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02_A Nap a Bika jegyében   
 

 
H. Ami a vitalitást, az akaraterőt illeti, szinte semmiben sem különbözik az előző jegyhez képest, de 

itt koncentráltabb, higgadtabb, tántoríthatatlanabb. A célratörés és a gyakorlatiasság miatt nem 

idegen számára a kerülőút. Kitartó szorgalommal, kitartással, kiegyensúlyozottsággal alapozza meg 

egzisztenciáját. Rejtett hiúsággal halad a főleg anyagiak birtoklásán, nyugvó életútján, de ha hite, 

meggyőződése engedi és különösen, ha későbbiekben az esetleg hasznot hozó is lehet, akkor a nem 

anyagi vonatkozású helyzetekben is érdekelt tud lenni. Lelki egyensúlyából nem egykönnyen lehet 

kibillenteni, de ezt tudatosan tenni vele, életveszély a másiknak. Indulatából órák múltán sem 

nyugszik meg. Az anyagias beállítottság jellemzi érzelemvilágát is, így ösztöneit, vágyait 

teljességgel akarja kiélni. Magával szemben roppant elnéző tud lenni olyanban, amit másoknak 

azonnal felró. Minden kérdés, ami pénzzel, gazdálkodással függ össze, érdekli. Ez a típus éli át 

legmélyebben, hogy a Természet a legnagyobb művész, ezért képesek sokáig „nézni” (bogarat, 

lepkét, madarat, tájat) is, ilyenkor „feltöltődnek”, utána szívesen mennek emberek közé. Kit ünő a 

forma-, arányérzéke, ami nemcsak a művészet - főleg képző- és zeneművészet - terén érvényesül, 

hanem magatartásban is. Segítségét nem kell kétszer kérni, gyakorlatiasan és azonnal tud 

cselekedni. Konzervatív, jó, szuggesztív előadó, ismereteit, nézeteit gyakorlatiakkal alátámasztva 

adja elő, kitűnő politikai érzékkel szerez híveket magának. Ha lehet választani, akkor a 

legmegfelelőbbet ösztönösen tudja megtalálni. A nagy célok mellett figyelme kiterjed a hétköznapi, 

jelentéktelen dolgokra is, ha azok nélkülözhetetlenek. Mindegy, milyen nívóról indul, annál 

magasabbra törekszik. Toleráns mások jogaival szemben, de akiket nem visel el, azzal nem 

veszekszik, egyszerűen - mintha nem lennének - elkerüli. Az egészségesen, 

kozmetikázatlanságában, természetesen szép nő, a harmonikus, lágyabb arcvonású férfi. Jellegzetes 

vonása, hogy a társaságban az önmaguk valamely vonását fitogtató, csinos nőket bizonyos lenéző, 

érdektelen, hideg pillantásokkal lekezeli. 

DH. Cselekedeteit csak az anyagiak, megszerzése befolyásolja, alakoskodik, félrevezet, csakhogy 

annak kerülhessen a birtokába, amit gazdaságosnak, vagy az ő érdekében bármi miatt lényegesnek 

tart. A „megszerzés” ösztökéli, még akkor is, amikor abból semmi haszna sincs. Megkeseríti az 

életét, ha valami a szorgalmának, kitartásának hiánya miatt kerüli el, mert birtoklási igénye marad 

kielégítetlen. Tetteit, kapcsolatait kizárólag - gyakran a palástolt - önzés, vagy hiúság irányítja, 

senkire sincs tekintettel és ez az utóbbi túlhajszolt testiség, érzékiség formájában érvényesül 

erotikai világában, szexualitás önmagáért. Korlátolt életszemlélet, minden csak a saját érdekét 

szolgálja. Kiskaliberűség, otthon-cicomázás, giccs. 

