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06_A Merkúr a Szűz jegyében   
 

 
H. Túl azon, hogy itt a saját domiciliumában (uralmi jegyében) áll, a hagyomány szerint még 

exaltált (felfokozott) is, ami aláhúzza hatásjellegének kiválóságát. Éleseszűség, analitikus 

értelemmel, a legapróbb részletekig tud hatolni, ha az szükséges. Megfontolt, mindent a helyére 

tesz, vagy tetet, és ebben nem hagyja magát zavartatni. nem a sokoldalúság - ez a másik jegy az 

Ikrek sajátja - hanem a céltudatos gyakorlatiasság, nem az elvont teóriák, hanem mindaz, ami 

ellenőrzötten iskolázott értelemmel elérhető az, ami vonzza. Találékonyságot, szellemi 

hajlékonyságot, a tervezői, kutatói és a nehézkes, de gondos aprólékosságot igénylő feladatokat 

kedveli. Csak ha átértette, akkor fogadja el a dolgokat, nem egykönnyen meggyőzhető, de 

észokokkal szemben hajlandó nézetét megváltoztatni. Nem vált ki környezetéből mélyebb 

emóciókat, mert meleget sem sugároz. A logikailag megoldható problémák, titkok megoldása 

erősen érdekli, így találkozik az okkultizmussal is, számtalan fenntartás kíséretében. Csak az 

eredeti, az első kézből származó a hiteles a számára. Másokat nem kényszerít a saját nézeteire, a 

munka elvégzésére maga dolgozza ki a saját módszerét, de, gyakorlati okokból, nem bánja, ha azzal 

mások érnek el sikert. Az egészség kérdései, mint a higiénia, étkezés, a természet adta, gyógyító 

erők kiismerése, hasznosítása továbbadása fontos. 

DH. Éleseszűségét így sem veszti el, de belebonyolódik a részletekbe, számára a betű a fontos, nem 

a mögötte meghúzódó szándék, mert az már magyarázkodás. Kegyetlen kritikus, csak a hibát látja, 

egyetlen dicsérő szó el ne hagyja az ajkát, szúnyogból elefántot csinál, és ha hatalomhoz jut, 

kibírhatatlanul basáskodik. Beteges tisztaságmánia, örökös fertőzés félelemmel.  

 

I. házban 
H. Különösen éles, kifinomult észjárású. Az egész sorsának alakítására meghatározó a kitűnő 

szellemi adottsága, műveltsége, bár ez inkább a másik merkúri jegy az Ikrek sajátja. A nyugtalanság 

azonos mindkét jegy esetében, csak itt nem az újabb ismeret megszerzése érdekében, hanem addig 

tartó, amíg nem érzi és tudja, hogy a legutolsó „csavar” is a helyére nem került, precíz, lelkiismerete 

csak ekkor nyugszik meg. Tisztában van a saját képességeivel és bár szerény, nem hangoskodó, de a 

legkisebb kritikai megnyilatkozásra roppant élesen reagál, ha abban csak a legkisebb elfogultság, 

személyeskedés, avagy tárgyszerűtlenség észlelhető. a hívatását odaadóan és teljességében akarja 

ellátni. 

DH. Elviselhetetlen, a kákán is csomót kereső, fölöslegesen vitatkozó, bizonytalankodó, aki a 

legkisebb logikus ellenérvvel eltéríthető a meggyőződésétől. mások dolga iránt totális 

érdektelenséget mutat, csak a sajátja a lényeges, magatartása unalmat ébreszt, sok előítélettel él.  

 

2. házban 
H. Korrekt, de nem nagyvonalú az anyagiakban. Ha valamit elveszít, vagy arról lemondani volt 

kénytelen, nyughatatlan, amíg újból nem birtokolja. A baráti kör anyagiakban is érzékelhető, 

számos segítséget nyújt. 

DH. Számító, kicsinyes, önző, aki mindennel kapcsolatban csak a hasznosságot keresi, magától 

semmit meg nem tagad, de még önmagával is elszámol. 

 

3. házban 
H. A különböző szakmai vizsgákat sorra és sikerrel teszi le az igen gyors és gyakorlatias észjárása 

segítségével és sikerrel adja tovább ismereteit. Kellemes, jó kapcsolat fűzi a közvetlenebb 

környezetéshez. a belső érzelemvilágot ragyogóan tudja ábrázolni. 

DH. Alakoskodás, kíváncsiskodás, kötözködő természettel. felesleges kritizálgatással sok olyan 

embert fordít maga ellen, kik később nem nyíltan, de sokat ártanak. 

 

IV. házban 
H. Sok változás és változtatás az otthonban, emiatt nem otthonülő. az otthon kapcsolódik a 

munkahellyel és gazdasági tevékenységgel. az apa szellemi tevékenységet lát el. Szülőktől örökölt 
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üzleti hajlam. idős korában is aktív szellemi munkát végez. Inkább példát mutat, nem pedig beszél 

arról az otthonában. 

