
Magyar kártya

A Magyar kártya 32 (esetenként 36) lapos.  Másik elnevezése Tell kártya, mert az alsó és a felső 
kártyák  Schiller  drámájának,  a  Tell  Vilmosnak a  szereplőit  ábrázolják,  míg  a  VIII-IX lapok  a  
történet egy egy jelenetét mutatják be.  Az ász kártyák a négy évszakot szimbolizálják. A Piros a 
tavasz, a Tök a nyár, a Zöld az ősz és a Makk a tél.

Piros lapok: (tavasz)
A piros lapok elsősorban érzelmekkel, szerelemmel, családi élettel kapcsolatban adnak útmutatást.

Tök lapok: (nyár)
A szerencsével, anyagi helyzettel, gyarapodással kapcsolatosak.

Zöld lapok: (ősz)
A sorssal, nagy változásokkal, utazásokkal, rossz hírekkel (figurás lapok) kapcsolatosak. 

Makk lapok: (tél)
Rossz hírekkel, nehézségekkel kapcsolatos lapok.



A lapok jelentései

PIROS

Piros Hetes: 
Titkos érzelmi ügyből, vagy családi kapcsolatból való megmenekülés, érzelmi felszabadulás.

Piros Nyolcas:
Nagy öröm, jó hír, örömhír. 

Piros Kilences: 
Új szerelem.



Piros Tízes:
Házasságban élőknek boldogság, egyedülállóknak hamarosan kapcsolat vagy szerelem újrakezdése, 
haragosoknak kibékülés.

Piros Alsó:
Személylap: A legkedvesebb családtag, többnyire szülő vagy gyerek.

Piros Felső:
Személylapként  női  kérdező,  férfi  esetében  a  felesége,  barátnője,  szeretője  (nem  feltétlenül 
jelenlegi, jelenthet jövőbeli kapcsolatot is). ('Szív Királynő')

Piros Király:
Személylapként  férfi  kérdező,  nő  esetében  a  férje,  barátja,  szeretője  (nem feltétlenül  jelenlegi, 
jelenthet jövőbeli kapcsolatot is). ('Szív Király')

Piros Ász
Családdal, házzal, kapcsolattal, szerelemmel kapcsolatos ügyek. 



TÖK

Tök Hetes:
Siker, boldogság, boldog jövő.

Tök Nyolcas:
Váratlan pénz, örökség, nyeremény.

Tök Kilences:
Anyagi gyarapodás.

Tök Tízes:
Szerencse, tisztesség, jutalom.



Tök Alsó:
Hirtelen előmenetel. 

Tök Felső:
Szerencse házasság vagy házastárs révén.

Tök Király:
Pártfogó elveszettnek hitt ügyet rendez.

Tök Ász:
Nagy szerencse.



ZÖLD

Zöld Hetes:
Kirándulás, kisebb utazás.

Zöld Nyolcas:
Rövid külföldi utazás.

Zöld Kilences:
Az élet gyökeres megváltozása.

Zöld Tízes:



Tengerentúli vagy nagy utazás.

Zöld Alsó:
A remény elvesztése.

Zöld Felső:
Féltékenység, hűtlenség.

Zöld Király:
Baleset, szerencsétlenség lehetősége.

Zöld Ász:



Rossz hír, betegség, halál.

MAKK

Makk Hetes:
Haláleset.

Makk Nyolcas:
Betegség, operáció.

Makk Kilences:
Anyagi kár, veszteség.



Makk Tízes:
Veszekedés, vita.

Makk Alsó:
Rosszakaró, hamisság családban, barátságban.

Makk Felső:
Kellemetlenség, ellenségeskedés nővel vagy nő miatt.

Makk Király:
Jogi ügy, törvénnyel kapcsolatos ügy.

Makk Ász:
Érzelmi ügyek miatt szenved, szerencsétlennek érzi magát.



Kártyavetés 17 lappal

Keverd meg a 32 lapot, majd válaszd ketté, kétszer 16 lapos kupacra. Kérd meg a jósoltatót, hogy 
válasszon a két kupac közül egyet, majd nézd meg, közte van-e a személyét jelző lap. Nő esetében 
ez a Piros Felső (Szív Királynő), férfinál a Piros Király (Szív Király).