 

I. házban 
H. Az előbbieken kívül a legkiemelkedőbb a fokozott sikervágy, tettei elismertségének igénye, 

alkotó-, szellemi erejének kitartása, gyakorlatiassága, de intuitív szervezőképessége, megnyerő 

határozottsága. Magatartásának egocentrikusságát sokban feledtetik a lényegre mutató és 

elfogulatlanként ható értékítéletei. Az intellektualitás mellett a szépség, vagy a művészetek 

valamely ága iránti valós, vagy sejttetett elkötelezettsége és rendíthetetlen nyugalmat sugárzó, kicsit 

visszafogott magatartása sikerei fő forrása. Jelentős politikai érdeklődés, szociális kérdésekben 

határozott nézetek, véleménynyilvánítás. Komfort-, kényelemszeretete ellenére azonnal 

aktivizálódik, ha céljai érdekében cselekedhet, ilyenkor bátor, nyílt, de sohasem kihívó, a 

biztonságérzet csak úgy sugárzik belőle. Kimért tempójú, nem siető járás, magatartás. Arányos 

testfelépítés, inkább robosztusság irányába hajló alkat, lekerekített arcvonásokkal. Nők esetében a 

kimondottan vonzó, mesterkéletlen szépség mellett roppant hangsúlyozott az ön- és biztonságtudat. 

DH. Az előbb írtak mellett a megnyerőbb vonások így sem tűnnek el teljesen, de az öncélúság, a 

hajszoltabb érzelemvilág legtöbbször valamilyen szélsőségességet árul el, akár a vágykielégülés, a 

kényelem, a primitívebb hiúsági kérdések, a földhözragadtság, de esetleg a szellemi, megerőltető 

törekvések irányában. A nehézségek elvakulttá, indulatában meggondolatlanná teszik, bár még 

ilyen esetben sem téveszti szeme elől a saját érdekét. Önfejű nyakasság, saját képességek 

túlbecsülése. 
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2. házban 
H. Miután ebben az állásban a 2. mundánház (Bika) egyben a 2. horizontház is, így nemcsak 

hajlamaiban, hanem szellemvilágában is hatalmas birtoklásvágy érvényesül, de ez nem minden 

esetben korlátozódik az anyagiakra, ezért iránya sem mindég könyvek, lemezek, festmények, 

hanem elvontabb értelemben is érvényesül, ami a tudást, esetleg annak valamilyen speciális 

kapcsolatát érinti. Tény, legtöbbször csak az ezek megszerzését lehetővé tevő eszközre, a pénzre, 

vagyonra koncentrálódik, azonban majd mindíg párosulva a nagyvonalúság valamelyes ismérvével. 

A nagy föld- és természetszeretete miatt sokuknak kisebb-nagyobb ingatlanja is van, ahol 

szorgalmasan tevékenykedve nagyon otthon érzik magukat. Szinte közömbös, hogy milyen magas 

szellemi, avagy csak egyszerű fizikai munkaterületen tevékenykedik, hallatlanul büszkék a maguk-

termelte gyümölcsre, de akár lucernásra is és a legtöbbször nem is alaptalanul, sőt, módját tudja 

ejteni ezek hasznosításának is. Nagy dimenziókban gondolkodik, nagyon kitartóan tudja növelni 

birtokterületét, itt érvényesül a kitűnő kombinatív készsége, megtalálva az adottságok természetes 

kihasználhatóságának módját. Reálpolitikus, aki ideáknak is gazdag birtokosa és ennek révén, akár 

hatalmas vállalkozások alapítója, gyarapítója is lehet. 

DH. Az előbbiek, de leplezetlen önzéssel, harácsolással, a „csak magamnak” domborodik ki és így 

nem annyira az eredmény, mint inkább a környezet reagálása a negatív. A férfiak önmaguk-

hajszolása, csakhogy a meglévőt gyarapíthassák, gyakran keveredik a meg nem engedett eszközök 

igénybevételével, nők esetében az egyszerűbb kapzsiság és irigykedés mutatkozik. Mindkettőre 

jellemző az arányvesztés, nincsenek tekintettel az elért eredmények és a ráfordított energiák 

viszonyára. 

