
A KOS 

 

A Kosnak az „élet” szó azt jelenti: kihívás. Egy lába előtt heverő (az imént az arcába vágott) 
kesztyű vagy egy pimasz fráter gúnyos mosolya forralja a vérét, mondván: „Na, majd most 
megmutatom nekik!” Így válik a Kos munkahelye csatatérré, szakmai kihívásai várostrommá, s 
személyes karrierje is egyetlen hatalmas, hódító hadjárattá. Ellenfelének azt tekinti, akiről úgy 
ítéli, az útjában áll. Az akadályokat egyetlen elsöprő rohammal győzi le. Akit letepert, azon 
nem áll bosszút, sőt a földön fekvőt talpra segíti. Sportszerű, lovagias és méltányos. Egyenes 
jellem: nem akar, és nem is tud hazudni. 

A Kost a közegellenállás élteti. Létélménye egy versenymotorosé: minél jobban tolja a 
menetszél, annál inkább érzi, hogy jelen van a világban és előre halad. Saját határairól csak 
akkor szerez tudomást, amikor beleütközik valaki másba. S bár ezt az ütközést a külvilág 
rendre támadásnak véli, a Kosnak ilyenkor mindössze arra van szüksége, hogy azt mondják 
neki: „Állj, eddig, és ne tovább!” Ezért aztán az egyértelmű és nyílt „nem” megnyugtatja, míg 
az engedékenység, a bizonytalankodás vagy a számára érthetetlen, finom elutasító célzások 
további rohamokra ösztönzik. 

Számára egy a fontos: győzni, élre kerülni, és meg-mutatni, ki is ő valójában. Vele az ártatlan 
já-tékból is véresen komoly vetélkedés lesz, a párkapcsolatból pedig gyakran pankráció, 
amelyben addig nem nyugszik, amíg a másik fél kék-zöld foltokkal tarkítva verni nem kezdi a 
tatamit. Harc közben szerzett sebeivel nem törődik, veszteségeire fittyet hány. A többi ember 
szempontjaira mintha teljesen vak lenne; számára magától értetődő, hogy mindenki az ő 
fejével gondolkodik, és az ő szívével érez. Gyakran hiszik róla: önző, pedig csupán hiányzik 
belőle az empátia. Naivitása egy gyermeké, tolakodása egy kölyökkutyáé. Kudarcaiból nem 
tanul – képes századszor is nekiszaladni egy akadálynak, hívén, ezúttal egészen biztosan 
legyőzi. 

Ha ad, nagylelkűsége lefegyverző, ha elvesz, kíméletlensége mellbevágó. Kedvenc színe a 
piros, kedvenc iránya az egyenes. Sírba viszi, ha tétlenül kell ülnie, vagy ha nem talál 
magának feladatot. Amit mond, azt úgy is gondolja, ám hogy őszintesége néha bántó, az meg 
sem fordul a fejé-ben. Amellett, hogy gyakorta mások tyúkszemére hág, ő maga lépten-
nyomon megbántódik. A tréfát nem érti, az önirónia számára ismeretlen. Sértett indulata a 
pillanat töredéke alatt lobban lángra.  

Lendülete imponáló, vele egy csapatban lenni élvezet. Ha társa megrogyik, teljes 
természetességgel veszi vállára annak terhét. A futók közt ő az élbolyban is az első, a 
csatában ő az őrmester, a dzsungeltúrán pedig az a fickó, aki három lépéssel mindenki előtt 
machétájával az ösvényt vágja. A mozgás a lételeme, az erőkifejtés regenerálja. Feladatait 
csak lendületből képes megoldani. Amikor kifogy a szuszból, vagy érdeklődése lelohad, 
ügyeit rendre félbehagyja.  

Előbb cselekszik, utána gondolkodik. Ő ránt a kocsmában elsőként bicskát, s ő borítja 
vitapartnere fejére végső érvként az ebédlőasztalt. Haragja gyorsan elillan, s nem érti, más 
hogyan őrizgethet egy sérelmet hosszú évekig. Bátor és vakmerő. Minden helyzetből kivágja 
magát. A jegy tüzes energiája a nőket megszépíti, a férfiakat pedig ellenállhatatlan hódítóvá 
teszi. 

