
Francia kártya

Ez  az  52  lapos  kártya,  nevével  ellentétben  valószínűleg  nem  francia, 
hanem keleti eredetű. Szimbólumai a kőr, a pikk, a káró és a treff. 
A kőr (piros szív) a bátorság, a pikk (fekete lándzsahegy) a lándzsa, a káró 
(piros rombusz) dárda, a treff (fekete háromlevelű lóhere) pedig a lóhere 
jelképe.
A színek a lapok sarkaiban találhatóak. 

A pakli tartalmaz számokat 2-10-ig, figurás lapokat (bubi (B) vagy jumbó 
(J), dáma (D) vagy királynő (Q), király (K vagy R, mint rex) és ászt (A), 
illetve 2 vagy 3 joker (udvari bolond) lapot is. Bizonyos játékokhoz két 
pakli szükséges. Kártyavetésnél egy paklival, azaz 52 lappal dolgozunk. 

A lapok jelentése

Kőr (Coeur)
Érzelmek, előnyös helyzetek, család

Kőr Ász

Boldogság, otthon, szerelem, családi boldogság, boldogulás.

Kőr Kettes

Ragaszkodás, érzelmi kapcsolódás, a lap megerősíti az előzőt. 



Kőr Hármas

Váratlan látogató, rokonság, jó barát. 

Kőr Négyes

Megbocsátás, kibékülés, új barátság. 

Kőr Ötös

Érzelmi problémák, lelki bajok, hirtelen történések. Pozitív jelentésű lapként ajándék. 

Kőr Hatos

Jó hírek, örömhír, levél, távirat, email, telefon.



Kőr Hetes

Boldog házasság, párkapcsolat, erős érzelmek, szolgálat, segítés, segítő, támogató. 

Kőr Nyolcas

Változás, elhatározás, megvalósítás, többnyire szerencsés kimenetel, megbecsülés. 

Kőr Kilences

Beteljesülés, a kívánságok, vágyak elérése, siker. 

Kőr Tízes

Siker, szerencse, eredmények, beteljesült szerelem. 



Kőr Bubi 

Barát, szerető, fiatal férfi, jószívűség, kedvesség. 

Kőr Dáma

Női kérdező vagy a férfi kérdező felesége, barátnője, szőke nő.

Kőr Király

Férfi kérdező vagy női kérdező férje, barátja, esetleg szőke férfi.



Treff (Trefle)
Siker, szerencse

Treff Ász

Pénzbeli sikerek, előmenetel anyagi értelemben, a tervek szerencsés alakulása. 

Treff Kettes

Türelem, kivárás, emellett védettség, védelem. 

Treff Hármas

Barátok segítsége, pártfogók, új dolgok. 



Treff Négyes

Tervek megvalósulása, boldog végkifejlet, anyagi siker. 

Treff Ötös

Megvalósulatlan tervek, várakozó álláspont, pénzügyi kérdések.

Treff Hatos

Váratlan szerencse, hirtelen pozitív változás, segítő. 

Treff Hetes

Gyerekkel kapcsolatos történések, negatív jelentésű lapokkal együtt válás, nehézségek, vetélytárs. 



Treff Nyolcas

Megoldódó probléma, előmenetel. 

Treff Kilences

Változás, új helyzetek, megoldandó problémák, tanulnivalók. 

Treff Tízes

Utazás, változás. 

Treff Bubi

Jó hírek, sikeres ügyek, fiatal férfi.  



Treff Dáma

Sötét hajú nő, segítő, pártfogó, anya. Negatív lapok mellett ellenséges nő.  

Treff Király

Sötét hajú férfi, segítő, pártfogó, apa. Negatív lapok mellett ellenséges férfi.  

Pikk (Pique)
Figyelmeztetések, kellemetlen helyzetek

Pikk Ász

Érzelmi konfliktus, kellemetlenség, rémület, sors. 



Pikk Kettes

Botrány, ellenségeskedés, rosszindulat, kívülről érkező hatás. 

Pikk Hármas

Féltékenység, veszekedések, írigység, belső feszültség. 

Pikk Négyes

Egészségügyi problémák. 

Pikk Ötös

Viták, munkahelyi konfliktusok. 



Pikk Hatos

Elhamarkodott elhatározások, hirtelen felindultságból elkövetett hibák. 

Pikk Hetes

Idegesség, zaklatottság, hosszabb negatív időszak érzelmi értelemben. 

Pikk Nyolcas

Jogi problémák, bosszúság, szomorúság, ellenfél. 

Pikk Kilences

Csalódások, betegség, haláleset, válás. 



Pikk Tízes

Levél (pl. gyászhír), hivatalos ügymenet (pl. válás) okozta gondok, Időkártya is, 1 évnél hosszabb 
időszakot jelöl. 

Pikk Bubi

Agresszív fiatal férfi, csalárdság, hazugság, írigység. 

Pikk Dáma

Özvegység vagy válás, kellemetlenkedő nő, rokon. 

Pikk Király



Ügyvéd, hivatalos személy, idősebb úr, vetélytárs, akadályozó személy. 

Káró (Carreau)
Kemény munkával elnyert jutalom

Káró Ász

Fontos levél, szerződés, esküvő.

Káró Kettes

Szerelmi kaland, elvárások beteljesülése. 

Káró Hármas

Nagyobb szabadság, kiteljesedés, előrelépés. 



Káró Négyes

Pénzügyi gondok megoldása, új lehetőségek felismerése. 

Káró Ötös

Változás, változtatás szükségesség. 

Káró Hatos

Bővülő lehetőségek, szerencsés változások. 

Káró Hetes

Megérzések, félelmek és bűntudat felszínre kerülése, érzelmi problémák megoldásának lehetősége. 



Káró Nyolcas

Kirándulás, nyaralás vagy hosszabb utazás. 

Káró Kilences

Pénzre és új vállalkozásra vonatkozó hírek, munkalehetőség, előléptetés. 

Káró Tízes

Pénzügyi elhatározás, változás, vállalkozás indítása. 

Káró Bubi



Egyenruhás férfi, hatósági személy, munkatárs. 

Káró Dáma

Idős nő, pletyka, kellemetlen személy. 

Káró Király

Idős férfi, hamis barát, kellemetlen személy. 

Alap kirakás

1. Személylap
2. Saját maga tudja irányítani.
3. Elkerülhetetlen, sorsszerű. 

4. Múlt. 
5. Távolabbi jövő

6. Jelen

Nayah