 

3. házban 
H. Általában a kitűnő üzleti érzék az anyagi sikerének fő biztosítéka. Kevésbé rámenős, mint a 2. 

házban, szorgalma nem annyira a „megtartás”, mint inkább az új és újabb lehetőségek ügyes 

kihasználására és az így elért eredmény biztosítására vonatkozik. Tárgyal, levelez, utazik és akár a 

közvetlen rokonságát is, bevonja tevékenységi körébe. Biztonságát rendszerességgel, írásos 

megállapodásokkal igyekszik fokozni. Érdekéről nem feledkezik meg, de hajlamos - jó hírneve 

érdekében - anyagi engedményeket tenni, mindezt írásban, hogy - hiúságát kielégítendő - nyoma 

legyen a nagyvonalúságának. szponzorálás. 

DH. A rosszul végződő ügyletek esetében másra hárítja a felelősséget, szeret kibújni a 

kötelezettségek alól, vagy agyonmagyarázni a helyzetet, nem egyszer a környezetével fizettetni meg 

a saját tévedését. Parazita hajlam. Nők esetében gyakori a munkahelyi üzletelés. Kényszerüzletek, 

foglalások, gondok a fedezettel, kétes értékű „híresség”. 

 

IV. házban 
H. Az életsiker inkább érettebb korában köszönt rá, még akkor is, ha egyébként anyagilag 

jólszituált. Konzervatív beállítottságú családi háttér. Az otthon gazdagsága, gazdagítása 

folyamatosan meghatározza magatartását és ebben az apai ágról hozottak a dominánsak. Női 

képletben mindehhez egészséges szépérzék és gyakorlatiasság is társul, bizonyos hiúsággal a saját 

otthona „maga-alakitotta” voltára. A férfiak gyakran törekszenek a „saját kert”-re, szívesen 

tevékenykednek benne, annak termékére büszkék. Nagyobb dimenziójú képletben az otthon a 

hazává bővül, annak gazdagítása, kereskedelmének és politikai erejének erősítése érdekli. Általában 

az otthonának az igazi biztosítéka a beosztó képességének racionalitása. Kitűnő érzék a gazdasági 

kérdések iránt. 

DH. Szűkkeblűség, kicsinyesség lengi körül az otthont, amely gyakran a korábbi „nagylábon élés” 

következménye. Túlméretezett vállalkozások, ezekben az otthon többet mutat, mint a valóság és 

sokba kerül a látszatnívó fenntartása. ütközés a hatóságokkal, az otthont, a hazát érintő ügyekben. 

Természeti csapások elviselése. 

 

5. házban 
H. Magával ragadó, életvidám szemlélet, sugárzó, vonzó - kicsit csábító - viselkedés és csak úgy 

„lerí” róla a nyílt, bátor kezdeményezés. Hangsúlyozott szexualitás, szuggesztív sarm, vágy-

kielégülési igény, szórakozáskereséssel. Szerencsejáték, sport, versenyszellem. Anyagiakban is 

szerencsés vállalkozás. A szeretett tanár, akit a diákjai örömmel követnek, a tanár, aki kitűnő 

gyakorlatiassággal tudja átadni a tananyagot. Művészetek iránti készsége a képzőművészet irányába 

viszi. 
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DH. A szexualitás elhatárolóan fontos szerepet visz életében, emiatt anyagi gondok. Beteges 

játékszenvedély, vagy téves értékítélet miatti veszteségek. A tehetség elpazarolása. gondok az 

utódok miatt. Egyoldalú elkötelezettség, az érdekeltségén kívül más iránti közöny. Egoizmus 

vezérelte tettek. Prostitúció. 

 

6. házban 
H. Általában kitűnő fizikai adottságok, egészséges szervezet, hatalmas munkabírás. Részfeladatú 

munkában is tudja a gazdaságosságot érvényesíteni. A „megideologizált” elképzelések alá is képes 

gyakorlati alapot adni, gazdálkodási elmélet kidolgozásával. A beosztottjait ügyes 

gyakorlatiassággal, azok adottságainak megfelelően tudja dolgoztatni. 