Jelképe a kos, amely kemény homlokot és csavart szarvakat visel, hogy a világban, ahova 
újonnan érkezett, helyet és megbecsülést ökleljen ki magának. 

Trikófelirata: „Ütközöm, tehát vagyok”. 
A Kos becsületes, egyenes jellem, akire minden körülmények között számítani lehet. A 

rábízott feladatokat gyorsan és önállóan végzi el, a problémás helyzeteket rámenősen és 



leleményesen oldja meg. Fiatalos, lendületes, magával ragadó társ, hűséges barát és 
kezdeményező szerető. Alapkarakteréből adódó hibái ellenére bizonyosak lehetünk abban, 
hogy egyetlen pillanatig sem unalmas mellette az élet. 

A Kosban környezete legkevésbé agresszivitását, erőszakosságát, durvaságát tolerálja. 
Partnerének, munkatársainak türelmét sürgetettsége, erőltető modora, tapintatlansága és 
ellentmondást nem tűrő kijelentései teszik próbára. Gyakori konfliktusai 
lobbanékonyságából, vetélkedési hajlamából, végig nem gondolt reakcióiból fakadnak, 
valamint abból, hogy egyszerűen képtelen veszíteni. Ám a legmegvadultabb Kost is 
kijózanítja a bátor, egyenes beszéd, a nyílt és őszinte hang. 

 



A BIKA 

 

A Bika higgadt csodálkozással szemléli a világot: hova ez a nagy sietség? Szemöldökét 

felvonja, ajkán mosoly játszik. Valamit tud, amit a többiek nem – egyszerűen csak lenni. Nem 

érti: ha az ember egyszer megtalálta a jót, miért kell neki még jobb? Miért nem jó az, ami 

van?  

Ő az, aki igazán megbecsül egy kényelmes bőrfotelt, egy praktikusan felszerelt konyhát, 
egy megbízható, erős kocsit vagy egy jó anyagból készült, tisztességgel megvarrott, 
strapabíró lábbelit. A emberi viszonyok nyelvtanában övé a birtokos eset. Kedvenc szava: az 

enyém. Sokszor hallotta gyerekkorában: „Az a tied, kincsem, amit megeszel.” Meg is eszik 

mindent, amit csak elé raknak, még a tányért is tisztára törli utána. Teste erős, súlyfölöslege 
is csak a biztonságérzetét növeli. Számára minden holt tárgy értékhordozó. Nem dob ki 

semmit, mert még jó lesz valamire. Meglátja a jelentéktelenben is az értéket. A még 

használható régi tárgyakban a mesteremberek munkáját becsüli, a használhatatlanok pedig 

jól jönnek majd nyersanyagnak.  

Ő Huszárik filmjének Szindbádja, a fehér ab- 

rosz, a fél liter kimért bor és a velős csontok fe-je-delme, a rózsás karok és asszonyölek 

hercege, a tavaszi hárs és az őszi avar illatának poétája. A Bika az, aki sohasem tud betelni a 

föld csodájával: azzal, hogy a látszólag holt, alaktalan anyagból élet fakad, hogy az elültetett 

magból növény sarjad, s hogy a megmetszett ágakon gyümölcs érik.  

Környezetétől elvárja: ne sürgesse, ne kényszerítse tempóváltásra, ne rakja el a megszokott 

helyéről a régi tárgyait, és semmi, de semmiképpen ne hozzon változást a mindennapok 
megszokott, biztonságos menetébe. Ha nem taszigálják, nem ingerlik, kedves és kedélyes 

társ. A nyugodt erő, amely lényét eltölti, adja bámulatos türelmét – ám ugyanebből ered 

kétségbeejtő mozdíthatatlansága is. Ha a makacsságról szobrot formáznának, annak bika 
alakja volna. Gyakran ő maga sincs tudatában annak, hogy egy kapcsolatban mekkora ereje, 
s főleg, hogy mekkora súlya van. Képes – lelki értelemben – valósággal agyon-nyomni 

partnerét. Nem is azzal, amit csinál, hanem csupán hogy egyszerűen olyan, amilyen. 
A Bika társas érintkezésének alapját a földies pozitív sztrókok (magyarán: a közös evés-ivás, 

horgászás, piknikkel egybekötött kirándulás stb.) képezik. Gondoljunk csak Micimackóra, 

akinek majd’ minden tranzakciója fölött (alatt, mellett) egyetlen egy szó lebeg: méz!  

