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10_A Nap a Bak jegyében   
 

 
H. A hatalmas szívósság, kitartás és ellenálló képesség mellett mindig az élet realitásaihoz simuló 

elképzelésekkel irányítja, főleg a saját, de mások életét is. számára természetes, hogy nehézségekkel 

kell találkoznia, ezért azok sem el nem térítik, sem el nem bizonytalanítják magatartásában, 

szervezőképességében. vitathatatlan, hogy saját karrierjénél fontosabb kevés dolog lehet, legfeljebb 

maga a cél, amit nem föltétlenül a saját érdekében tűzött ki, így nagyvonalúbb, konstruktívabb és 

tette társadalmilag is értékelhető. pontos, nem túlhajszolt és nem is a másikat hajszoló, egyenletes 

munkatempót követő és követelő, viszont nincsen tekintettel a külső, személyes érdekekre, a 

megvalósulásig, a mű érdekében mindenkitől elvárja a maximumot és sikerének épp egyik alapja 

az, hogy azonnal átlátja, kitől mit várhat, azt viszont megköveteli. jellemző, hogy magától mindig 

többet követel, mint mástól. véleménye óvatos, visszafogott, de reális, ritkán téved. anyagiasnak 

tűnik, mert úgy látszik, mintha csak magával az anyaggal bajlódnék, mintha csak az anyag 

érdekelné, holott az csak egyszerű eszköz a kezében, ő az anyaggal magasabb célt valósít meg, ő a 

nagy szobrász, építő, városrendező, az örökkön építő, mindent befejező, mindig újat kezdő, de ez 

érvényes az „irodai anyagra” is. kötelességtudás, megbízhatóság, kiszámíthatóság, rendszeresség, 

előrelátás.  kevesebbet ígér, mint amennyit nyújt, diplomatikus adottságok. szeret időnkét 

visszavonulni, de nem szereti a tartós magányt. akik közelebbről nem ismerik - tény, hogy nem is 

enged közel magához jóformán senkit - azok a külső megnyilatkozásai miatt fel sem tudják tételezni 

azt a belső melegséget, amit a mindenkivel szembeni három lépés távolságtartása takar, azt az igazi 

segítőkészséget, amit a hűvös kézfogásával elfed, azt az izzó puritánságot, amit a kicsit félszegként 

ható szószegénysége, az ösztönös félsze, hogy valaki esetleg belélátna a legbensőbb érzelmeibe, 

még sejttetni sem enged, holott legbelül valóban ezek húzódnak meg. ezt igazolja az is, hogy 

pillanatokon belül tudnak kitűnő szónokká, vitatkozó partnerré átvedleni, mihelyt valaki 

önérzetével, hittel vallott tervei megbízhatóságával kapcsolatban provokálja. való igaz, nem 

gyakran kerül ilyen szituációba, mert merev, külső magatartása ilyenektől a másikat eleve 

elijesztené. nagyjából ugyanígy elárulja belső melegségét az, a köszönetet sohasem váró, csöndes 

gondoskodást a családjáról, gyerekeiről amely mögött gyakran lemondás, saját igényének 

háttérbeszorítása található. érzelmi életében akkor szerencsés, ha olyan valakire talál, aki 

természetesnek veszi, hogy minden embernek megvan a saját hibája és ezt nem ostorozza. 

DH. Kegyetlen szigor, főleg másokkal, de magával szemben is, kihajtani az utolsót is a cél 

érdekében. zsarnoki hajlamok, amire csak a ranglétrán való felemelkedés, az anyagi elismertség 

hajszolja. harácsol, kizsákmányol és ha érdekében áll akkor - a hibát másra hárítva - újabb 

elképzelésekkel áll elő. egyoldalú, ha tudós, akkor megszállottan se nem lát, se nem hall a 

szakmáján kívül, összeférhetetlen, kiszámíthatatlan, attól függően, hogy elképzelései realizálásának 

melyik szakaszában van. a nehézségek elbizonytalanítják, elveszti a fonalat, nem egyszer az 

