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Z. Tóth Csaba : A Jupiter és Szaturnusz planéták uralmi helyzetei és jelentőségük a 
magyar és a világtörténelemben 

 
 

Alábbi ismertetés megértéséhez szükséges megfontolni mindenekelőtt azt a régi igazságot, hogy a valóság nemcsak az, amit 
szemeinkkel látunk, ami „előttünk” van, hanem az is, ami bennünk és „fölöttünk”, az ember lelki-szellemi lényében rejtetten él 
s alapját képezi minden világmegismerésnek. Az asztrológiának nemcsak a tudománytörténetben van helye: az asztrológia az 
ősi világ tapasztalati tudománya, mely a földi élet és a kozmosz, a csillagvilág szerves, sokrétű szellemi összefüggéseivel, 
megfigyelésével foglalkozott és az egyetlen az ősi tudományok közül, mely ma is művelhető, az „amint fent, úgy lent”, a 
szinkronicitás, egyidejűség jelensége értelmében. Az asztrológiában lényegében analógiákról van szó, nem „hatásokról”, 
hanem egyfajta „éterikus” tükröződésekről, bevésődésekről, mind az ember, mind a Föld éterikus organizmusa tekintetében. 
Ennek magyarázata az egész teremtés alapszövetében, finomabb, ritmikus struktúráiban rejlik, az ember és a világ közös 
életének titkában, melyet az egész éteri-asztrális összefüggésrendszer hordoz ősidők óta, s amit még (újra) fel kell fedeznünk. 
Bár a természettudomány már eljutott annak tételezéséhez, hogy az ún. ősrobbanás előtt minden egy volt s ugyanazokból az 
anyagokból vagyunk felépítve, mint a kozmosz, mégis a mai tudományos fogalmak, bizonyítási módszerek nem alkalmasak 
arra, hogy ezeknek az összefüggéseknek az egyéni, lelki, társadalmi hordozóit, képi minőségét leírják, nem tudjuk kimutatni, 
hogy mi közünk van a csillagokhoz, de mégis van. Az asztrális világ működési mechanizmusai, erői, közvetítő „anyagai” 
ugyanúgy nem definiálhatók, nem megragadhatók földi-érzékleti fogalmakkal, mint ahogy végül is a természettudomány 
alapfogalmai, tér, erő, anyag, energia sem. Az asztrológiát hasonlóképpen használjuk bizonyos, még elérhető beleérzés 
segítségével, az asztrológia „működik”, de nem tudjuk materiálisan igazolni az alapvető miérteket, hogyanokat, mint ahogy a 
természettudományos gondolkodás segítségével is megragadjuk a fizikai, biokémiai jelenségeket, de nem értjük magának az 
életnek a jelenségét, dinamikáját. Legfeljebb elhitetjük magunkkal, hogy „mindent tudunk”, amikor pl. egy-egy biológiai 
folyamat kémiai összetevőit részekre bontjuk, és azt mondjuk, hogy ezt-és-ezt a jelenséget, pl. az emberi örömérzést az 
„opiátok okozzák”, az izgalmat meg az „adrenalin”, mintha a folyamatban nem is lenne ott az észlelő, örömöt érezni képes, 
voltaképpen „távolba érző” emberi lélek, emberi „én”, miközben a tudomány fizikailag birtokába jut az egyes anyagoknak és 
ezzel az ember, az élet manipulálási, megváltoztatási lehetőségeinek, „kopírozásának”. Az asztrológiát és szellemtudományos 
összefüggésrendszerét (ld. a szellemi hierarchiák tana, Aquinói Tamás: Compendium theologiae, 1987, 416-418, Joannes 
Eriugena, Dionysius Areopagites) valójában ma is fel lehet használni az egyéni és a társadalmi élet számos területén, mint 
megismerési segédeszközt, mely kiegészíti a materialista alapú tudományokat, ahogyan az okosságot kiegészíti a bölcsesség, 
különben amaz kiüresedik, irányát veszti, az ember és a világ ellen fordul az önzés jegyében, miként a Bibliában is olvassuk: 
„A maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen dühösködik” (Salamon péld., 18,1). A „csillagok” 
mindaddig „uralkodnak rajtunk”, akár okosak vagyunk, akár nem, amíg éretté nem válunk arra, hogy jóakarattal továbblépjünk 
egy magasabb bölcsességhez, szellemi látáshoz, mely a földi élet materiális formáiban is képes meglátni a szellemi életet s az 
érzésünk, akaratunk, gondolkodásunk, képzeteink, fogalmaink forrását „fölöttünk”, a szellemi világban, magasabb 
önmagunkban, jobbik énünkben. Ennek az igazi emberi kiteljesedésnek a szükségességére, a felébredésre tanít bennünket az 
asztrológia, a sors tana is, ez áll a középpontjában, miként minden vallási tanításnak. 

A Jupiter és Szaturnusz planéták 20 évente kerülnek együttállásba (coniunctio, 0o). A fényszögeik (aspektusok) ciklikusan 
ismétlődnek az egyik vagy mindkét planéta hátráló (retrográd) és ismét előre haladó (direkt) mozgásának köszönhetően. 
Együttállásukat az egyéb fényszögeiktől is függően pozitívnak vagy vegyesnek, míg szembenállásukat (oppozíció, 180o) illetve 
negyedfény-helyzetüket (kvadrát, 90o) negatívnak tekinti az asztrológia. Minden harmadik együttállás 60 évente visszatér a 
kezdőpontjához, s ez a 60 éves ciklus jelenti az együttállás első szabályos visszatérését. Minden 40. együttállás durván 800 
évenként visszatér a kezdőpontra. Ez a hozzávetőlegesen 800 éves ciklus jelenti a második szabályos visszatérést, amit az 
asztrológia a Nagy Mutáció Ciklusának nevez. 800 éves párhuzamos uralmi ciklust alkotnak például a 3-4., a 12-13. és a 20-21. 
századok (ld. függelékek). 

Az ősi korokban a Jupiter és a Szaturnusz volt a két legkülsőként ismert planéta, és a régi asztrológusok az „Idő Nagy 
Urainak” (chrono-crator = idő ura) nevezték őket. E két planéta egymáshoz viszonyított helyzetét úgy tekintették, mint ami 
jelzője, szignifikátora a nagy, szociális, gazdasági és politikai változásoknak, történelmi fordulópontoknak. Természetesen az 
égi-földi „dráma” megértésében más planetáris ritmusok is szerepet játszhatnak (pl. a Vénusz, a „Fényhozó” szabályos 
pentagram-tánca), anélkül, hogy kizárnák egymást. Az egyes Jupiter-Szaturnusz együttállási ciklusok a kezdő jegy bélyegét, 
pecsétjét viselik magukon, gyengülő, majd a következő együttállás felé közeledve azzal keveredő s ismét erősödő jelleggel, 
hasonlóan a holdfázisokhoz. Az alábbiakban a sziderikus, valós zodiákus adatokat vesszük alapul, melyekre Cyril Fagan és 
Donald Bradley kezdte felhívni a figyelmet az 50-es években, felülvizsgálva a kései görögök tropikus rendszerét (gör. tropé: 
fordulópont, a napfordulós-napéjegyenlőségi pontokat követő; gör. sidera: vas, ami eredetileg az égből hullott meteorvasat 
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jelenti, lat. sidus, sideris, sidereus: csillag, csillaghoz tartozó). Mint ismeretes, a földtengely ferdesége és az óramutató 
járásával ellentétes mozgása a Nap tavaszi keletpontjának az ekliptikán történő lassú visszafelé vándorlását eredményezi 
(precesszió), és átírja a megszokott, tropikus számításokat. Ennek következtében ma, 2012-ben a tavaszpont (SVP, Synetic 
Vernal Point) a Halak 5o 05’-nél tartózkodik (ld. ábra alább), nem a Kosban, s természetesen minden állatövi jegy ennek 
megfelelően "elmozdult" (a Kos 0o kb. AD 220-ra tehető; sziderikus adatok kiszámítása: tropikus adat mínusz 220 osztva 72, 
AD 220 után; pl. 2012-nél: trop. adat mínusz 24’ 53”). Noha a nap útja mindig analóg a „tropikus”, éves zodiákus-jellegekkel, 
vagyis minden tavaszkezdet „Kos-jellegű”, minden őszkezdet „Mérleg-jellegű” s így tovább – „tropikus” zodiákus alatt úgy 
tűnik valójában az évszakok és a fogantatás, inkarnáció, Nap és Föld összefüggéseit kell értenünk, s ennek a személyes 
horoszkópban lehet jelentősége –, a tropikus zodiákus merev naptárrá vált, melynek mára semmi köze sincs az égbolt valós 
helyzetéhez (v.ö. V. DiCara: Reconciliation of the Tropical and Sidereal Zodiacs, és szerzőtől Néhány kérdés a tropikus és 
sziderikus zodiákusról). 