S bár a Bikát (mint a többi úgynevezett földes karaktert: a Szüzet és a Bakot) sokan 

anyagiasnak, sőt zsugorinak tartják, ez nem a jelleméből, hanem a karakteréből fakad: 
minden tulajdonára úgy tekint, mint erőtartalékára, a világba kihelyezett eszközére és 
támaszára, melytől ha megválik, a biztonsága kerül veszélybe.  

Jelképe a bika, amely négy lábát súlyosan és szilárdan megveti a talajon, s lehajtott fejjel 

mélyen beszívja a friss földszagot, a virágok illatát. A világ szép – sugározza magából – szép a 

szemnek, kellemes a fülnek, édes az orrnak. Jó testben lenni: enni, aludni, szeretni. 

Trikófelirata: „Hova ez a sietség?” 

Pozitív esetben a Bika békés, jó kedélyű, az élet szépségeire nyitott, kellemes ember. 
Kapcsolataiban ragaszkodó és hűséges, munkájában gyakorlatias, meggondolt és nagy 
teherbírású. Stabilitása, nyugalma, a belőle sugárzó derűs harmónia ritka emberi értékeket 
képvisel. 

A Bika problémás oldalát földhözragadt csökönyössége, nehézkessége és 

mozdíthatatlansága jelenti. Munkatársait elsősorban nehéz felfogása, 
változtatásellenessége, rugalmatlansága idegesíti, partnerét pedig kényelemszeretete, 

lomhasága és lustasága. Környezete előbb-utóbb megtapasztalja: a Bikát nem ajánlatos 



bőszíteni. Ha türelme végére ér, akkor nem néz se istent, se embert: mindent felöklel, 
mindenkit a földbe tipor. (Ezért aztán ajánlatos tisztában lenni azzal, hogy egy Bika számára 

mi jelenti a vörös posztót.) 

 



AZ IKREK 

 

Ha madár volna, ágról ágra szállna, ha eldobott kavics, a víz színén kacsázna. Számára csupán 
egy a fontos: nem leragadni, nem mélyre merülni. 

Az Ikreket mágnesként vonzza az, amiről még nem tud, amit még nem ismer. Ő az a 
kíváncsi, aki soha nem öregszik. Vékony, mozgékony, és örökké húszéves. Mindenről, de 
tényleg mindenről tudnia kell. Vele élvezet a csevegés, élmény a pletykálkodás. Nem sokáig 
tud egy helyben ülni és egyetlen dologra koncentrálni. Így, mikor mulatságos történetbe 
fogsz, felvillanyozod, ám ha lelki problémáiddal traktálod, ásítozni kezd. Kíváncsisága egy 
gyermeké. Sohasem rest új dolgokat tanulni. Stílusa könnyed, s ha tollat vesz a kezébe, az 
szinte magától szaladni kezd a papíron. 

A nevében található többes szám az életében is megmutatkozik: két diploma, két szakma, 
két munkahely, (s már aki teheti) két autó, két szerető. Az ikerszavak is igen találóan 
jellemzik: jár-kel, lót-fut, tesz-vesz, izeg-mozog, locsog-fecseg. Felhangolt állapota hamar 
felemészti erejét, egyik pillanatról a másikra szinte letargiába esik. Ilyenkor csak ül, 
kiüresedett szemmel néz maga elé, és értetlenül hallgatja az aggódó kérdéseket: „Mi 
történt? Mitől lett rossz kedved?”  