DH. Csak a kirótt feladat ellátására alkalmas. Rögeszmés elképzelések alá keres gyakorlati 

alátámasztást. A részletkérdések teljesen lekötik. Gége-, pajzsmirigy-, hormonális betegségek iránti 

érzékenység. 

 

VII. házban 
H. A társas viszonyt, így a házasságot is, valamilyen formában erősen befolyásolják az anyagi 

körülmények. Lehet, hogy nem kifejezetten anyagi érdekeltségről van szó, sokkal inkább értelmi, 

érzelmi megalapozottságról, de egyáltalán inkább a külvilágra hatni akarás a fontosabb, amiben 

mutatkoznak a reálpolitikai törekvések is. Hirtelen indulatú elvakultság esetében is képes a saját 

érdekét érvényesíteni. Nyílt sisakrostéllyal áll, vagy küzd, de csak addig, amíg korrektek vele 

szemben, mert ha nem, akkor kegyetlenül, semmivel sem törődve, a másikat eltiporva tör céljára, 

általában ilyenkor anyagi vonatkozások kerülnek előtérbe, mind a saját céljai illetően. A másik 

eltiprása is anyagi lehetetlenítést jelent. Házassága anyagi előnnyel jár, még akkor is, ha ez a 

szempont, előtte, fel sem merült. Attraktív, de határozott házastárs. Ismertség a művészvilágban. 

DH. Vagyoni vonzatú pervesztés, házassági gondok meggondolatlan, ötletszerű kiadások miatt. 

Érdekházasság. A külvilágot az „anyagiak” alapján ítéli meg. Vonzó küllemű házastárs, de az 

anyagiakat - különösen a feleség - sajátmagára szereti költeni. Viszálykodás a részestárssal, nyílt 

ellenségeskedés. 

 

8. házban 
H. Igazi H. Állásról nem lehet beszélni. Nehezen teremti meg a vágyott társadalmi függetlenségét, 

pedig állandóan ez foglalkoztatja. Anyagi előny hagyaték révén. Egészségi kérdésekkel kell 

foglalkoznia, már fiatal korától. Nem annyira az önzés, mint inkább a hiúság sarkallja tetteit. Ha 

művészi hajlamokkal is rendelkezik, akkor az elmúlás, a végleges elszakadás a gyakoribb ihletője. 

Erős politikai elkötelezettség, nem egyszer alig kivédhető nehézségekkel. 

DH. Egészségének biztosítása jelentős anyagi teherrel jár. Hosszantartó, vagyonjogi perek, ahol az 

igazságkeresés többe kerül, mint a per tárgya. Társaságok, egyesületek miatt a legkülönbözőbb 

problémák, amelyek esetleg erkölcsi örökségként is jelentkeznek. vagyona gyarapítása miatt nem 

válogat az eszközökben. Az alapjában nemes cél érdekében kifejtett mentési manővereit a külvilág 

önzésnek tartja. Női képletben a férj fájdalmas elvesztése is lehet. 

 

9. házban 
H. Inkább a tudományok, semmint a művészetek iránti érdeklődést emeli ki, amelyet az alapos 

szakismeret, a rendszeresség tesz sikeressé. élet közeli teóriák, tanulmányok, amelyek esetleg a 

nemzetközi kereskedelemmel foglalkoznak. Sikeres gazdálkodás nagy - inkább mezőgazdasági - 

vállalkozás irányításával. nagyobb, külföldi utazások, amelyek a szórakozás mellett gyakorlati 

célokat is szolgálnak. Nagyobb perek esetében a világos, tárgyszerű fogalmazás és dokumentálás 

sikerének forrása. Előnyös sógorsági kapcsolatok. 