A Jupiter-Szaturnusz együttállások gyakran ugyanolyan elemű (tűz, föld, levegő, víz) zodiákus-jegyekben fordulnak elő, 
valamivel kevesebb, mint 200 éves időtartam alatt (ld. a táblázatokat); az elemek nem csak földi elemeket, hanem szellemi 
minőségeket is jelentenek, a tűz a szellemiséget, a kolerikus vérmérsékletet, a föld a fizikai-testi világot, a melankólikus 
vérmérsékletet, a víz az éteriséget, a flegmatikus vérmérsékletet, a levegő az asztralitást és a szangvinikus vérmérsékletet, és 
ide tartoznak egyéb analógiák is; ez a négyesség megjelenik a bibliai „lelkes lények” szimbolikájában is. Jelenleg egy földies, 
materialisztikus együttállási ciklusban, történeti korszakban élünk, mely 1842-től kisebb megszakításokkal zajlik a Bak, Szűz, 
Bika, Bak jegyek sorozatában, majd 2020-2159 között csak földies lesz. A korábbi kb. 200 esztendőben a világ és a magyar 
nemzet életében több társadalmi és „kulturális” forradalom, két nagy háború, immár a második gazdasági-pénzügyi 
világválság, fegyverkezési verseny és „rendszerváltások” sora jelezték a nagy változásokat. A földies együttállásokat megelőző 
Nagy Kronokrátor ciklus tűz-elemű jegyekben zajlott 1723 óta, más elemű kisebb periódusokkal tarkítva (ld. színes ábrák, 
függelékek). 

A kb. 2020-2159 közötti Jupiter-Szaturnusz ciklus úgy tűnik egy mélyebben materiális korszakot eredményez, mélyebb 
alászállást az emberiség számára. Ezt követően csak 2199-től számíthatunk nagyobb változásra, mely a levegő elemű 
Vízöntőben következik be („kis” Vízöntő-korszak). Ezután jön a rég várt Nagy Korszakváltás, amikor a Halak 2160 éves nagy 
kultúrkorszakából, mely AD 220 körül kezdődött, átmegyünk a valódi Vízöntő korszakba, 2380 körül. A Vízöntő-korszak a 
szellemtudomány szerint a szláv népek által vezetett, keresztényibb, testvériesebb, az ember teljes, testi-lelki-szellemi 
valóságához méltóbb korszak lesz. 

A Jupiter-Szaturnusz hármas együttállások jelzik a főbb kulturális változásokat. Ilyen kiemelkedő jelentőségű hármas 
együttállás volt a víz-elemű Halakban i.e. 7. máj. 29., okt. 1. és dec. 5-én, ami a „napkeleti mágusokat”, vagyis az ősiráni 
Zarathas-vallás pártus kori papjait a születendő Megváltó keresésére indította, miként már régóta megjövendölte érkezését Irán 
nagy prófétája (ld. a szűztől születő Szaosjant alakja az Aveszta könyveiben, The Zend Avesta, vol. II., J. Darmesteter ford., 
archive.org; v.ö. a Dávid király két fiától vezetett Jézus-genealógiák Máté és Lukács evangéliumában, vmint Augustus, 
Tiberius és Heródes kora, Mt. 2,1., Lk. 2,1., 3,1, és a két Jézus-gyermek feltételezhető születési horoszkópja, Robert Powell, 
astrogeographia.org). Jupiter-Szaturnusz hármas együttállás volt 1940-41-ben a tűz elemű Kosban, amikor a II. világháború 
zajlott, majd sokan születtek ebben a tüzes periódusban 1961-ig, akik később nagy hatással formálták világunkat a 
tudományos, művészeti élettől a könnyűzenéig. Hármas együttállás volt a Szűzben 1980-1981-ben, ekkor kezdődött a kelet-
európai államszocialista diktatúrák lebontása (lengyelországi események, informatikai „forradalom”, majd a 
rendszerváltozások). Jupiter-Szaturnusz hármas együttállás legközelebb csak 2238-39-ben lesz a „levegős” Ikerben, majd 
2279-ben a Mérlegben. 

Mit jelentenek a Jupiter-Szaturnusz együttállások? Tekintsük át a két, egymással kontrasztban lévő planéta jelentőségét az 
emberi élet számára. Mindkét planéta, miként a többi is, rendelkezik pozitív és negatív vonásokkal, és a más planétákkal 
elfoglalt helyzetük szerint válhat hangsúlyosabbá egyik vagy másik vonásuk. Nagy vonalakban: Jupiter az optimizmus, 
növekedés, nagyvonalúság, humor, Szaturnusz a pesszimizmus, összehúzódás, komolyság, sőt komorság, és korlátozottság, sőt 
korlátoltság. Jupiter az igazi szabadelvű, vagy nemzeti szabadelvű, Szaturnusz a konzervatív, dogmatikus, de az „uzsorás” is, a 
megszorító, aki könyörtelenül behajtja az adósok tartozásait. Jupiter az árfolyam-növekedés, Szaturnusz az árfolyam-esés a 
tőzsdén. Jupiter „bűne” a mohóság, Szaturnuszé a fukarság. Jupiter a magabízó, Szaturnusz a félénk. Jupiter kölcsönvesz, 
Szaturnusz kölcsönad. Jupiter a nagyság, Szaturnusz a tekintély, Jupiter a „nagy szerencse”, Szaturnusz a „nagy 
szerencsétlenség”. A hagyományos szimbolikában Jupitert királyként ábrázolják, míg a Szaturnuszt (lassú mozgása, gyenge 
fénye miatt is) sánta, öreg koldusként, egyik kezében kaszával, másikban egy csecsemővel, ami utal szerepére egy korszak 
lezárásában és egy új elindulásában.  

A Jupiter- és Szaturnusz-elv egyensúlya kifejezi az anyagi megnyilvánulások és társadalmi kölcsönhatások jellegét. Az 
együttállás utáni első évtizedben a Jupiter uralkodik, „növekszik” a Szaturnuszhoz képest. A második évtizedben a Jupiter 
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„gyengül” és a Szaturnusz dominál. Így a páros évtizedek, 1960, 1980, 2000-től inkább jupiteriek, „joviálisak”, nyitottabbak, 
haladóbbak stb., míg a páratlan évtizedek, 1970, 1990, 2010-től inkább a megszilárdulás, a próbatételek, a konzervativizmus és 
komolyság felé hajlanak. Természetesen ezt módosítja, átszínezi az Uránusz, Neptunusz vagy a Plutó, amelyek egy évtizedet 
nyitottabbá vagy konzervatívabbá tehetnek, általában hirtelen, impulzív, „alulról jövő” módon. Egy-egy hatalmi konstelláción, 
rendszeren belül is megoszlanak a jupiteri és szaturnuszi vonások, és a különböző csoportokhoz tartozó személyiségek egyéni 
születési képlete, hajlamai, reinkarnációs, karmikus öröksége szerint (a külső és a „belső” történelem együtt hatnak!). 