Az Ikrek életfilozófiája Karinthyé: laza lelki tartás. Semmit sem vesz túl komolyan. 
Nézőpontja eredendően kettős – minden igazságnak látja a fonákját, minden 
megállapításnak az ellenkezőjét. Nem is érti, hogyan kötelezheti el magát valaki egyetlen 
eszme, egyetlen ügy, egyetlen ember mellett. Ennek okán, ha kategorikus kijelentést hall, 
kényszeresen ellentmond. Ő az örök kételkedő, a Hitetlen Tamás.  

Egyszerre két hang szól a fejében: az egyik egyetért azzal, amit lát-hall, a másik viszont 
folyamatosan megkérdőjelez mindent. Az Ikreket ez egyáltalán nem zavarja, ő így érzi külső és 
belső világát egyensúlyban. Ezért aztán gondolatai képesek egyszerre akár több sínen is futni: 
egy időben néz tévét, hallgat rádiót, ír levelet – s közben telefonon cseveg. Az esze vág, mint a 
borotva. Mindenről tud (egy kicsit), mindenhez ért (egy kicsit), ám sokoldalúsága így is 
bámulatra méltó. Mindig valahonnan jön, mindig valahová siet, és min- 
dig késésben van. Imád adni-venni, kereskedni,  
közvetíteni, utazgatni, tudósítani. A mai kor embere. 

Olyan partner mellett, aki a kapcsolatot kalitkának tekinti, boldogtalan, ám ha hagyják 
szabadon repdesni, szívesen visszatér a fészekbe. A hűséget egyedi módon értelmezi. A 
szavakkal bámulatosan zsonglőrködik, bárkit bármiről meggyőz. Ha elvei ellenére tesz 
valamit, az nála nem következetlenség, hanem a körülményekhez való alkalmazkodás. 
Könnyedsége könnyűség- 
nek, súlytalanságnak tűnik, s ettől az Ikrek éppúgy szenved, mint a környezete. Ha nem nézik 
levegőnek, ha nem veszik könnyedén, az sokat segít abban, hogy saját súlypontját 
megtalálja.  

Jelképe az egymás kezét fogó, egymásra tekintő ikerpár. Üzenete: „kapcsolat az élet 
alapja” és „mi ketten vagyunk egyek”. 

Trikófelirata: „Is-is”. 
Az Ikrek intelligens, rugalmas, szellemileg nyitott típus. Gyors felfogóképessége, éles esze 

pótolhatatlan munkatárssá teszi elsősorban olyan helyzetekben, ahol a kapcsolattartásé, a 
rögtönzésé a főszerep. Társként valósággal ablak a világra. Sokirányú érdeklődése, 
műveltsége,  
könnyed közlékenysége szinte kizárja, hogy a  
családi asztal köré kínos csend telepedjék. 



Negatív esetben a fenti jó benyomást szétszórtsága, felületessége, megbízhatatlansága írja 
felül. Euforikus, túlpörgetett állapotaiból gyakran zuhan hosszan tartó depresszióba. Az 
elvarratlan szálak, a megoldatlan problémák egyre csak halmozódnak körülötte. Társának, 
munkatársainak tűrőképességét legtöbbször pontatlansága, megbízhatatlansága, folytonos 
ellentmondási kényszere teszi próbára. 

 



A RÁK 

 

A Rák a legsebezhetőbb karakter. Elég egy durva szó, egy rossz hangsúly, egy 
meggondolatlan fricska, s ő, miként a csiga, szarvait behúzza, és valósággal eltűnik a világ 
szeme elől. Keménnyé, rideggé, megközelíthetetlenné válik. Láthatatlan lelki csigaháza 
páncélként veszi körül. 

Kevés embert enged közel magához, ám azok szinte korlátlanul (ki)használhatják határtalan 
segítőkészségét, gondoskodó hajlamát. A Rák a világ terét kétfelé osztja: körön belülire és 
körön kívülire. A körön belül vannak azok, akikhez érzelmileg kötődik, akiktől nem kell 
tartania, akik rászorulnak vagy akikre rászorul. A körön kívül helyezkedik el mindenki más, aki 
ismeretlen, gyanús, akinek szándékai nem tiszták, és aki neki csalódást vagy fájdalmat 
okozhat. 