Ha nincs a választott csomagban ez a lap, akkor az egészet keverd meg újra, válaszd ketté, majd a 
jósoltató megint válassza ki az egyiket, egészen addig, amíg a választott pakliban benne lesz az őt 
jelképező lap. 

Amikor megvan, rakd ki a bal oldalra a kérdező kártyáját, majd a maradék 15 lapot tedd ki a jobb 
oldalra az alábbi ábra szerint fentről lefelé. 

Amikor  ez  megvan,  a  kérdező  húzzon  egy  lapot  a  megmaradó  16  lap  közül,  amit  tegyél  rá 
keresztben az őt jelképező lapra. Ez a lap mutatja meg a kérdező lelkiállapotát.  

Az első hetes sorozat jelképezi a jelent és a közeljövőt, a 8. lap a fordulatot, a második hetes sorozat 
pedig a jövőt. 

Az egymás után lévő lapok jelentését mindig a következő lap mutatja meg. 



Kártyavetés 32 lappal

Keverd meg a 32 lapos paklit,  majd a jósoltatót kérd meg, hogy emelje 3 részre. Ezeket balról 
jobbra tedd le. 

Nézd meg mindhárom kupac legfelső lapját, és olvasd össze és értelmezd, szintén balról jobbra, 
majd mindegyiket tedd vissza a helyére. Ezután rakd össze a három paklit. Legelső a bal oldali, az 
alá  a  középső,  majd  az  alá  a  jobb  oldali.  Keverés  nélkül  kezd  el  kirakni  a  lapokat  4  sorba, 
mindegyikbe 7 lap kerüljön (összesen 28). Ekkor marad 4 kártya, ezeket a jósoltató kérdései alapján 
tedd  rá  a  4  megfelelő lapra  (pl.  saját  maga,  pénzügyei,  szerelmi ügyei,  családja  stb...,  amire  a 
kérdező kíváncsi).

Keresd meg a kérdező személylapját. Ez vagy a 28 lerakott kártya között van, vagy a 4 utólag rátett 
lap valamelyike. Ha ez utóbbi, akkor azzal a lappal kell számolni, amire rá lett téve.

A kérdező  személylapja  előtti  lapok  jelentik  a  múltat,  a  kérdező  utáni  lapok  pedig  a  jövőt. 
Értelmezni balról jobbra kell soronként.

Kártyavetés 13 lappal
 

Keverd meg a 32 lapot, majd emelj balról jobbra két kupacba. A bal oldalit helyezd felülre, majd 
rakd  ki  a  legfelső  12  lapot  képpel  lefelé.  Ezután  jobbról  balra  egyesével  megfordítod,  és 
összeolvasod.  Ez  a  vetési  módszer  elsősorban  a  közeljövőről,  rövid  távú  eseményekről  ad 
információt. 

Ezután a megmaradt 20 lapból a kérdező húzzon egyet, ez mutatja a távoli jövőt. 

Kártyavetés 22 lappal

Vedd ki a pakliból a kérdező személylapját és tedd le középre. A maradék 31 lapot keverd össze, 
majd számolj le belőle 10 lapot. A 11.-et tedd le a személylap alá. 

A leszámolt 10 lapot keverd vissza, már csak 30 lap van a kezedben. Megint számolj le 10-et, és a 
11. lapot tedd a személylap fölé. Megint keverd vissza a 10-et, majd újra számolj le 10-et, és a 11.-
et tedd a személylap bal oldalára stb...

Az alábbi ábra alapján tedd le a lapokat úgy,  hogy mindig 10-et  leszámolsz, a 11.-el  dolgozol, 
visszakevered a 10-et, megint leszámolod stb. 

Értelmezés: 

A külső kör lapjai sorban 6-tól 21-ig, majd a személylap körüli lapok sorban 3, 2, 5, 1, 4.



Kártyavetés 14 lappal – Olasz Csillag

Leszámolási  technikájában  megegyezik  az  előzővel,  tehát  keverni,  10-et  leszámolni,  a  11.-el 
dolgozni, 10-et visszakeverni, megint leszámolni stb...

A személylap itt is középre kerül. 

Értelmezés: 

Külső kör 6-tól 13-ig (ez a közeljövő), majd a belső kör 3, 4, 5, 2 (a távoli jövő), végül az 1-es (a 
dolgok végső kimenetele). 

Nayah (kwhe.hu)