Amikor a kb. 200 éves ciklusokban az együttállások a föld-elemű jegyekben jönnek létre, megszilárdul a hatalom és a 
tekintély, az ipar, kereskedelem. Az 1842-1980 közötti periódus az ipari forradalom korszaka volt. Azok az emberek 
irányították a világot, akik kézben tartották az acélüzemeket, vasutakat, autógyárakat, hajóépítő üzemeket, stb., majd 1980 óta a 
civilizációnk „tudásközpontú” lett: internet, komputerek, adatbázisok, telekommunikáció, mobiltelefonok és hasonlók jelentik 
a fő részvényeket a Wall Street-en, ezek a növekedés fő területei. A 2000-rel kezdődő 20 év kivételével, melyre a tűz-elemű 
Kos-együttállás nyomja rá bélyegét, lehetőséget adva a szellemi impulzusok újabb megjelenésére, az ezt követő évtizedek 
továbbra is földiesek, materialisztikusak lesznek. 

Nézzük az utóbbi, kb. két évezred Jupiter-Szaturnusz ciklusainak néhány főbb eseményét a magyar és a világtörténelemben 
(a ciklusokban nincsenek pontos korszakhatárok): 

AD 213-452 között földies-elemű periódus kisebb megszakításokkal (233 Kos, 392 Mérleg), majd 332-333-ban egy 
háromszoros Jupiter-Szaturnusz együttállás zajlik le a Szűzben és a Mérlegben: ekkor lesz a kereszténység államvallássá a 
kelet-római birodalomban. Hunok törnek be Kelet-Európába 372 táján (Jupiter-Szaturnusz együttállás a föld-elemű Bakban), 
majd a föld-elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások alatt uralkodnak a 412 és 452 (Bika, Bak) évekkel kezdődő 20 éves 
ciklusokban (Attila király kb. 445-től uralkodott s 453-ban halt meg; a Jupiter-Szaturnusz ciklus 452-ben váltott Mérlegre). 

471. évvel levegős elemű Jupiter-Szaturnusz együttállási korszakok kezdődnek, majd 630-ban vizes jegyek következnek. 
Ekkortájt, kb. 560-tól új hatalmi tényező, a keletről jövő avarok foglalják el a Kárpát-medencét, ahonnan azután számos 
hadjáratot vezetnek nyugatra. Az avar kor levegő-víz elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások váltakozásában zajlik (meglepő, 
de a lovasnomád avar-hunok gyakran hajón is támadták a bizánciakat, s hidat építettek a Száván, Sirmiumnál), majd a 789-es 
Halak jegyű együttállási korszakban, 796-tól a frankok győzelmével ér véget az avar kor a Kárpát-medencében, egy Jupiter-
Szaturnusz szembenállás közepette. Ázsiában a zsuan-zsuan lovasnomádok uralma 398-580 között leáldozott, s néhányan 
ebben látják az avarok nyugati megjelenésének okát, bár inkább szóba jöhet a heftalita hunok vagy chiónok legyőzése 558-ban 
(ld. az avarok eredeti var és chión/hun nevét). 375-525 között a germán támadások lerombolták a római városokat, majd 
megjelennek a szerzeteskolostorok (529, Montecassino). A kínaiak a 6. század végétől hozzák létre a nagy víziutat a Jangcsén, 
ami lehetővé tette a katonai csapatok és áruk gyorsabb forgalmát; Japán és Kína a következő 200 évet szinte teljesen a víz 
elemű Jupiter-Szaturnusz együttállási korszakok szerint élte le. Az iszlám a 7. század első felében jelenik meg, vizes elemű 
Skorpió-Rák ciklusban, melyet 670 táján egy Vízöntő-priódus szakít meg (kb. ekkortól határozzák el a bagdadi kalifák az ókori 
tudományok felkarolását). 709-710-ben hármas együttállás következik a vizes elemű Rákban, ami utal az arab hódítás 
kezdetére, átkelésükre a Gibraltári-szoroson, valamint a frankok felemelkedésére, bár Nagy Károly megkoronázása a pápa által 
801-ben, a Halak-ciklusban, egy Jupiter-Szaturnusz oppozíció ideje. 

868-tól 1087-ig, a magyar honfoglalás, vezérkor és államalapítás idején tüzes jegyűek a Jupiter-Szaturnusz együttállások 
(Nyilas, Oroszlán, Kos), melyeket mindössze 3 x 20 év egyéb elemű ciklusok szakítanak meg (908 Halak, 1008 Mérleg, 1067 
Szűzben). 967-968-ban háromszoros Jupiter-Szaturnusz együttállás volt a Kosban, majd 1007-1008-ban ismét hármas 
együttállás a Mérleg jegyében, amikor Géza fejedelem és fia, István király az országot a pogányságból a nyugati 
kereszténységbe vezeti (1000 körül Jupiter-Szaturnusz szembenállás volt, ami némiképp beárnyékolta a folyamatot, s 
kifejeződött István és rokona, az ősi jog szerinti trónigénylő, az idősebb Koppány konfliktusában). 1027-ben az együttállás 
ismét a tüzes Kosban volt, majd egy Jupiter-Szaturnusz szembenálláskor, 1038-ban meghal István király. 1107-től föld eleműek 
az együttállások, amikor a királyi hatalom megszilárdulása zajlik (a magyarság feltételezett régi Hold-időszámításáról, a 19 
éves Metón-ciklusról ld. Kállai Géza: Új hold! Új király, Turán, 2009/2). Egy Jupiter-Szaturnusz/Nyilas ciklusban, de 
szembenállás idején, 1054-ben következett be a bizánci és a római egyház közötti szakadás. 

1107-1306 között kisebb megszakításokkal egy földies együttállási korszak zajlik, Bak-Szűz-Bika-Bak sorozatokkal. 
Dzsingisz kán 1206-1227 között uralkodott, föld-elemű Bika-Bak periódusban, majd a tatár seregek 1241-ben lepték el 
Magyarországot (1246-ban volt egy levegős együttállás a Mérlegben). E „földies” korszak a középkor virágkora, amikor az 
arabok által hozott keleti tudományok (földrajz, csillagászat, orvoslás, matematika, alkímia, arisztotelészi filozófia, stb.) egyre 
jobban elterjednek, hatással vannak a természettudományos gondolkodás kialakulására (ld. Aquinói Tamás vitája a korábban 
élt Averroes téves filozófiai kommentárjaival, tanaival), ekkor jelenik meg Assisi Ferenc mozgalma (ferencesek és 
domonkosok univerzália-nominália vitája), Dante, a katedrálisok építése, a banki váltó, s végigéli e korszakot a fejlődés nagy 
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motorja, a templomos lovagrend (1108-1307/14). A Távol-Keleten 1274-ben a Nagy Szél (kamikaze) lerombolja a kínai flottát, 
amely Japán ellen vonult fel, s ami már „előszele” a következő, „levegős” korszak uralmi viszonyainak. 

Ezt követően 1544-től 1723-ig víz elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások következnek (kivéve a levegős 1504 + 20 év). 
Ebben a periódusban teljesednek ki a nagy földrajzi felfedezések, amikor hatalmas vitorlás hajókon indulnak az ismeretlen 
világok meghódítására a portugálok, spanyolok (Vasco de Gama, Kolumbusz, Cortez, stb.), s beköszönt a reneszánsz és a 
reformáció nagy korszaka. Japánban a hajózás, halászat, kalózkodás fontos részeivé válnak az életnek ettől a korszaktól 
kezdve. 1682-83-ban háromszor volt hátráló együttállás a Rákban, s 1686-ban sikerült legyőzni a törököket Magyarországon.  