A Rák életének megrontója, kapcsolatainak erodálója: az érzelmi bizonytalanság. Az, mikor 
nem tudja, hogy akit szeret, viszontszereti-e, hogy akit belső körébe beengedett, nem csapja-
e be, nem hagyja-e faképnél. Hogy akire vár, az miért késik, kivel van, és akivel van, azzal 
nem csalja-e meg. 

A Rák lelke olyan, mint egy erdei tavacska vize. Ha nyugalomban van, akkor tiszta, áttetsző, 
vízinövényei között apró halak lebegnek: teljes az idill. Ám ha valaki egy követ dob belé, vagy 
egy arra kóborló állat átgázol rajta, akkor az iszap felkavarodik, leszakadt növényi részek 
keverednek az átlátszatlan barna üledékkel, a halak rémült és vak cikázásba fognak, s a 
tavacskában eluralkodik a káosz és a kétségbeesés. Ilyenkor a Rák maga sem tudja, mi 
történt vele és mi történik benne, se átlátni, se megfogalmazni nem képes azt, hogy mi 
bántotta meg, mi zavarta össze, mi okozott neki fájdalmat. Egyedül az idő az, ami segít a 
zavaros iszapnak leülepedni, a felkavarodott víznek kitisztulni, és mindennek 
visszarendeződni oda és úgy, ahogy annak előtte volt. 

A Rák számára a legmegnyugtatóbb hely az otthon, az intim családi kör. A Rák itt 
pompásan érzi magát. Szívesen béleli ki lakását olyan tárgyakkal, amelyekből a múlt 
levendulaillata árad. Amennyiben körülményei nem alkalmasak otthonteremtésre, a 
biztonsági zóna határát saját maga köré is megrajzolhatja. Ilyenkor valami 
megközelíthetetlen titokzatosság, fájdalmas zárkózottság lengi körül, s ember legyen a 
talpán, aki e varázst képes megtörni. Egészen más módja az önvédelmének, mikor páratlan 
humorérzéket fejleszt ki magában. A lényeg ezúttal is az, hogy senki ne szegezhesse neki a 
kérdést: „Na de komolyan – meséld már el, tényleg mi van veled?” 

A belül dédelgetett sérelmek és fájdalmak teszik a Rákot hajlamossá az önsajnálatra, arra 
való képtelensége pedig, hogy segítséget kérjen, a nyafogásra és a duzzogásra. Kedvenc szava 
a negatív értelemben használt „úgyis” és „úgysem”. Lelkében folyvást két bizonytalan 
körvonalú árny bolyong: a bűntudat és a szégyen kísértete. Az, hogy valamilyen maga előtt 
sem tisztázott módon ő a felelős, ő tehet mindenről, ami rossz csak a környezetében, a 
világban történik. Problémái megfogalmazhatatlan, alaktalan magmaként forrongnak, 
fortyognak benne; tökéletesen letisztult megoldásuk hirtelen-váratlan bukkan fel a zavaros 
mélységekből, mint Botticelli fésűskagylón álló Vénusza. 

A külvilágban a Rák csak hallgat és nyel. Nyeli a keserűséget, az indulatot, a jogos panaszt, 
a sérelmeket – egy ideig. Aztán, amikor már csordultig telt a pohár, az egészet egy váratlan, 
hisztérikus, törős-zúzós rohammal egy közelálló nyakába zúdítja. Nyersesége, brutalitása 
ilyenkor a crô-magnoni ősöket idézi. Szegény áldozat – szülő, házastárs, gyerek – legtöbbször 
teljesen vétlen mindabban, aminek ilyenkor a levét issza. E kiborulás után a Rák végtelen 
megkönnyebbülést (és ugyanakkor kínos, mardosó önvádat) érez – nem úgy a másik, aki 



kénytelen újraértelmezni a szelíd és visszafogott Rákról alkotott képét.  
Jelképe a tarisznyarák, bár alapműködése jobban hasonlít egy másik kemény páncélú 

