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10_A Szaturnusz a Bak jegyében   
 

 

H. Saját domicilium (uralmi) jegyében leginkább a szélesebb elismertséget és nem annyira az 

ismertséget, az ezzel együtt járó pozíciót, hatalmat, tekintélyt tartja a legfontosabbnak. Nagyon 

elhatározottan törekszik sikerre, így nagyon válogatós ismeretségkötés, barát, vagy partner 

választásában. Tisztában van a saját képességeivel, éles értelmi adottságokkal rendelkezve úgy tud 

hatalma terveket is kivitelezni, hogy figyelme minden részletre is kiterjed. Gyakorlatiasságától nem 

idegen az üzlet meglátása valamiben, amihez az átlagot meghaladó intellektusa és szívós 

eltökéltsége járul. Sikerének záloga a biztonságra törekvés, mert semmi sem tudja annyira 

befolyásolni, mint a félsz a sikertelenségtől. Ezzel függ össze, hogy csak reális határig vállal 

kockázatot, ügyes diplomáciával magasabb összeköttetéseket épít ki. Világos, egyszerű, puritán a 

stílusa, a legelvontabb fogalmakat képes közérthetőséggel átadni. Jó tanár, megbízható kutató, 

kellemes munkatárs, gyakorlati és elméleti tevékenységre, tudományos munkák ellátására alkalmas. 

Bizonyos önelégedettséget, büszkeséget sejttet a magatartása az általa elért dolgai miatt, ez nem 

bántó, de határozott. Az elértnél mindig nagyobbat akar és jellemző az is, hogy a külső látszat 

ellenére messze nem olyan nagy az önuralmuk, valamint az érzelmeik háttérbeszorításának a 

képessége sem. Viszont az is igaz, hogy az emóciói sem olyan egetverőek, hogy az azok feletti 

uralom természetfeletti önkorlátozást igényelne. Mégis, ha akadályozzák, könnyen haragra lobban, 

dühöng, vagy, felelősségteljes állásában fontoskodni kezd. Sikere érdekében képes másokat is 

kényszeríteni. Az előbbiek nem a legjobb ajánló sorok a társas életre, mégis, ha kiválaszt valakit, 

vagy a rajta segítőt sohasem hagyja cserben. 

DH. Az előbb írtakat a siker hajhászása érdekében fokozott céltudatossággal gyakorolja, ezzel 

elviselhetetlenné tud válni, nem említve a függetlenségének szinte beteges féltését, ami miatt 

kőszívű, kemény és megcsontosodott lesz. Bizalmatlan, tele van aggályokkal, minden mögött csak a 

problémát látja és senkire sem hallgat. Érzelmi kapcsolatot tekintve csak olyan személyről lehet 

szó, aki testileg, lelkileg aláveti magát az akaratának. Beteges óvatoskodás miatt képes hatalmas 

kerülőket megtenni, semmit sem képes kockáztatni, emiatt nem is sokra viszi. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekben említettek külsejében is felismerhetőek, földre szegezett tekintet, kimért 

udvariasság, hűvösség, határozottság, keménység, célratörés az első találkozáskor lerí róla. Kerül 

minden fölösleges szót, cselekedetet. Fontos szerepet tölt be életében a matematika, vagy a nyelvek, 

és ha zenei tehetséget is jelez a képlet esetleg „abszolút hallás”. 

DH. Véletlenül sem az előbbieknek a fordítottja, vagy azok túlhajszoltsága, hanem esetleg a 

magányos tehetség, aki nyers, elutasító, goromba követelődzéssel és bizalmatlansággal teli 

magatartása miatt képtelen érvényesülni. Kötözködés és melankólia. Nehezebb a helyzet, ha 

mindezek tehetség nélkül a sajátjai.  

 

2. házban 
H. Biztosított anyagi helyzet. az egyszer már megszerzetthez mereven ragaszkodik, és ha ritka, 

nagylelkű fellobbanásában ilyent ajándékoz, egész életén át emlékezik rá. 

DH. Fösvénységgel, ravaszsággal gyűjtött, vagy legalábbis gyűjteni akart vagyon, amely nagyon 

megnehezíti a környezetéhez fűződő kapcsolatát. 

 

3. házban 
H. Korrekt, de hűvös kapcsolat a közvetlen környezetében, tevékenyen és céltudatosan kiaknázza 

az ez által nyújtott lehetőségeket. Csavaros, kiismerhetetlen észjárás. 