1723-tól egészen 1921-ig tűz-elemű ciklusok zajlanak (kivéve 1842 Bak), melynek küszöbén, de még az 1702-ben kezdődő 
Halak-ciklusban (e jegy uralkodó planétája a Jupiter) 8 évig zajlott a Rákóczi-szabadságharc, a „joviális” Rákóczi fejedelem 
nagyszerű alakjával az élen (1703-1711; megj.: Magyarország a jótékony uralkodásra termett Nyilas-jegyű országok közé 
tartozik az asztrológia szerint, mely jegynek uralkodó planétája a Jupiter, így ez a planéta mindig elsőrendű szignifikátora a 
magyarországi hatalmi szituációknak; a jupiteri jelleg adja népünk, népszellemünk egyszerre demokratikus és arisztokratikus, 
nagyvonalú, igazi „szabadelvű”, keresztény, „atyai” alapkarakterét). A hosszú, tüzes elemű ciklusban zajlanak a nagy európai 
forradalmak, üstökösként fellép Napóleon, helyet követelve a nagyhatalmak, Ausztria, Oroszország és Anglia között. Ez az 
uralmi ciklus az I. világháborúval zárul le, a két materialisztikus birodalom, Anglia és az Egyesült Államok győzelmével. 

1842-ben kezdődik fokozatosan a föld-elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások ciklusa, az iparosítás, a 
természettudományok, forradalmak és háborúk jegyében, ami egyre globálisabb mértékben ma is tart, fenyeget. 1980-81-től a 
materializmus egy informatikai „tudásforradalomban” kezdett testet ölteni, s ma már a klónozás, géntechnológia (hamarosan az 
embergép?) vetíti előre a technika (politika) és a gyakorlati élet összenövésének veszélyes tendenciáit. Ez a föld elemű ciklus 
egy hosszú időszak lesz, amely 2159-2179-ben ér véget s kezdődik egy levegősebb uralmi-szellemi korszak, mely 2338-ig tart 
majd. 

2010-ben (máj. 23, aug. 17) került szembenállásba a Jupiter a Szaturnusszal. Erről a szembenállásról érdemes bővebben is 
szólni, mert más planétákkal együttes szereplésük már előfordult a 20. században, 1930. júl., 1931. jún. között, a Nagy 
Gazdasági Világválság idején (tropikus adatokat vettek alapul az amerikai szerzők, Eric Meece és Mark Lerner a bolygók 
állatövi pozíciójának meghatározásánál, de itt sziderikus adatokat közlünk; a fényszögek megegyeznek mindkét számítási mód 
alapján): 
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Mint Mark Lerner felhívta a figyelmet 2000-ben, Eric A. Meece kutatásai nyomán (Horoscope for the New Millennium, 
2000): 2010 nyarán a Jupiter együttáll az Uránusszal, mindkettő szembenáll a Szaturnusszal, és negyedfényben állnak a 
Plutóval. Ez az erőteljes T-kvadrát a Halak elején (Jupiter-Uránusz), a Szűzben (Szaturnusz) és a Nyilasban (Plutó) zajlott le 
(2. ábra). Egy ilyen planetáris együttállásnak, fényszögkapcsolatnak rendkívüli jelentősége van. Ez a kapcsolódás nagyon 
hasonlít az 1930-31-es T-kvadráthoz, mely a Nagy Gazdasági Világválság idején volt, amikor a Jupiter a Plutóval állt együtt, 
mindkettő szembenállt a Szaturnusszal, és volt egy kvadrátjuk az Uránusszal (ld. 1. ábra; megj.: a Plutót 1930. februárjában 
fedezték fel s egy évvel később, a T-kvadrát táján született a majdani kelet-európai rendszerváltások két vezető alakja, Borisz 
Jelcin, tropikus adattal 1931. febr. 1-én, és Mihail Gorbacsov, 1931. márc. 2-án). Uránusz/Halak-Plutó/Nyilas kvadrát ismét 
lesz 2012. jún. 24.-én (kezdődik ápr. 11. és elhúzódik szept. 18-ig; tropikus adatok: Swiss Ephemeris, astro.com). 

Eric A. Meece rámutatott, hogy nagy globális és nemzeti feszültségek várhatók, amikor a Jupiter és a Szaturnusz növekvő 
negyedfénybe kerül egymással 2005-ben (márc. 1, dec. 17), és 2006-ban (jún. 23, okt. 26; ez „lecsapódott” Magyarországon is 
az őszi eseményekben), és amikor elérik a teljes szembenállást 2010-2011-ben (földrengések, szökőárak, atomkatasztrófa 
Japánban, heves esőzések világszerte, vörösiszap-katasztrófa Magyarországon, kiélezett viták a magyar belpolitikában és az 
EU-val, az igazságos közteherviselés és a demokratikus alapjogok kérdésében, arab „tavasz”), majd amikor ezt követően 
gyengülő negyedfényt alkotnak 2015. aug. 3., és 2016. márc. 23-án. Az ezeknek megfelelő korábbi ciklusokban, a 80-as és 90-
es években a következők történtek: 1986-ban a Challenger űrsikló és Csernobil katasztrófája, az Irán-kontra ügy, amikor a 
Jupiter és a Szaturnusz növekvő negyedfényben voltak; 1989-1991 között a Jupiter és a Szaturnusz többször volt 
szembenállásban, ekkor omlott le a berlini fal, megszűnt a Szovjetúnió, s az USA megkezdte az Öböl-háborút; 1995 
novemberében a Jupiter-Szaturnusz gyengülő negyedfényben voltak, ekkortájt fejeződött be a balkáni háború, s majdnem 
belesodródott a világ egy újabb koreai háborúba (v.ö. a 2005, 2017 és 2023-as évek jelentőségéről, Zur Offenbarung des 
vierten Geheimnisses, in Rundbrief zum Jahreswechsel, 2000/2001, Internazionales Kulturzentrum, Achberg). 