víziállatéhoz: az osztrigáéhoz. A kagyló puha, lágy belső állaga a legkisebb behatásra sérül, 
így védtelen teste könnyű prédájává válna a ragadozóknak. Ezért kívül kemény és rücskös, 
belül azonban selymes páncélt növeszt maga köré, hogy megvédje magát. S ha egy kicsiny, 
fájdalmas szilánk mégis bejut az érzékeny belsőbe, arra már nincs eszköze, hogy azt onnan 
eltávolítsa – a fájdalommal ezután elkerülhetetlenül együtt kell élnie. Mind-össze arra 
képes, hogy a sebző részecskét ismét csak selymes héjjal vegye körül, remélve, hogy ha nem 
látja, nem érzékeli, akkor az már nem is létezik többé. Így növekszik az osztrigában az 
igazgyöngy, s így fojtja el, rekeszti ki tudatos énjéből a Rák az őt ért lelki sérelmeket, 
traumákat. 

Trikója külső felén ezt a feliratot viseli: „Nem bánthatsz”, befelé fordítva pedig ezt: „Itt 
bent mi már ugye nem bántjuk egymást?” 

A Rák pozitív esetben nem rejti el melegséget sugárzó, gondoskodó, segítőkész énjét. 
Társának, barátainak készséges támasza, vigasza. Hozzá mindig mindenki haza érkezik. 
Otthonában forró teát, de még az utcán, futólag is legalább egy meleg pillantást kap tőle az 
ember. 

Sok fejfájást okoz azonban környezetének, ha negatív tulajdonságai kerülnek előtérbe: 
indokolatlan féltékenysége, túlérzékeny sértődékenysége és végletes zárkózottsága. 
Gyámoltalansága, önállótlansága is szélsőséges formákat ölthet. A legjobbat akkor tesszük, 
ha nem feszegetjük a Rák titkait, s nem tartjuk őt érzelmi bizonytalanságban. 

 



AZ OROSZLÁN 

 

Az Oroszlán bátran állíthatja: „Az erő velem van.” Mert az erő, ha ekkora, mindig tiszteletet 
parancsol. Ezért aztán övé a vitathatatlan felsőbbség és elsőbbség. Ha megszólal, mindenki 
rá figyel, ha valamiről elmondja véleményét, annak jelentősége és súlya van.  

Az Oroszlán magabiztos és öntudatos. A háta egyenes, a tekintete nyílt. Az iskolai 
színdarab- 
ban már hétévesen ráosztják a király vagy a királynő szerepét. Az osztályban is valóságos 
udvartartás veszi körül. Bámulatos, hogy szeszélyes parancsait mások mily nagy 
buzgalommal teljesítik. Még a tanárok is az ő kedvét keresik. Szülei hamar rájönnek, erővel 
nála semmit el nem érnek. Tudja, mit akar, s ebbe az akaratba mások bicskája rendre 
beletörik. Ő lesz később a diáktanács vezetője, s ha nem cégalapítással kezdi felnőtt életét, 
akkor munkahelyén ajánlanak neki (másokat jóval megelőzve) váratlan előrelépést, kiemelt 
pozíciót. 

Amikor ad, lefegyverzően nagyvonalú, amikor kér, ott nincs helye ellenvetésnek. Ha 
elsőbbségét elismerik, jól érzi magát. Ha nem, ellenfelével rivalizálásba kezd, s addig nem 
nyugszik, amíg azt megadásra nem kényszeríti. A gyengék, a saját hibáikkal szemben elnézők, 
a vesztesek az Oroszlánban mértéken felüli ingerültséget keltenek. Ezzel szembesülve 
találkozik a névadó csúcsragadozó humán szinten nehezen vállalható vérszomjas 
gondolataival, mondván: „Pusztuljon a selejt”, vagy: „Hulljon a férgese”.  

Az Oroszlán tiszteli a tekintélyt, de saját magának is tekintélyt követel. Nyugodt, 
méltóságteljes, és nem könnyű kihozni a sodrából. Amikor felbőszítik és ordítani kezd, 
mindenki rémülten kushad. Mert az Oroszlán ritkán ordít, de akkor nagyot. Méltóságán 
alulinak tartja a civódást, az áskálódást és a hazudozást. Szereti a fejedelmi pompát, a méltó 
külsőségeket. Kedvenc színe az arany. Gyakran lepi meg magát különleges minőségű, 
értékálló tárgyakkal. 