DH. A morális érzékenység teljesen háttérbe szorul, megszállottja valamilyen gyűjtő, rendszerező 

munkának, emiatt örökös kritika az otthonban. Öröklött ideggyengeség. 

 

5. házban 
H. Inkább szellemi, mint érzéki természet, bár az erotikai kérdések nagyon lekötik érdeklődését, 

mégpedig nemcsak a gyakorlatban, hanem elméletben is. a gyakorlatias problémákat szenvedélyes 

kutatói munkával oldja meg. nem elfogult és megalapozott a műkritikája és a saját alkotását is 

képes objektíven szemlélni. kitűnő természetábrázolás, a természet a számára a főihlető. 

műkereskedés. 

DH. Önző és agyonanalizálgatott szerelmi kapcsolatok. alacsony szintű művészieskedés. viszonyai 

mögött nincs érzelmi háttér. szerzett betegség tudományos tanulmányozása. 

 

6. házban 
H. A legjelentéktelenebbnek tűnő munkaterületen is tudja hasznosítani magát és ez a munkahelyi 

sikerének forrása. Szervező, rendteremtő és ezt olyan területen is ellátja, amelytől sokan félnek, de 

ilyenkor megesik, hogy kezdeti lendülete, kitartóereje veszít intenzitásából. Kis állatok nevelése, 

kereskedés ilyenekkel. Gyógyászat, de inkább annak gyógyszerészeti vonatkozásai. 

DH. Sok, fölösleges munka, szétforgácsolt életerő, végül megtámadott idegrendszer. örökös 

aggodalmaskodásával gyötri környezete életét. 

 

VII. házban 
H. Jobb meggyőződését, hitét a betű erejével akarja átadni a külvilágnak. elismertség tudományos 

területen. Intellektuális partner. a partnerságot nem az érzelmi, hanem gyakorlati egymásra találtság 

jellemzi. jó előadó. 

DH. Rokonnal kötött házasság. Félreértésen alapuló és az otthont is veszélyeztető sok összetűzés a 

külvilággal. tisztességtelen machinációk áldatlan következményekkel. 

 

8. házban 
H. Az okkult témák iránti érdeklődése intellektuális, kerüli a nívótlan, babonássággal elárult 

iskolázatlan hiszékenységet, sőt leleplezi az ilyent. A hit- és mondavilág kutatása. Gyógyítói 

tevékenység. 

DH. Fekete mágia, tudatos, aljas, szexuális visszaélés a másik előtt nem ismerttel. az inspirációi a 

megszállottságig kergetik. Neuraszténia, hisztéria, perverzitás. 

 

9. házban 
H. Magasan kvalifikált iskolázottság. gyakorlati okokon nyugvó kapcsolat külföldiekkel. precizitást 

igénylő (igazságügyi) szakértői tevékenység, amely hívatás területével kapcsolódik. 

DH. Lélektelen, hétköznapi, robotoló munka, amely a tudományos tevékenység perifériája. vagy a 

képesítés, vagy a megfelelő körülmények hiánya az elismertség gátja. 

 

X. házban 
H. Kiváló felfogóképességének megfelelő, gyakran szellemi-gyógyítói tevékenység, vagy magas 

szintű oktatás. általában a kimondott, leírt szó befolyását biztosítja a hívatásában. Kutatási 

eredmények pontos, gyakorlati, ragyogó szintetizálása, összefüggések új oldalról történő 

megvilágítása. Nyelvészkedés. 

DH. Arányvesztés veszélye, amikor a lényegtelen dolgok nagyobb jelentőséget kapnak, lehet ennek 

tévedés, vagy tudatos fontoskodás az oka és ilyenkor kapkodóvá válik, ezzel okozva kárt 

hívatásában. Nincs az a bizonyítás, amit ne akarna újabb tények keresésével még biztonságosabbá 

tenni, ezzel szaporodnak be nem fejezett munkái.  

 

11. házban 
H. Jól kiválasztott, azonos érdeklődésű személyekből álló ismeretségkör, amelyet a közös munka 

sikere barátokká kovácsol. okkult körök tagja. 

DH. A baráti személyek karaktere sok kívánni valót hagy maga után, különösen, ami az 

önzetlenséget illeti, emiatt teljes pálfordulások következnek be egymással szemben. 
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12. házban 
H. Zárt, főleg szakmai körre koncentrálódó szellemi siker, elismertség. A hallgatni tudás, még 

jelentéktelen, saját dologról is nem szemérmesség, hanem szakmai igény következménye és ez 

beállítottságának nagyon is megfelelő. nézeteit nem publikálja, jogszolgáltatás, bűnüldözés, vagy 

egyéb szakmai okok miatt huzamosabb külföldi tartózkodás. 

DH. Kicsinyessége miatt megbízhatatlan. jó szellemi adottságainak kiéléséhez hiányoznak a 

megfelelő, külső körülmények. Személyes letagadott titkok, okkult érdeklődéssel, élménnyel. 

 