egészhez a kedvét, ilyenkor búskomorság, önmarcangolás lesz úrrá rajta. agyonhajszoltság áldozata. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez fokozottabb, nyakas büszkeség járul, azzal a szent meggyőződéssel, hogy ő nem 

mindennapi tevékenység ellátására képes, főleg hivatott (!). semmilyen nehézség sem tartja vissza, 

de azok annál inkább bosszantják, nem maga az akadály, hanem a tény, hogy ez hátráltatja célja 

megvalósításában. feladatainak ellátása, számára egyben mindenkor kötelesség is. az önbizalom és 

a realitásérzék harmóniában vannak. visszafogottsága ellenére ki lehet érezni az érzelmi 

túlfűtöttséget és ez tekintélyparancsoló. 

DH. Keménysége, céltudatossága elutasít mindent, ami közbelép és gátol. végletes önhajszolás, 

vagy végletes elbizonytalanodás, aminek tragikus hangulati, érzelmi megnyilvánulásai vannak. 

eszközeiben nem válogatós, de ezt nem is rejti véka alá, azt sem, hogy a hatalom számára 

mindennél fontosabb. megsértett hiúságában kegyetlenül bosszúálló. egyoldalúsága abban nyilvánul 

meg, hogy egyetlen cél érdekében mindent egy lapra tesz fel. 
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2. házban 
H. Birtoklás a birtoklásáért, ami nem a pénzre, hanem a birtokolt anyag fölötti uralom örömére, 

tehát éppen nem az eszközre irányul, ezért gyakori az anyagiak kimagasló kulturális szerephez 

jutása. sajátmagára, tanultságára alapoz és nemcsak a biztosítottság, de a törvényesség is nagy súlyt 

képvisel, sőt, mindezek sarkallják megerőltető tevékenységre is. 

DH. Nehezen kiszámítható, erős gátoltságok mutatkoznak az anyagi alap biztosításánál, különösen 

a saját, túlmérezetezett igénye, kötelezettsége, vagy - a valóban magas - kultúrigénye miatt. súlyos, 

anyagi vonzatú perek, azok kétes, vagy vesztes kimenetele. 

 

3. házban 
H. Világos, határozott expresszív stílus. a szakmai ismeretanyag folyamatos bővítése. a közvetlen 

környezetével kiegyensúlyozott, de kissé tartózkodó magatartás. határozott tekintély a rokonságon 

belül, de inkább becsülik, mint szeretik. nagyon kényes az adott szavára, üzletileg megbízható és 

kisebb utazásai is jobbára a hívatás területéhez fűződnek. 

DH. Kétes értékű sajtókapcsolatok. közvetlen környezetében zavarokat kelt, mindenkit elidegenít 

magától. kalkulációiból nem a megalapozottság, inkább az önzetlenség hiányzik. roppant 

körülhatárolt érdeklődési kör, emiatt tanulmányait elhanyagolja. baleset utazásnál. perlekedések a 

szomszédsággal. 

 

IV. házban 
H. Családkoncentrált szemlélete ellenére az otthonában nem annyira a melegség, inkább az azzal 

kapcsolódó hívatás és kötelezettségek teljesítettségének igénye, ténye a dominál. az otthon 

biztonsága a jövő biztonságát jelenti a számára, ezért fáradhatatlanul tud dolgozni. kötelességtudó, 

apai szellem tartja egybe a családot. gyakori az ingatlanokkal összefüggő tevékenység, vagy a 

szélesebb alapokon nyugvó, szilárd üzleti kapcsolatok miatt a „nagy ház vitele”. az otthon 

berendezését a cikornyátlanság jellemzi, de ha antikvitás is található ott, akkor az is puritán. 

DH. Már fiatal korban megjelennek a nagyobb gondok az otthonban, ami magány, költözködés, 

vagy elhagyottság formájában nyilvánul meg. továbbélése az öröklött tirannusi hajlamnak. nehéz 

apasors. a családtagok menekülése, vagy kényszeredett tartózkodása az otthonban. 

