen égitest, akkor azt a bolygót választjuk, 
amely a felkel� ponthoz a legközelebb van, ha tovább keresünk, 
az állatövi jegyeknek a sorrendjében haladunk a fokokon amíg a 
következ�t el nem érjük. 

Ennek kimérjük az idejét, amíg újra el nem érünk egy 
következ�t és így tovább. 

És egyúttal azt az égitestet hívjuk segítségül, amely saját 
határain belül áll. amennyiben olyan elrendezés�. 

Ha az események meghatározását az Ascendenssel 
nyerjük, akkor az éveket a direkciós ív hosszúságával határozzuk 
meg, figyelembe véve az adott terület szélességi fokának 
megfelel� felemelkedést. Abban az esetben, amikor a Medium 
Coelivel határozzuk meg, az éveket az egyenes felemelkedéssel 
számítjuk. És hasonló számítási móddal határozzuk meg az 
éveket egy sarokházig a megfelel� felemelkedésben vagy 
leszállásban, vagy pedig a Meridiánon való áthaladáskor, mint 
ahogyan korábban az élet hosszának kiszámításakor 
megmutattuk. 

Tehát a legkiválóbb és a legegyszer�bb id�méréssel az 
el�bb említett módon határozzuk meg az eseményeket. Az évek 
sorrendjét úgy határozzuk meg az id� mérésével, hogy a jegyek 
felkelésének megfelel�en számoljuk az éveket és minden egyes 
fokhoz egy évet hozzárendelünk, egészen a legutolsóig, mely – 
tekintettel a kiszámított élettartamig — szóba jöhet. Ugyanígy 
járunk el egy ilyen év hónapjainak meghatározásakor. A 
nativitásban leszámoljuk a hónapokat az égitestt�l vagy helyt�l 
kiindulva, mely által az adott évet kiszámoltuk és az egyes 
jegyeket egyformán 28 napra osztjuk fel. 

Hasonló módon számítjuk ki a hónap napját, a 
születésnaptól kiindulva, miközben minden jegyet 2 1/2 napra 
osztunk. 

Nagy figyelmet kell arra szentelni, milyen égitestek lépik 
át tranzitban a nativitás f� helyeit a leger�sebben, mivel nem 
kevésbé ezek a tranzitok járulnak hozzá az esemény idejének 
meghatározásához. A f� helyek fölött áthaladva a Szaturnusz és a 
Jupiter az éveket, a Mars, a Nap, a Vénusz és a Merkúr a 
hónapokat, a Hold tranzitjai a napokat határozzák meg. Arra is fi-



gyelemmel kell lenni, hogy különösen a f� id�mér�k 
eseményeket idéznek el�, és hogy a speciális id�mér�k ezeket a 
hatásokat támogatják vagy akadályozzák. Mivel az égitestek 
tranzitjai eseményeket váltanak ki, irányt adnak nekik, vagy 
feloldják és csökkentik a hatásokat. Általában az ígér� helye és az 
általános életszakasz ura mutatja az esemény jellegét és id�tarta-
mát, figyelembe véve a határokat, amelyekben állnak. Az 
égitestek ugyanis az állatövön áthaladva ismét elfoglalnak olyan 
helyeket, amelyek a születéskor elfoglaltakkal összhangban 
vannak. És hogy szerencsés vagy szerencsétlen események 
következnek be, azt az id�mér� bolygók – egyrészt a természetes, 
másrészt az új helyzetük által befolyásolt – jó vagy el�nytelen 
hatásaiból, valamint legel�ször elfoglalt harmonikus vagy 
diszharmonikus helyzetük alapján állapítjuk meg. 

Hogy különösen mikor mutatkozik meg az adott égitest 
hatása, felismerhetjük az év és a hónap jegyéb�l, azon hely 
szerint, mely az esemény okozója, éppúgy az év vagy a hónap 
jegyéhez való viszonyából, melyen az égitestek a tranzit során 
áthaladnak, melyben a Nap és a Hold hatása azonos. Ha ugyanis 
az eredeti nativitásban harmonikus sugárzás van az égitestek és a 
helyek között, amelyre rátekintenek, és kés�bb a tranzitban 
azonos fényszög jön létre, akkor az jó a megadott irányban. De ha 
eredetileg nincs harmonikus fényszög két ilyen hely között, 
hanem ellenséges sugárzást kapnak és az égitest tranzitban 
áthalad ennek a helynek a kvadrátja vagy oppozíciója fölött, 
akkor el�nytelen eseményt vált ki, akkor is, ha más tranzitok 
semmi hasonlót nem mutatnak. 