Ahogy 800 évvel ezelőtt, 1206 és 1226 között a civilizációnk egy materialisztikus, föld-elemű Jupiter-Szaturnusz 
együttállási ciklusban tartózkodott, úgy történik ma is, 2000- 2020 táján (jelenleg ideékelődik egy sziderikus Kos-ciklus), s a 
történelem (a kozmosz) valóban „ismétli” magát, természetesen más-más szinten, s nem csak a planétaszellemek vesznek részt 
ebben (v.ö. a mennyei hierarchiák ősi tana szerint a Jupiter-szellemek az ún. Uraságok/Kyriotetes, a Bölcsesség Szellemei, míg 
a Szaturnusz-szellemek a Trónok, az Akarat Szellemei; a Jupiter- és a Szaturnusz-szellemek az arkangyali korszakvezetések 
felett állnak). A középkori 20 éves időtartam alatt jelent meg a fadúcnyomtatás a Távol- és Közel-Keleten, ekkor élt Assisi Szt. 
Ferenc, ekkor még zajlottak a keresztesháborúk (a gyermek keresztesháború mintegy 50.000 gyerek halálához vagy 
rabszolgasorba kerüléséhez vezetett), ekkor uralkodott Dzsingisz kán, és ekkor jött létre a Magna Charta Angliában (1215), 
majd a ciklus vége felé az Aranybulla Magyarországon (1222, 1231), melyek korlátozták a királyok egyeduralmát, 
megerősítették az emberi jogokat, az ellenállási jogot is beleértve, akkor még jórészt csak a szabad nemesség, várjobbágyság 
számára (jobbágynak akkor még a várvédőket nevezték, mely elnevezés valósz. az ótörök jabgu = vezér, parancsnok szóból 
ered). Ezek voltak 800 évvel ezelőtt a főbb események, s a Magna Charta egy nagyon hasonló Jupiter-Szaturnusz 
szembenálláskor jött létre, mint a 2010-2011. évi szembenállás. Vajon a mai bel- és külpolitikai események (adósságválság, 
recesszió, évtizedek óta megoldatlan szociális kérdések által keltett feszültségek) révén az emberek egy ilyen újabb, általános 
jogi garanciát, egy új „Magna Chartát” fognak-e kikényszeríteni az egyes országokban és nemzetközileg, a pénzvilág 
szabályozatlan túlhatalma ellenében (Orbán Viktor/„II. Endre” kormánya vs. az „anathémával” fenyegető Wall Street/EU és az 
emellett protestáló „baloldal”? ld. még Z.T.Cs.: Párhuzamos életrajzok, 2012), vagy a válság, a konfliktusok még több és 
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szigorúbb, „szaturnuszi”, egoista-materialista szabályozást, tiltást, adót, nehezebb életet, kevesebb szabadságot, sőt elnyomást 
fognak-e eredményezni az emberek számára (a válság „rendezése” a nemzetközi, „szaturnikus” pénzügyi körök nyomására, 
egy még szorosabb euro-atlanti együttműködés érdekében? V.ö. Lk., 16,9-13), és egy – a „birodalmárok” által önérdekből 
bizonyára ismét megkomponált, majd a „terroristákra” kent – civilizációs összeomlással éli túl magát a „jó, öreg”, telhetetlen 
materializmus és intézményrendszer (mint előrejelezték a The Economist 1992 dec. végi dupla számában, a 21. század 
„katasztrofális” lesz, s végül 3 milliárd ember marad; ugyanitt „előre” közölték az arab „tavasz” 2011-es időpontját is…, ld. 
Országépítő, 2004/4)? A valós csillagállások, a sziderikus asztrológiai számítások szerint sajnos nem sok jóra számíthatunk, ezt 
több, különböző hagyomány is megerősíti (a tropikus számítások etekintetben mást mutatnak). Az 1842-től szakaszosan, majd 
2020-tól 2159-ig folyamatosan Bak-Szűz-Bika-Bak jegyű sziderikus Jupiter-Szaturnusz együttállások eszünkbe juttatják a 
Jelenések Könyvének képeit, a „nagy jelet az égen”, a napba öltözött, csillagkoronás asszony alakját és az ellene és utóda ellen 
támadó „fenevadakat” (ld. Függ. III, v.ö. a jelenkorra vonatkozó egyéb jóslatok pl. Malakiás pápajóslatai, a maja-kalendárium, 
Jeane Dixon-prófécia R. Powell magyarázatával, vagy Rudolf Steiner idevágó kutatásai, ld. összefoglalóan R. Mason: The 
Advent of Ahriman, 1998). Mindez nem egy eleve elrendelt „világvégéről” szól, de ez is bekövetkezhet az ember mulasztásai, 
a felébredés hiánya miatt. A harc a teljes emberért, a Krisztus-szellemet, érzékfeletti megismerést (újra) befogadni hivatott, 
szabad, felelős és szeretetre képes emberért tovább zajlik, a nagy fény nagy árnyékot vet, de az átmeneti nehézségek ellenére, 
ha valóban akarjuk – és ez minden nehézség, sors igazi értelme –, sikerülhet, hogy kialakíthatjuk a nemcsak a különféle, 
általunk megválasztott, avagy önjelölt „eliteknek”, hanem mindenkinek kedvező, politika- és önzésmentesebb szociális 
igazságosság, szabad szellemi-kulturális élet korszakát, egy érzékenyebb, figyelmesebb felfogás jegyében. 

 

(1998-2000, Richard Nolle, Mark Lerner nyomán: Z. Tóth Csaba, 2012. 04. 21.) 

 

 
 

 Iniciálé Ptolemaios arabra, majd latinra 
 fordított Almagest c. csillagászati művéből 

 
 

A JUPITER-SZATURNUSZ EGYÜTTÁLLÁSOK 
(GEOCENTRIKUS, SZIDERIKUS ZODIÁKUS, 0o) 