Az Oroszlán sugárzó személyiség. Melegség és nyugalom árad belőle. Szeretetében lenni 
annyi, mint biztonságban lenni. Őszintesége és hitelessége szolgál szavai és tettei 
aranyfedezetéül. Ha máskor nem is, de mikor gyereke születik, mindenképpen önmagára 
talál. Férfiként pátriárka, nőként anyatigris. Szülői szerepét mindenek fölé helyezi.  

Sajnálatos módon az élet nem kínál annyi vezető pozíciót, mint ahányan arra igényt 
formálnak. Így aztán sok Oroszlán csak ül, s magától értetődő természetességgel vár arra, 
hogy mások tartsák el, mások szolgálják ki, mások rendezzék el a dolgait. Amikor ez nem 
teljesül, ingerült lesz, és méltatlankodni kezd. A többiek kényelmes és lusta embernek 
tartják, aki arra vár, hogy a szájába repüljön a sült galamb. Ő viszont a madárfogást és -
sütést mélyen méltóságán alulinak tartja („Csak nem fogok hitvány galambok után futkosni 
– én?!”). 

Trikófelirata: „Íme, a király”. 
Jelképe a napsörényű ragadozó, a szavannák ura, a testet öltött erő és méltóság. 
Az Oroszlán alapjaiban öntudatos, bátor és magabiztos karakter. Környezete gondolkodás 

nélkül osztja rá a vezető szerepét, amelyet méltányosan, igazságosan és határozottan játszik 
el. Energiatartalékai szinte kifogyhatatlanok, munkabírása bámulatos, nem fél dönteni és a 
döntéseiért felelősséget vállalni. Társának biztos támasza, családi, baráti körének erőt 
sugárzó középpontja. 

A benne élő személyiségerők diszharmóniája esetén előtérbe kerülhetnek karakterének 
szélsőséges vonásai: önzése, hatalomvágya, hiúsága. Ha főnöki székben ül, despotikus 
hajlama, ingerlékenysége és ellentmondást nem tűrő parancsai keseríthetik meg beosztottai 



életét.  
 

 



A SZŰZ 

 

A Szűz úgy tekint az életre, mint Hamupipőke a tál borsóra és lencsére: addig se bál, se 
királyfi, amíg az utolsó szemig szét nem válogatta. A Szűz tálja azonban a világ maga, és nincs 
mese – se tündér nagynéni, se jóságos galambok –, a feladattal neki egyedül kell 
megbirkóznia. Így hát amíg a többiek az élet báljának forgatagában keringőznek, ő 
rendületlen kötelességtudattal és precizitással végzi a dolgát: egy lencse jobbra, egy borsó 
balra…  

A Szüzet lénye legmélyéig nyugtalanítja a fizikai világ alaptörvénye, az entrópia, mely 
szerint ami rendezett, előbb-utóbb rendezetlenné válik, s a galaxisoktól a legkisebb 
molekulákig minden a szétesés és kihűlés felé halad. A Szűz tiszta tekintetével, éles eszével a 
folyamatok lényegét kutatja, ezért szétbont, megvizsgál minden részletet, hogy megértse, mi 
okozza a világ tökéletlenségét. Elemez, analizál és kritizál – a szintézis létrehozása azonban 
már meghaladja az erejét, és kívül esik a látókörén. 

A Szűz az entrópia visszarendezésének Don Quijotéja; erőfeszítése, hogy a széthullást 
megzabolázza, legfeljebb ideig-óráig hoz eredményt. Tehát újból és újból nekifog a 
rendteremtésnek – a végleges megoldásról eleve lemondva – a mindössze pillanatokig tartó 
eredményért. Hiszen minden, ami megjavult, újból elromlik; minden, ami tiszta lett, újból 
bepiszkolódik. Így hát egyszerűen csak teszi a dolgát, mert tennie kell. Nem a tartós 
eredményért vagy a jól végzett munka öröméért; csupán azért, hogy a világ apródonként 
újra összeálljon, hogy a hideg és káosz ne nyerjen uralmat az élet szentsége felett. 