 

5. házban 
H. Bár a Nap, mint az 5. mundán ház ura - elvileg - minden 5. házban „jól érzi” magát, de itt a 

szenvedélyek sokkal visszafogottabbak, már ami azok öncélúságát illeti. ahogyan mérsékli a 

hevességet, úgy fokozza viszont az öntudatosságot. határozott biztonságra törekvést, ösztönös 

óvatosságot és így tudatos önkorlátozottságot kölcsönöz. kezdeményezéseiben céltudatos, 

kivitelezésében megbízható. kitűnő pedagógiai képesség, nagy gyakorlatiasság teszi hatékonnyá, 

tanítványai előtt megbecsültté. érzelemvilága egyáltalán nem szegényes és erre hamar rájön az, akit 

befogadott. zárkózott, nem elhamarkodó, mert a félelem a kudarctól erősen érvényesül. igaz, hogy a 

szerencsére sohasem épít, de nem is áll vele hadilábon, amit viszont inkább a külső körülmények 

alakulásában tapasztalhat. vonzódás a képzőművészetekhez. 

DH. Csalódottság, sértődöttség, örökös duzzogás és elégedetlenség jellemzi intimebb 

érzelemvilágát, így nehezen talál társra. csalódás, megcsalatás, vagy - igen tartósan - „mellékutca 

szerelem”. valamely tudományág megszállott kutatója, monomániás kísérletezője, cserbenhagyott 

„professzora”, aki mindenét egy lapra tette föl. ellenszenves modor, magatartás, magas beosztású 

ellenség, aki elgáncsolja a tényleges tehetségét és bár fönnáll a lehetősége, hogy az utóbbi 

kényszerképzet, de akkor is, az átlagnál többet kell küzdenie a sikerért. számos gond az utódokkal. 

 

6. házban 
H. Szívós fizikuma ellenére sokat kell foglalkoznia egészsége kérdéseivel. munkaterületén nem 

annyira az abban betöltött (vezetői) szerep, inkább az elvégzett munka fontossága a lényeges a 

számára, ezt hangsúlyozza is és emiatt nem nagyon népszerű a munkatársak között, mert akár még 

példaképpé is emelkedhetik. ha vannak alkalmazottjai, azokat alkalmasságuknak megfelelően 

szemeli ki, a megfelelő munkára és ebben reális az ítélete. 

DH. Az egészség kérdései sűrűn foglalkoztatják. belső elégedetlenség a végzett munkájának saját 

maga szerinti értéke és annak honoráltsága közötti eltérés miatt. lélekölő, robotoló munka keserű 

emberré teszi. krónikus betegségek 
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VII. házban 
H. A családcentrikus beállítottság miatt különösen fontos számára a partner, a házastárs, maga a 

házasság, ugyanakkor annak bázisát nemcsak érzelmileg, hanem reálisan szemlélve, meglehetősen 

körültekintően szervezi meg, így érzelmi fellángolása ellenére tud kivárni, mind a személy, mind 

pedig a lehetőség alkalmasságát illetően. nem lehet csak számítással vádolni, mert igen mély 

érzéssel és hűséges kitartással éli a házaséletét, még akkor is, amikor már az érzelmek mindkét 

részről erősen elpárologtak, mert maga a „kapcsolat”, az egymásrautaltság, a család, mint olyan 

fontos számára. a partnerségi viszonyban megbízható, még ha hűvös is, de becsületes. ha a 

körülmények indokolják és a megfelelő partner megjelenik, igen hosszú ideig tud várni a kapcsolat 

véglegesítésére. 

DH. Félreértettségen, téves illúzión nyugvó, partneri viszony, ami veszekedésekkel, 

pörlekedésekkel jár. az anyagi „túlméretezettség”, vagy az ígérgetések be nem tartása alapjaiban 

rendíti meg a kapcsolatait és ilyenkor semmilyen erkölcsi elkötelezettséget sem érez annak további 

fenntartására. a pörösködéseket anyagi okokból indítják. 

 

8. házban 
H. Saját független egzisztencia megteremtése így is sok gonddal jár, ennek érdekében különböző 

tárgyalások, levelezések, utazások történnek.aszketikus életszemlélet, kevesebb gyakorlatiassággal. 

ha a szellemi terület emelkedik ki jobban a képletben, akkor kevesebb a gond és a csalódottság, 

mint az anyagiakra koncentrált karakter esetében. 