Ha az adott égitestek direkcióban és tranzitban is úgy 
állnak, hogy semmi különöset vagy közepesen jót, vagy rosszat 
jeleznek, éspedig úgy, hogy nem egyedüli id�mér�k és az eredeti 
nativitásban uralmuk által eredetileg sem teszik ezt, akkor a jó és 
a rossz keverékét okozzák, mely az eseményt színezi. 

Szerencsés esemény akkor következik be, ha egy és 
ugyanazon hely mindegyik vagy azonos id�szakok többségére 
esik, vagy, ha több helyre egyidej�leg az összes, vagy a jótev�k 
többsége ráfut. Megfelel� értelemben a kártev�kkel is ez a 
helyzet. Mindaz, amit itt az id�pontok meghatározásáról 
bemutattam, elegend� kell legyen. Az események jellegét ebben 
az id�szakban nem érintettem, mivel azt vizsgálati módszerünk, 
az égitestek általános hatásainak ismerete alapján, a különleges 
id�beli hatásokhoz megfelel� módon illeszkedik, miközben a 
matematikai számítási eredmény a többféle befolyás korábbi 
keveredésének jellegéhez és fajtájához kapcsolódik. 

 
FINIS 

 
 

Melanchton Philipp 
köszönti a nagytisztelet�, bölcsességével 

és erényével kit�n�Ebtier Erasmust, 
az erényekben gazdag Nürnberg város szenátorát 

 
Semmit sem volna szabad nagyobb joggal megállapítani, mint azt, 



hogy a bölcsesség és a tudomány, melyek belátó mérlegserpeny�i 
a nemesnek és nemtelennek, az egészségesnek és az 
egészségtelennek, ékesszóló bizonyítékokat fektetnek le az isteni 
lény és a gondviselés számára. Ezért a tudományokat tisztelni 
kell, nem csak hasznosságuk miatt, amit az emberi élet számára 
hoznak, hanem azért, mert bebizonyítják számunkra Isten létezé-
sét, és megengedik számunkra, hogy lényét felismerjük, mely 
természeténél fogva bölcs, igazságos, jóakaratú, önzetlen, a 
gonoszságot és a b�nözést megbosszulja, óvja az emberek életét, 
és kalapját az emberiség tiszteletreméltó törvényei fölött óvón 
kiterjesztve tartja. Err�l mondta Platón olyan szépen, hogy Istent 
a legsokfélébb és legszeretetreméltóbb formában fedezhetjük fel 
újra a tudományokban. Ahogyan az Isten az emberi nemnek a 
tudományokat átadta, úgy �rzi meg azokat csodálatos módon a 
teremtésben, hogy a színeik a világi uralom még oly sokféle 
átalakulása által se oldódhassanak fel. Az Ókor birtokában volt az 
égitestek hatásai tudományának, melyet kétségtelenül a 
leggondosabb módon nyertek a legeslegrégibb megfigyelésekb�l, 
és birtokolta a hasonlóan alapos történetírást a legkorábbi 
birodalmak óta. Amikor Egyiptomban a szaracén barbárság úgy 
az Alexandriai Akadémiát, mint ennek következtében a 
tudományok gyümölcseit is megsemmisítette, elpusztultak az 
�srégi oklevelek és bizonyítványok. Az asztrológia teljes 
tudománya, mely akkoriban a legkülönfélébb papi-
rusztekercsekben szétszóródott, feledésbe merült volna, ha 
röviddel a szaracénok betörése el�tt Ptolemaeus a teljes 
tudományt egy kötetben össze nem foglalta volna. Ezt a tudóst 
szólította fel Isten arra, hogy a szétszórt tudományt összegy�jtse. 
Ezt az egy kötetet tudták a könyvtárak t�zvészéb�l megmenteni 
és bel�le egyes magánemberek szorgalmából és eszközeivel 
másolatokat készítettek, és ily módon volt lehetséges, hogy a 
kés�bbi nemzedékekre hagyományozzák. Ezért akarjuk Isten 
jóságát elismerni és tisztelni, mivel � nem csak átadta az 
embereknek a tudományt, hanem azt meg is tartotta nekik. 
Ptolemaeusra emlékezve, akinek szellemét Isten lobhantotta 
lángra, hogy vállalkozzon erre az értékes munkára, örülni 
akaaink. Hiszen az biztos: értékes és igaz az asztrológia 
tudománya, az emberiség történetének a koronája és teljes 
tiszteletre méltó bölcsessége Istennek az igéje. Ez az író a régi 
isteni bölcsesség maradványait, mely az égitestek állásából az 
emberi lélek képességeit és minden következményét 
meghatározza, egy kis könyvben foglalta össze, melyet ez okból 
tanulmányozunk és saját hasznunkra meg kell �riznünk, hogy 
általa felismerhessük, hogy mi ebben a tudományban a valóban 
régi felismerés, és szerénységgel a természetes okokból adódó 
sokféle lehet�ségre következtethessünk. Jóllehet ezáltal nem kell 
lehet�séget adni az égitestek erejér�l szóló vitának, bár 
Ptolemaeus maga is utal a könyve elején a ciklopszokkal 
folytatott beszélgetésekre, melyekben az egész tudományt 
valóban dühödt buzgalommal nevetségessé teszik, ugyanígy 
hivatkozik azokra a nyilvánvaló tanúbizonyságokra, hogy másnak 
kell lennie a fény erejének a mozgó leveg�ben, mint a mi emberi 
testünk tulajdonságaiban. És az erkölcs és a szokások a 