I.e. 6, i.sz. 2398 
 
 
DÁTUM  IDŐ  JUPITER SZATURNUSZ 
 
-6 MÁJ. 29.  09:13 AM 20PI56  20PI56 
-6 OKT. 01.  06:02 AM 17PI25R 17PI25R 
-6 DEC. 05.  02:46 PM 15PI34  15PI34 
14 DEC. 26.  08:20 PM 04SA53  04SA53 
34 OKT. 05.  05:29 AM 16LE40  16LE40 
54 MÁRC. 26.  04:04 AM 28PI24  28PI24 
74 OKT. 29.  07:47 AM 10SA03  10SA03 
94 AUG. 21.  09:22 AM 25LE01  25LE01 
114 JAN. 29.  11:03 AM 06AR13  06AR13 
134 JAN. 20.  00:32 AM 21SA17  21SA17 
154 JÚL. 08.  00:37 AM 03VI12  03VI12 
173 MÁJ. 08.  07:49 AM 20AR17  20AR17 
193 NOV. 22.  03:45 AM 26SA35  26SA35 
213 OKT. 11.  08:34 AM 15VI00  15VI00 
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233 MÁR. 20.  03:07 PM 26AR31  26AR31 
253 FEB. 13.  02:05 PM 05CP37  05CP37 
273 AUG. 27.  04:10 AM 21VI01  21VI01 
292 JÚN. 27.  09:09 AM 09TA58  09TA58 
312 DEC. 13.  03:34 PM 09CP59  09CP59 
332 NOV. 28.  02:29 AM 00LI30  00LI30 
333 ÁPR. 22.  04:55 PM 28VI55R 28VI55R 
333 JÚN. 15.  08:22 PM 26VI10  26VI10 
352 MÁJ. 06.  08:26 PM 17TA29  17TA29 
372 MÁRC. 06.  01:19 PM 20CP15  20CP15 
392 OKT. 02.  11:42 PM 07LI59  07LI59 
411 AUG. 28.  08:28 PM 28TA08  28TA08 
411 NOV. 02.  09:58 AM 26TA32R 26TA32R 
412 MÁRC. 11.  08:42 AM 24TA13  24TA13 
431 DEC. 31.  05:01 PM 24CP17  24CP17 
452 JAN. 14.  06:20 AM 15LI28  15LI28 
452 MÁRC. 17.  02:10 PM 14LI13R 14LI13R 
452 AUG. 03.  07:25 AM 10LI54  10LI54 
471 JÚN. 20.  00:56 AM 07GE27  07GE27 
491 MÁRC. 23.  07:36 AM 04AQ16  04AQ16 
511 OKT. 30.  07:54 AM 22LI59  22LI59 
531 ÁPR. 30.  04:24 AM 14GE15  14GE15 
551 JAN. 14.  03:59 AM 08AQ05  08AQ05 
571 AUG. 29.  09:36 PM 27LI17  27LI17 
590 JÚL. 30.  08:41 PM 26GE22  26GE22 
610 ÁPR. 05.  09:39 AM 18AQ06  18AQ06 
630 NOV. 18.  08:56 PM 06SC44  06SC44 
650 JÚN. 10.  08:07 PM 03CA01  03CA01 
670 JAN. 27.  04:26 PM 22AQ06  22AQ06 
690 SZEPT. 17.  11:36 AM 10SC39  10SC39 
709 SZEPT. 13.  07:41 PM 11CA33  11CA33 
710 FEB. 04.  11:30 PM 09CA13R 09CA13R 
710 MÁRC. 30.  04:44 PM 08CA20  08CA20 
729 ÁPR. 20.  11:43 PM 02PI33  02PI33 
749 DEC. 06.  02:47 AM 20SC08  20SC08 
769 JÚL. 23.  01:44 AM 22CA54  22CA54 
789 FEB. 14.  10:17 PM 07PI14  07PI14 
809 OKT. 05.  10:54 AM 24SC05  24SC05 
829 JÚN. 04.  02:34 PM 29CA02  29CA02 
848 MÁJ. 15.  05:10 AM 18PI29  18PI29 
868 DEC. 24.  07:01 PM 03SA54  03SA54 
888 SZEPT. 08.  05:17 PM 11LE26  11LE26 
908 MÁRC. 13.  04:42 PM 24PI16  24PI16 
928 OKT. 25.  11:07 PM 08SA09  08SA09 
948 JÚL. 28.  12:16 PM 18LE51  18LE51 
967 JÚN. 25.  12:44 PM 03AR27  17AR34 
967 OKT. 06.  09:30 AM 00AR42R 00AR42R 
968 JAN. 04.  05:51 AM 28PI09  28PI09 
988 JAN. 16.  05:11 PM 18SA25  18SA25 
1007 NOV. 08.  00:25 AM 28VI38  28VI38 
1008 MÁRC. 07.  02:38 AM 25VI23R 25VI23R 
1008 JÚN. 01.  05:23 PM 22VI28  22VI28 
1027 ÁPR. 20.  07:42 AM 13AR26  13AR26 
1047 NOV. 18.  09:35 PM 22SA53  22SA53 
1067 SZEPT. 19.  02:07 PM 08VI55  08VI55 
1087 FEB. 26 . 08:18 AM 20AR37  20AR37 
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1107 FEB. 09 . 09:44 PM 03CP27  03CP27 
1127 AUG. 07.  06:54 AM 16VI04  16VI04 
1146 JÚN. 04 . 04:28 AM 04TA01  04TA01 
1166 DEC. 11.  08:21 PM 07CP58  07CP58 
1186 NOV. 08.  08:10 AM 28VI04  28VI04 
1206 ÁPR. 16.  07:08 PM 11TA03  11TA03 
1226 MÁRC. 05.  04:10 AM 18CP27  18CP27 
1246 SZEPT. 2 1. 08:52 PM 04LI25  04LI25 
1265 JÚL. 25 . 10:19 AM 24GE42  24GE42 
1285 DEC. 31.  09:19 PM 22CP47  22CP47 
1305 DEC. 25.  11:23 AM 12LI35  12LI35 
1306 ÁPR. 20.  01:48 PM 10LI05R 10LI05R 
1306 JÚL. 19 . 11:11 AM 08LI01  08LI01 
1325 JÚN. 01 . 05:46 PM 01GE08  01GE08 
1345 MÁRC. 24.  11:54 AM 03AQ01  03AQ01 
1365 OKT. 25.  11:29 AM 20LI46  20LI46 
1385 ÁPR. 09.  03:54 AM 09GE24  09GE24 
1405 JAN. 16 . 07:58 PM 05AQ01  05AQ01 
1425 FEB. 14.  01:39 PM 29LI33  29LI33 
1425 MÁRC. 18.  08:40 AM 28LI18R 28LI18R 
1425 AUG. 26.  07:19 AM 27LI40  27LI40 
1444 JÚL. 14 . 03:19 AM 21GE57  21GE57 
1464 ÁPR. 08.  08:01 AM 17AQI05 17AQ05 
1484 NOV. 18.  05:15 PM 05SC26  05SC26 
1504 MÁJ. 25.  05:31 AM 28GE25  S8GE25 
1524 JAN. 31 . 06:13 AM 20AQ59  20AQ59 
1544 SZEPT. 18.  02:34 AM 09SC35  09SC35 
1563 AUG. 25.  05:48 PM 10CA25  10CA25 
1583 MÁJ. 03.  00:35 AM 01PI11  01PI11 
1603 DEC. 18.  06:52 AM 19SC05  19SC05 
1623 JÚL. 16 . 10:39 PM 17CA06  17CA06 
1643 FEB. 24 . 11:18 PM 05PI21  05PI21 
1663 OKT. 16.  11:50 PM 22SC58  22SC58 
1682 OKT. 24.  07:35 AM 17CA09  17CA09 
1683 FEB. 09.  01:28 AM 14CA20R 14CA20R 
1683 MÁJ. 18.  05:48 AM 12CA30  12CA30 
1702 MÁJ. 21.  08:58 PM 16PI36  16PI36 
1723 JAN. 05 . 03:15 PM 02SA57  02SA57 
1742 AUG. 30.  08:53 PM 06LE01  06LE01 
1762 MÁRC. 18.  04:42 PM 20PI57  20PI57 
1782 NOV. 05.  09:26 AM 06SA27  06SA27 
1802 JÚL. 17 . 10:49 PM 13LE12  13LE12 
1821 JÚN. 19 . 05:14 PM 02AR27  02AR27 
1842 JAN. 26 . 06:10 AM 16CP41  16CP41 
1861 OKT. 21.  12:26 PM 25LE38  25LE38 
1881 ÁPR. 18.  01:38 PM 08AR36  08AR36 
1901 NOV. 28.  04:28 PM 20SA44  20SA44 
1921 SZEPT. 10 . 04:14 AM 03VI04  03VI04 
1940 AUG. 08.  01:21 AM 20AR41  20AR41 
1940 OKT. 20.  04:38 AM 18AR42R 18AR42R 
1941 FEB. 15.  06:38 AM 15AR21  15AR21 
1961 FEB. 19 . 00:01 AM 01CP12  01CP12 
1980 DEC. 31.  09:17 PM 15VI14  15VI14 
1981 MÁRC. 04.  06:55 PM 13VI50R 13VI50R 
1981 JÚL. 24 . 04:13 AM 10VI39 1 0VI39 
2000 MÁJ. 28.  03:58 PM 27AR58  27AR58 
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2020 DEC. 21.  06:19 PM 05CP29  05CP29 
2040 OKT. 31.  11:44 AM 22VI40  22VI40 
2060 ÁPR. 07.  10:29 PM 05TA14  05TA14 
2080 MÁRC. 15.  01:28 AM 16CP06  16CP06 
2100 SZEPT. 18.  0:33 PM 2 9VI32  29VI32 
2119 JÚL. 15 . 11:21 PM 18TA37  18TA37 
2140 JAN. 14 . 04:01 PM 20CP25  20CP25 
2159 DEC. 21.  03:04 AM 11LI14  11LI14 
2179 MÁJ. 28.  03:13 AM 26TA03  26TA03 
2199 ÁPR. 07.  10:31 PM 01AQ04  01AQ04 
2219 OKT. 31.  11:05 PM 17LI12  17LI12 
2238 SZEPT. 07.  04:35 PM 05GE40  05GE40 
2239 JAN. 13.  11:25 AM 02GE25R 02GE25R 
2239 MÁRC. 22.  07:59 PM  00GE41  00GE41 
2259 FEB. 03 . 02:53 AM 05AQ15  05AQ15 
2279 FEB. 06.  05:25 PM 25LI36  25LI36 
2279 MÁJ. 07.  05:59 AM 22LI51R 22LI51R 
2279 AUG. 31.  02:24 PM 20LI07  20LI07 
2298 JÚL. 12 . 07:01 PM 16GE14  16GE14 
2318 ÁPR. 27.  06:32 AM 15AQ28  15AQ28 
2338 DEC. 02.  06:25 AM 03SC01  03SC01 
2358 MÁJ. 23.  04:46 AM 23GE17  23GE17 
2378 FEB. 18 . 11:01 PM 19AQ27  19AQ27 
2398 OKT. 02.  09:45 PM 08SC10  08SC10 

 

Minden idő- és zodiákus adatot a Jupiter és a Szaturnusz együttállásaira vonatkozóan kompjuter hozta létre a 
geocentrikus ekliptikus hosszúságot (tropikus zodiákust) használó Matrix Blue*Star software segítségével, 
ívpercnyi pontossággal. Ezeket a tropikus adatokat számítottuk át sziderikus (a precessziós tavaszpont hátráló 
mozgásának megfelelő) adatokra, AD 220. évet véve Kos 0o kezdőpontnak (1 fok = 72 év, kb. 16’ = 20 év). Megj.: 
a Blue*Star 0-t (zérót) használ i.e. 1-re, így 1 évet hozzá kell adni az i.e. évekhez (-6 év = i.e. 7) 

 
 
Rövidítések: 
 