DH. Sikertelen próbálkozások az írás (sajtó) területén, kemény, bántó stílus miatt. Öröklött 

beszédgyöngeség. 
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IV. házban 
H. Biztonsága érdekében a földművelés, földbirtokosság irányába elkötelezi magát. Időskori 

kertészkedés. Túlzottan konzekvens szigorúság az otthonban, a nevelési elvekben. 

DH. Az élet igazi nehézségeit nagyon fiatalon megismeri. Hűvös tartózkodás, ki nem mutatott 

szülői vonzalom szeretetlenség kínja az otthonban. Zsarnokoskodás, mint öröklött hajlam a saját 

otthonban. 

 

5. házban 
H. Abba szeret bele, aki hozzá rabszolgaként ragaszkodik. Tartózkodó életmód és érzelmeinek a 

töredékét sem képes kimutatni. A pedagógia kötelességként érvényesül. Az aprólékos, pedáns 

munka szeretete, az az igazi kenyere. 

DH. Elhibázott, lekésett érzelmi szituációk, amelyek későbbi megbeszélések tárgyaivá silányulnak. 

Elutasított szerelem miatt olcsó vigasztalódás. Gondok és bajok a gyermekszületés körül. 

 

6. házban 
H. Inkább szikár, szívós alkat. nehéz, vagy más által nem, vagy nehezen vállat munka sikert hozó 

elvégzése. 

DH. Az alkati szívósság így is megtalálható, de arra nagyon is szüksége van. Gyakori a szív-, 

ízületi bántalmak esetében, meszesedési problémák. 

 

VII. házban 
H. Házassága inkább józanul megfontolt szemződésnek, mint szerető szívek egybekelésének 

tekinthető. Egymás mellett, kötelességszerűen, akár hűséggel is kitartó házasfelek, noha esetleg 

éppen a partner a nehéztermészetű, de legalább szorgalmas és eltérőek az érzelem megnyilatkozási 

formák, igények. 

DH. Komoly akadály a házasságkötésben. Elutasítás, vagy végzetes esemény közbejötte a gátoltság 

oka. 

 

8. házban 
H. A széleskörű érdeklődést eláruló természete miatt korán találkozik az ember transzcendentalitást 

igénylő, kereső készségével, ezért hamar és értően foglalkozik magasabb szinten vallásfilozófiai, 

esetleg okkult témákkal. Magas életkor. 

DH. Gyakori életveszély, amit meggondolatlan magatartásának köszönhet. Mozgásszervi 

betegségek. 

 

9. házban 
H. Magas szintű, elvont (száraz), teoretikus témakezelés. Diplomáciai, vagy konzervatív 

eszmeiségű politika. 

DH. Megkövesedett ateizmus. Politikai, vallási viták. Hosszantartó, nagyméretű perek. 

 

X. házban 
H. Széles ismeretséggel, tekintéllyel és hatáskörrel rendelkező életút, illetve az ilyenért folytatott 

tartós és sikeres küzdelem. Karakteréhez közelebb áll a politika, mint a diplomácia. Rendkívüli 

teljesítményekre utal, kiváló helyzetfelismerést és vezetési képességet jelez. 

DH. A „befutottság” így is több mint valószínű, de abban a túlhajszoltság, a mással és magával 

szembeni kegyetlenség sokszor megtalálható, emiatt humortalan, kedélytelen, sértődékeny és ezek 

veszélyeztetik a siker tartósságát. 

 

11. házban 
H. Inkább a csöndesebb, visszavonultabb és a magányban szívesebben tevékenykedők között érzi 

jobban magát, ott, ahol tartalmas eszmék és gondolatok, amelyek a nagy nyilvánosság gondjaival 

foglalkoznak, de éppen annak kizárásával cserélnek gazdát. 

DH. Az élet a legígéretesebb helyzetben, pillanatban tagadja meg a segítséget, a „paraszt hajszálon 

múlott” helyzetek. A baráti kör elvesztése. 
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12. házban 
H. Az évek múlásával egyre visszavonultabbá válik, a világ jobbításán munkál, de a valóban 

üdvözítő nézeteivel magára marad. 

DH. Mint előbb, de kényszerű lesz a visszavonultság és a korábban sokak által megbecsült tetteit, 

nézeteit elutasítják, szembefordulnak vele. 

 

 