következményei ennek a sokféle befolyásnak. Bár nem minden 
adottság és esemény következik be az emberi képességek által, 
még ha az összes jelentés ismert is el�ttünk, mégis ez az a rész, 
amely által kiszámítható a természetes okokból adódó jelentés, 
bármilyen kicsiny is legyen a haszna és értéke az emberi élet 
sokféle ágában. A betegségek gondoskodással elkerülhet�k vagy 
mérsékelhet�k, ha Te a test képességeit helyesen ismered; az 
események is nyugodtabban követhet�k, ha valaki felismerve a 
veszélyeket, a sötét sors csapásait és támadásait vissza tudja 
szorítani. Még a legkisebb növény sem véletlenül születik, mely 
nem rendeltetett sokak használatára és hasznára isteni végzés 
által, így a titkos betegségeket is egészen szokványos eszközökkel 
lehet el�zni. Legyünk meggy�z�dve arról, hogy minden pompás 
testre, melyet ilyen bölcsességgel teremtett, melyek mozgásukban 
is örök törvényekhez igazodnak, kihatással kell hogy legyenek. 

És ez az egyez�ség a fentiek és a lentiek között ismét csak 
Isten tanúsága és a jövendölés bizonyítéka. A mester 
bölcsességével együtt látjuk, hogy valamilyen vészterhes 
állapotban van fölöttünk, vagy a leveg�, a víz, a föld er�szakos 
rezdüléseiben, látjuk hogy egyidej�leg valamilyen meghatároz-
hatatlan ok létezik, egy mennyei fény és annak hatása, mint a 
nagy es�zések idején az 1524. évben négy égitest konjukciója 
következtében a vizes jegyekben, vagy az 1540. évi nagy 
h�hullámkor a fogyatkozás miatt a Kos jegyében. Isten is így 
akarta, hogy az emberi képességeket el�bb ismerjük fel, hogy 
azáltal cselekedeteinket nagyobb megfontolás vezérelje. 

Mindez megmagyarázza, hogy egyrészt bölcsességgel 
ilyen rokonságot hozott létre a teremtésben, másrészt hogy Isten a 
mi hasznunkra akar segíteni. Emiatt el�nyös, bölcsességgel 
mérlegelni, hogy az égitestekben milyen er�k lakoznak. Ilyen ok 
miatt nem esett a pusztulás áldozatául az egész tudomány, még ha 
néhány fecseg�, vagy agyriumi zöldfül� (Agyrium, Diodor 
történetíró szül�helye) zavaros dolgokat és szemfényvesztést is 
hordtak össze. És pontosan ebb�l az okból kell a régi tanítást 
megfontolni és meg�rizni, mivel az igazabb és értékesebb. És a 
természet vizsgálatakor fel akarjuk ismerni az isteni kézm�vest és 
m�vészt, hogy tudatosítsuk, hogy � uralkodik a természeten, és a 
legnagyobb szabadságban rendelkezik és valóban mindenkinek 
csökkenti a szenvedését, aki segítségül hívja. 

Én figyelmeztetem a tudomány m�vel�it, hogy olvassák el 
Ptolemaeusnak ezt a könyvét, és tegyenek azért, hogy ez a 
tudomány fennmaradjon. Mert tudom, hogy Nagyságtok sok 
kiváló ismeret, valamint a legjobb tudományok er�sítésén 
fáradozik és szereti ezeket a tanokat, ezért fordultam jelesen 
Nagyságodhoz, hogy tekintélyével sokakat másokat ennek a tudo-
mánynak az ápolására ösztönözzön. 
Üdvözlöm Nagyságtokat!  
1553 március hónapban 