AR = Aries (Kos, tűz, +, cardinális/akarat) 
TA = Taurus (Bika, föld, –, fix/érzés) 
GE = Gemini (Ikrek, levegő, +, mutabilis/gondolkodás) 
CA = Cancer (Rák, víz, –, card./ak.) 
LE = Leo (Oroszlán, tűz, +, fix/ér.) 
VI = Virgin (Szűz, föld, –, mut./gond.) 
LI = Libra (Mérleg, levegő, +, card./ak.) 
SC = Scorpion (Skorpió, víz, –, fix/ér.) 
SA = Sagittarius (Nyilas, tűz, +, mut./gond.) 
CP = Capricorn (Bak, föld, –, card./ak.) 
AQ = Aquarius (Vízöntő, levegő, +, fix/ér.) 
PI = Pisces (Halak, víz, –, mut./.gond.) 
TA, CP = a legutóbbi két 800 éves Nagy Mutációs Ciklus kiemelve 
2238 SZEPT. 07. = hármas együttállások kiemelve 
AM = ante meridiem, dél előtt 
PM = post meridiem, dél után 
R = retrográd, hátráló mozgás 
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Az elemek és vérmérsékletek (temperamentumok) összefüggései; a vérmérsékletek általában párban jelentkeznek az egyes 
embernél, a planéták zodiákus jegyekben elfoglalt helyzete szerint (ld. népkarakterek is, v.ö. a babiloni négyarcú, szárnyas 
„kerub” a Bibliában, Ezék. 10,14, és az evangélista-szimbólumok): 

 
Tűz: kolerikus (Oroszlán-arc, az emberi testben a ritmikus-keringési rendszer ősképe) 
Föld: melankolikus (Bika-arc, az anyagcsere-mozgásrendszer ősképe) 
Levegő: szangvinikus (Sas-arc, az ideg-érzékszervi rendszer ősképe) 
Víz: flegmatikus (Ember-arc, az „én/ego” ősképe) 

 

(az értelmezésekhez ld. még: Baktay E.: A csillagfejtés könyve, Bp., 1989., Várkonyi Nándor: Az idő szívverése, Galaktika, 
50, Trentai Gábor: Beszéljünk másképp az asztrológiáról, 1988) 

 

 
 
Függelék I. 
 

A Jupiter és a Szaturnusz planéták föld- és levegő-jegyű együttállásainak  
hét átmeneti korszaka az elmúlt, kb. 2 x 800 éves ciklusokban 

 
1.  
AD 312., Bak → 332/33. + 20 év, Szűz-Mérleg (3x): a kereszténység, egy új, keleti kinyilatkoztatási tanítás a Nyugat irányadó szellemi 
forrása, államvallás lesz 
 
2. 
372., Bak → 392. + 20, Mérleg: ázsiai hunok érkezése Nyugatra; a keleti impulzus ösztönös, tumultuózus találkozási vágya az új, 
kelet-nyugati keresztény impulzussal; a monda szerint Attila királyt egy angyali látomás állítja meg Róma vagy Ravenna kapui előtt 
(kb. 400 év múlva az arab hódítással hatalmas keleti bölcsesség-kincs kerül nyugatra) 
 
3. 
431., Bak → 452. + 20 év, Mérleg (3x): az európai hun birodalom és hanyatlása (Attila király halála: 453), a római birodalom bukása (493; 
Vízöntő-Mérleg időszak: 491-511), népvándorláskor; az ókor vége, a középkor kezdete; a kereszténység fejlődése, elterjedése Európában 
 
4. 
1166., Bak → 1186. + 20 év, Szűz: a Nyugat Krisztust keresi Keleten, keresztesháborúk, gótika, skolasztikus filozófia 
 
5. 
1206., Bika → 1226. + 20 év, Bak: Magna Charta (1215), Aranybulla (1222), folytatódnak a keresztesháborúk; Dzsingisz kán uralma 
alatt megerősödnek a mongolok (1241: tatárjárás Mo.-on);  
 
6. 
1961., Bak → 1980/81. + 20 év, Szűz (3x): a materializmus tudományos-gazdasági-politikai kulminálása; a berlini fal épülése, 
atomfenyegetés, kiéleződik a kelet-nyugat szembenállás (vietnami háború), majd rendszerváltozások, berlini fal lebontása (1990); a 60-as 
évektől emellett valóságos kulturális reneszánsz zajlik (színház, film, képzőművészet); 80-as évektől számítógép-korszak kezdete, 1981., 
Mária-jelenések a volt jugoszláviai Medjugorjében (R. Powell: The most holy Trinosophia, 2000). 
 
7. 
2000., Kos → 2020. + 20 év, Bak: új „keresztesháborúk”, pénzügyi világválság, neoiszlamista mozgalmak, új „Magna Charták” (?), 
Kína felemelkedése (civilizációs összeomlás, Nyugat-Kelet háborúk, 3 milliárdan leszünk a végére? Vagy harmonikus Nyugat-Kelet, 
anyag-szellem kapcsolatok?) 
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Függelék II. 
 

Milyen „csillagzat” alatt hódítottak a napkeleti lovasnépek Európában? 
A Jupiter-Szaturnusz uralmi helyzetek egyes történelmi tükröződései 

 
A keleti lovasnépek, a keresztény érában a szarmatáktól, a hunokon át az oszmán törökökig, a nem elhanyagolható iszlám 
hódítással együtt, egyfajta katalizátor, erjesztő szerepet játszottak Európa kialakulásában, akár úgy, hogy egy bizonyos 
„középső”, vagy ellensúlyi birodalmat igyekeztek teremteni Európában (hunok, avarok, magyarok), vagy a harcok után 
szellemi-kulturális hatást gyakoroltak (moszlimok), illetve egy „mérleg nyelve” szerepük volt Kelet és Nyugat között, és mind 
védekezésre, önmérsékletre, mind tanulásra késztették a megmerevedő világi, egyházi berendezkedéseikbe egyre jobban 
bezárkózó európai népeket, görögöket, latinokat egyaránt (sőt az avarok fondorlatos legyőzésekor a frankok meg is 
gazdagodtak az avarok kincseiből). Mivel a Jupiter és a Szaturnusz planéták együttállásainak 20 éves és hosszabb periódusai, 
ciklusai alapvetően tükröt tartanak elénk a földi korszakok jellegére vonatkozóan, attól függően, hogy mely elemű (föld, 
levegő, víz, tűz) zodiákus-jegyekben állnak együtt, így ezek áttekintése szemléltetheti, hogy az egyes „népszellemek” milyen 
„csillagzat” alatt vezették hódításaikat, mi a jellemző „temperamentum” az illető népre az „okkult” tudomány nézőpontjából, 
hogyan illeszkedtek a történelmi folyamatok az „égiekhez”? Ehhez társultak természetesen a népek fejlődésében szerepet 
játszó egyéb, életmódbeli, éghajlati stb. tényezők, egységes, élő egészt alkotva az égi háttérrel. 
 