DH. Beszűkült, materialista látókör, mindenben csak a saját érdekét képviseli, keresi, emiatt számos 

ütközés magasabb hivatallal, vagy nagyobb erőbefektetést igénylő tanulmány, amely 

érdektelenségbe torkollik. Dogmatikus felfogás, közömbösség a magasabb, elvontabb fogalmak 

iránt, érdektelenség a helyzetek etikai vonatkozásaival szemben, a világ jelenségeit csak a 

hasznosság alapján értékeli. 
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X. házban 
H. Még közepes képlet esetében sem lehet egyszerű, tömegsorsról beszélni, mert kimagasló, 

öntudatos megbízhatóság és az elismertség utáni vágy irányítja az amúgyis reális alapokon nyugvó 

tetteit. Kitűnő képesség ahhoz, hogy a saját adottságainak leginkább megfelelő életutat megtalálja 

és azon, szuverenitását megőrizve végezze a munkáját. Nagyvonalú gazdálkodási tevékenység, 

vállalatirányítás. Reálpolitikus, aki akaratát mások érdekeltté tételével, felelősségvállaltatásával 

érvényesíti. Művészetek közül a zene és a képzőművészet áll hozzá a legközelebb. A fölöttes 

hatóságokhoz, irányító személyekhez korrekt, magabiztos és sikeres kapcsolatok fűzik. 

DH. Túlfűtött önbizalom, gőg és erőszakosság miatt gyakori ütközés a fölöttesekkel. Túlméretezett 

vállalkozás, csődveszéllyel, minden legyőzött akadály helyén újabb keletkezik, tekintélyének, 

hírnevének veszélyeztetése. Tartósabb veszteséges periódusok az életben. derékbe tört művészpálya 

túlhajszoltság miatt. Permanens küzdelem a féltékenyen őrzött szuverenitásának megőrzése 

érdekében. 

 

11. házban 
H: Az életkörülményei szerencsésen alakulnak, nem a saját maga irányítottságával, hanem, 

általában, a megfelelő időben a megfelelő személy megjelenése, a külső adottságok spontán 

alakulása révén. Barátok, pártfogók kimagasló szerephez jutnak az életében, könnyen megszeretteti 

magát, szimpátiát tud kiváltani nem hangsúlyozott, de nyugodt fellépésével, alkalmazkodásával, 

nem egyszer a tudatosan alkalmazott sarmjával. általában az ismeretségi köre a nagyobb és nem az 

ismertsége. Anyagi helyzetét kapcsolatai előnyösen befolyásolják. 

DH. A veszélyeztetettség kétirányú: egyrészt a protektorok kegyeinek hajhászása, másrészt a saját, 

előnyös helyzetének semmirekellőkre pazarlása révén. Ismeretségkötés előre megfontolt szándékkal 

a későbbi hasznosíthatóság érdekében. Nexusait - nem egyszer nyíltan - kiaknázza. Nagy 

kiszolgáltatottság másoknak az anyagiak miatt. Az „aranyifjú”, a kitartott barátnő. 

 

12. házban 
H. Az élet anyagi bázisának megteremtése folyamatosan nehézségekbe ütközik, a vágyott jólét 

illuzórikussá válik és józan önkorlátozást, szellemi értékek iránti érdeklődést vált ki. 

Visszavonultabb élet, szívesebben tevékenykedik zártabb vállalkozás gazdasági vonalán. Kitűnő 

meglátásai az intézetnek és nem sajátmagának hoznak hasznot. Művészeti vállalkozások önzetlen 

irányítója. poszthumusz siker, okkult ismeretek. 

DH. A sűrű korlátokba ütközés lázadóvá teszi, meg nem engedett eszközökhöz folyamodik. Amiből 

később kellemetlenségei adódnak. Az élet külső kényszere miatt - késve - rátalál a szellemi útra. 

zárkózódottság, ami mögött gyakrabban egészségi okok húzódnak meg. Kellemetlen, 

kiszámíthatatlan, inkorrekt személyek álnok magatartása, hamis tanúzása. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