DH. Hajlam krónikus betegségre. végzetes események a közvetlen környezetben, súlyosan beteg 

testvér, vagy egyéb rokon. méltatlan veszekedések hagyatéki téma körül. 

 

9. házban 
H. Erősen konzervatív politikai nézetek, bizonyos örökletességgel. életszemléletében gyakorlatias, 

azt hívatás tudat színezi át. kevés, de kipróbált külföldi kapcsolat, amelyet magasabb cél érdekében, 

tudatosan ápol. szívesen tevékenykedik tudományos területen és ebben valamilyen családi kötődés, 

kezdeményezés döntő szerepet visz. 

DH. Nehéz és kevés sikert hozó, kutatói, tudományos tevékenység, előnytelen külföldi kapcsolattal. 

anyagi szempontok determinálják erkölcsi magatartását. súlyos nézeteltérések a sógorsággal. 

 

X házban 
H. Előnyös állás a jegy jó adottságainak kiteljesedéséhez, mindaz amit a jegy bevezetőjében írtunk, 

itt fokozottan érvényesülhet, aláhúzva a szorgalom, kitartás, céltudatosság, kemény 

következetesség, stb. vonásokat, amelyek nagyon megerősítik a saját erőn nyugvó karrier 

megtartásában, de aláhúzza azt a nyughatatlanságot amit a kitűzött cél el nem éréséig érez. 

függetlenülés mindenkitől, nagyvonalúság, a lehetőség kizárása, hogy ezekkel más visszaélve, őt 

akadályozhassa. hivatal, vagy saját létesítésű, nagyobb vállalkozás sikeres irányítása. nem 

közszeretet, de közmegbecsülés. 

DH. Saját sikere érdekében semmitől sem riad vissza, eszközeiben sem nagyon válogatós, 

kivitelezésben kegyetlen, csak a saját mércéjét ismeri. anyagias, amíg az utolsó lehetőséget ki nem 

használta, nem tágít. különösen nők esetében a primitívség és a hatalmi túltengés miatt megutált 

„főnöknő”és bár ez férfiak esetében sem kizárt, de ott ritkább a mások kicsinyes ráncigálgatása 

dominál. utódok miatt egzisztenciális gondok. 

 

11. házban  
H. Magasabb beosztású személyek ismeretségének keresése, akik megbízhatósága miatt 

megbecsülik és segítik. érzelmileg inkább munkatársai jelentik a barátságot, mint az ismeretségi 

köre. a kapott támogatás sokkal természetesebb számára, mint az általa másnak nyújtott. hívatás 

területe szélesebb ismeretséget biztosít számára. 

DH. Összeszólalkozások, viták a baráti körben, amelyek mögött hiúsági kérdések, nyílt 

érdekütközések, feltárt kihasználtság lapul. kapcsolatait addig tartja fönn, amíg az érdekében áll és 

ezt nem is nagyon titkolja. 

 

 

 

 



 

O
ld

al
3

7
 

12. házban 
H. A hangsúlyozottan intellektuális beállítottság miatt H. hatásról csak akkor beszélhetünk, ha 

valamilyen szellemi kutatómunka, szociálpolitikai kapcsolatú hívatás területről van szó. a 

visszafogottság, megbízhatóság teszi alkalmassá a nem nyilvános föladatok és megbízások 

ellátására. sajátosan zártkörű, visszavonultsággal járó életterület, tudatos elfordulás a nagy 

nyilvánosságtól, kerülése annak. 

DH. Számos kényszerkorlátozás, ütközés a társadalommal, pereskedések, elítéltetés, börtön. 

krónikus betegség,. veszedelmes, nyílt ellenfélből tartósan áskálódó, gyűlölködő, alakoskodó, titkos 

ellenség lesz, akivel szemben nehéz megtalálni a megfelelő harcmodort. földhözragadt szellem, aki 

nem lát kiutat az egyre szaporodó nehézségekből. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