Szarmaták: AD 14-ben Nyilas, azaz tüzes/kolerikus elemű Jupiter-Szaturnusz együttállási korszak kezdődött, és 173-ig tüzes 
jegyekben voltak az együttállások, kivéve 54 és 154-ben; kb. AD 20-430 között tartott a szarmata-kor a Kárpát-medencében 
(összesen 9x volt föld elemű uralmi ciklus ebben az intervallumban, azaz 180 éven át), de már ezt megelőzően vannak adatok 
szarmaták, sőt minden bizonnyal magyar lovasok támadásairól (ld. Ovidius: Tristia, 191, „Metere” az Al-Dunánál AD 9 körül, 
és ismét feltűnik egy „Mattzaris” népnév a celjei feliraton AD 40-ben; ezen adatok hitelességét megerősítik Plinius és 
Ptolemaios adatai a Materi és a közeli rokonnépünk, a Souardeni, ill. „Sardi Scythae”, vagyis a szovárd nép nevéről az AD 1-2. 
században, a Volga-Don térségében, ld. T. Pekkanen, Ural-Altaische Jahrbuch 45, 1973, részlete Turán, 2009/1); miután 
kezdetben a rómaiak szövetségesei voltak a dákok ellen, AD 117-119-ben a jazig szarmaták nyugatról, az Alföld felől, a 
„roxolánok” (= av. raoxa alan, ragyogó alán) a Kárpátokon túlról támadták hevesen a római Dáciát (melyet 106-ban foglaltak 
el a rómaiak a dákoktól), majd a rómaiak legyőzték őket és 50 év béke következett; a 14-173 közötti Jupiter-Szaturnusz 
együttállási ciklus tehát nagyjából egybeesik a pannóniai szarmata kor első, történetileg és régészetileg is kijelölhető 
időszakával (korai periódus kb. 20-160, középső 160-260, késői 260-430, ld. T. Sulimirski: The Sarmatians, 1970, p. 171-182; 
a szauromata törzsek, az Aveszta sairimá-i, i.e. 6. században jelennek meg a Kaukázustól északra, v.ö. Diodorus Siculus: 
Bibliotheca, II. 43., Télfy, és G. Booth, 1814, p. 137) 
 
Hunok: Bika, Bak – föld/melankolikus elemű jegyek 352, 372-től 392-ig, majd Mérleg-Iker évtizedek után ismét Bika és 
Bak, 412, 432, 452-ig + 20 év. Ezt követően, szinte pontosan Attila király halálának és a hun uralom hanyatlásának évétől 
kezdve 630-ig levegős elemű jegyek jönnek 
 
Avarok (avar-hunok): Vízöntő, Mérleg, Iker – levegő/szangvinikus elemű jegyek, majd vizes/flegmatikus elemű jegyekben 
630-tól kb. 150 évig 
 
Arabok/moszlimok: Rák – vizes/flegmatikus elemű jegyek; 711-ben átkelnek a Gibraltári-szoroson, melyet hadvezérükről, 
Gebel al-Tarikról, neveznek el, és győzelmet aratnak a dél-spanyolországi Cádiznál; a frankok állítják meg őket 732-ben 
Poitiers-nél; dél-európai jelenlétük 700 éve alatt átadják a Keleten felvett s általuk átalakított hatalmas ókori tudáskincset; a 
Rákban a Hold az uralkodó planéta, ez megfelel az iszlám félhold és a tudásközvetítés, tükrözés világának; ugyanakkor később 
a hasonlóan „félhold” jegyében hódító törököket vizes elemű uralmi korszakban győzték le a keresztény hadak (az 
arabok/szemiták és a törökök/turániak más népi minőséget, népszellemet hordoznak) 
 
Magyarok, proto-iráni szovárd-magyarok, majd kb. AD 3-6. századtól részben mongoloid-turanid onogur/„hun”-magyarok, 
„hungarok”: Nyilas, Oroszlán, Kos – tüzes/kolerikus elemű együttállások 868-1107 között, majd földies jegyűek 1107-1306 
között, néhány kivétellel. Érdekes, hogy a magyar honfoglalás és hadjáratok tüzes „minősége” szinte valamennyi „rokon”, 
vagy hasonló életformájú egykori lovasnéptől eltér, kivéve a szarmata korszakot (ami Jézus Krisztus megjelenésével és a 
kereszténység elterjedésével is egybeesik), amely szintén egy kb. 160 éves tüzes elemű együttállási ciklussal kezdődött, majd 
egy kb. 180 éves földies elemű ciklussal zárult le. Ez azt jelenti, hogy az asztrológia segítségével bepillantottunk az isteni 
világtervbe, mely megmutatja, hogy a magyar honfoglalás és népkarakter pontos előképe nem annyira a hun-korszakban 
keresendő (ahogy a mongol-tatár korban sem), hanem az azt megelőző szarmata korban (az iráni, valószínűleg méd eredetű 



XII. évfolyam, 3. szám Mikes International Volume XII., Issue 3. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2012 67
 

szarmatákkal való ősi és szoros kapcsolatunkat más kutatások is megerősítik, pl. antropológia, ld. Tóth Tibor, Turán, 2009/1). 
Később a Rákóczi-szabadságharc és maga a mélyen vallásos Rákóczi fejedelem még a Halak jupiteri jellegét tükrözi, majd egy 
hosszú, tüzes elemű uralmi együttállási korszak 1723-tól megszakításokkal 1921-ig s ezután még 2 x 20 évig, 1941-61, és 
2000-2020 között bontakozik ki. A forradalmak közül 1848 inkább földies Bak-jellegű volt, 1956 pedig inkább tüzes Kos-
jellegű; a tüzes Nyilas-jegyű 20 éves korszak végén, már inkább a földies Szűz-konjunkcióhoz közel zajlott le az 1917-es 
oroszországi eseményekhez hasonlóan kívülről, szabadkőműves páholyokból kezdeményezett, siettetett 1919-es 
„proletárdiktatúra”, melyet a Nyugat a saját hatalmi eszközeként használt, terjesztett el hosszú távra (ld. Palatinus József: A 
szabadkőművesség bűnei, I-III., 1938, névsorral); a kelet-európai rendszerváltozások 1980/81-től ugyancsak a földies Szűz 
jegyében álltak, 1990-re egy Jupiter-Szaturnusz (MDF-SZDSZ) szembenállással 
 
Mongolok (tatárjárás): Bak – a hunokéhoz hasonló föld/melankolikus elemű együttálási ciklus végén; Dzsingisz kán 1206-
1227 között teremti meg a mongol egységet; a tatárjárás 1241-ben, a levegő elemű Mérleg-együttállás küszöbén, gyengülő 
kvadrát alatt éri el Magyarországot, talán ezért sem volt tartós (v.ö. a 800 éves nagy mutációs ciklust, 1206-1226 és 2000-2020, 
az „égi Szűz” a Bak-periódusok között, v.ö. Ján. Jel. 12., 13) 
 
Oszmán törökök: 1524. levegős, Vízöntő-jegyű, majd vizes elemű jegyek (1526-tól 1686-ig) 
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Függelék III. 
 

A Jupiter és a Szaturnusz együttállási ciklusai és a történelem (sziderikus adatok alapján) 
 

 

 

 

 
Korunkban a Jupiter-Szaturnusz/Bak-Szűz-Bika-Bak földies uralmi együttállások úgy tűnik tükrözik a János Jelenések 

könyvének 12. és 13. fejezetében leírt prófétikus látomásokat a napba öltözött, csillagkoronás asszony (Szűz) és a fenevadak 
(Bak, Bika) alakjával. Érdekes módon, a periódus elején még visszatérő tüzes elemű együttállások 60 éve szinte 

rendeltetésszerűen egybeesik Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) életének és működésének idejével, aki a kezdődő materialisztikus 
korszakban elültette a szellemi fejlődés új, gyógyító csíráit (antropozófiai szellemtudomány és alkalmazásai). Steiner szellemi 
látása alapján rámutatott, hogy a sárkány földretaszítása Szt.Mihály által egyúttal a Szt.Mihály-korszak kezdetének felel meg, 

amely kb. 1880-2250 között tart, az arkangyali korszakvezetések sorrendjében. A csillagászati adatok tehát messzemenően 
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megerősítik a keresztény hagyomány közléseit, és Rudolf Steiner következtetéseit korunk „apokaliptikus” jellegéről; az 1941-
1961 és 2000-2020 közötti „tüzes” elemű periódusok is jelzik az alkalmas időszakot a hatékony szellemi impulzusok 

megjelenése, továbbfejlődése számára. 
 
 
Z. TÓTH, Csaba: The Power Positions of the Planets Jupiter and Saturn and their Importance in 
Hungarian and World History 

 

In this paper the author provides a detailed presentation of the astrological significance of the power positions of the planets 
Jupiter and Saturn and examines their importance in Hungarian and world history. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 