A Szűz sohasem a csúcsra tekint, a dicsőségre, a diadalra. Neki mindig az a munka jut, amit 
„valakinek el kell végeznie”. Az iskolában az ő tolltartójában sorakozik kihegyezve az összes 
ceruza, s az ő házi feladatára írja a tanító néni: „Pontos, tiszta munka”. Ötösei körül otthon 
nem csapnak különösebb hűhót, viszont ha hármast visz haza, neheztelve dünnyögik: „Nem 
ezt vártuk tőled, fiam!” Ezért aztán, míg mások a grundon a labdát rúgják, vagy a hajas 
babájukat öltöztetik, a Szűz a leckéje fölött görnyedve szépen lassan megtanulja, hogy az 
életben semmit sem adnak ingyen. Legalábbis neki nem. S azt is, hogy az alapos, tisztességes 
munka mindig meghozza gyümölcsét – bár ezt a gyümölcsöt is ajánlatos jól megmosni, apró 
kockákra vágni, és elrakni befőttnek, mert jól jön az még a szűkös időkben. 

A Szűz gondos, alapos, és tisztában van azzal, milyen fontosak a részletek – hiszen az ördög 
is azokban lakik. Ezért gyakran egész életét az ördögűzésre teszi fel. Úgy tekint minden kis 
hibára, pontatlanságra és felületességre, mint valami mitikus, ősi ellenségre. Így válik belőle 
szigorú tanár, gondos könyvelő, megbízható adminisztrátor, szorgos kutató, precíz tudós 
vagy könyörtelen kritikus. 

Sohasem a szívére hallgat, hanem a józan eszére. Az érzelmek bizonytalan ingoványán 
elveszíti lába alól a talajt. Ha valaki sírva fakad, nem tudja vigasztalni, ha valakit majd szétvet 
a jókedv, nem képes vele kacagni. Egy görbe estére hat lóval sem lehet elvonszolni. Nála az 
önfeledtség egyet jelent a bűnbeeséssel. Nem tud feloldódni, mert mindig résen kell lennie. 
Agyának kerekei akkor is zakatolnak, amikor már nem őrölnek semmit, csak magukban 
őrlődnek. Folyvást az esélyeket latolgatja, s azok közül is a legrosszabbat: „Mi lesz, ha…” Így 
aztán semmi kellemetlenség nem éri készületlenül. Gyakran szorong, s úgy gondolja, van is 
mitől. Saját hibáit felnagyítja (hiszen elég közelről látja őket), így a magabiztosság és az 
önbizalom meglehetősen ritka vendég nála.  

Jelképe a marokszedő szűzlány, aki aratáskor a kaszások mögött haladva a szerteszét 
hullott búzaszálakat sarlójával összeszedi, párhuzamosan egymás mellé rendezi, kévébe köti, 
és csinos asztagba rakja. 



Trikófelirata: „Megértem és rendbe rakom”. 
Mindent összevetve a Szűz szerény, tapintatos és intelligens típus. Szolgálatkész, komoly 

barát, gondos, lelkiismeretes társ, és pontos, szorgalmas munkaerő. Rá mindig lehet 
számítani, benne szinte vakon meg lehet bízni. Vele nem érik az embert kínos meglepetések 
és váratlan fordulatok. 

Negatív esetben kicsinyességével, örökös kritizáló hajlamával, szőrszálhasogatásával, 
mindennel és mindenkivel szemben megnyilvánuló elégedetlenségével találkozunk. A Szűz 
ilyenkor teljesen elvész a részletekben, s már nem látja a fától az erdőt. Szorongása gyakran 
fajul hipochondriává. Don Quijoteként szélmalomharcot folytat olyan erőkkel, amelyekkel 
szemben (hacsak bölcsen fel nem adja a küzdelmet) minden esetben alulmarad.  

 

 


