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A tarot felépítése
A tarot 78 lapból áll. Lapjait két csoportra oszthatjuk: a 22 
Nagy és az 56 Kis Arkánumra. A Nagy Arkánum számozott 
és névvel ellátott lapjain egyedi motívumok láthatók, ame-
lyek nem ismétlődnek, hanem meghatározott sorrendben 
követik egymást. Periodikusnak a Nagy Arkánum csupán 
annyiban nevezhető, hogy XXII. lapja egyben a 0. is: a Bo-
lond.

A Kis Arkánum ezzel szemben négy színcsoportból áll, 
csoportonként egy-egy ászt, 2-től 10-ig számozott lapo-
kat, valamint négy-négy udvari lapot: hercegnőt, herceget, 
királynőt és lovagot, tehát színenként 14 lapot tartalmaz. 
A Kis Arkánum színei hagyományosan: Botok, Kardok, 
Kelyhek és Korongok (Érmék). E négy jelkép eredetét sok-
féleképpen magyarázzák. Összefüggésbe hozzák őket a kö-
zépkor négy társadalmi rétegével, a kelták négy szent hatal-
mi jelvényével, az indiai istenek jelképeivel, de mindenek-
előtt a klasszikus négy elemmel.

Tarot Francia 
kártya

Magyar 
kártya

Társadalmi 
rétegek

Kelta 
hatalmi 

jelvények

Klasz-
szikus 
elemek

Polaritása

Botok treff makk parasztok lándzsa tűz férfi as
Kardok pikk zöld katonák kard levegő férfi as
Kelyhek kőr piros papok kehely víz nőies

Korongok káró tök kereskedők üst föld nőies

Ez utóbbira utal a tarot-val közeli rokonságot mutató fran-
cia kártya színvilága is, amelyben a treff  és pikk (vagyis a 
Botoknak és a Kardoknak, azaz a „férfi as” tűz és a levegő 
elemnek megfelelő) lapok feketék, a „nőies” kőr és káró (te-
hát a víznek és a földnek, illetve a Kelyheknek és Korongok-
nak megfelelő) lapok pedig pirosak.

Az, hogy a Nagy és a Kis Arkánum lapjai eredetileg is 
összetartoztak-e, vagy csak az idők folyamán kerültek egy-
más mellé, ugyanolyan bizonytalan, mint a kártya eredete. 
Mindenesetre a Nagy Arkánum lapjai a francia kártyában 
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Jokerként használatos Bolond kivételével mára eltűntek a 
játékkártyákból.

A tarot mint rendeltetésünk tükre
A 22 Nagy Arkánum rendelkezik a legerőteljesebb 
energiakisugárzással. A közülük húzott lap adja a feltett 
kérdésre a legmélyrehatóbb választ. Mindig egy magasabb 
rendű témára utalnak, ami nem csupán a jelen pillanatra 
vonatkozik, hanem általános jelentősége van. Minden lapja 
egy-egy igazi életfeladat. Egyrészt jelölhet olyan belső, lelki 
archetípusokat, amelyek mindenkiben benne vannak, elő-
térbe helyezhetők és aktiválhatók. De utalhat életünk valós 
személyeire is, ha indítékaink egy vagy több személyre vo-
natkoznak.

Az udvari kártyák fontosságuk szerint közvetlenül a 
Nagy Arkánum lapjai után következnek. Elsősorban kap-
csolatokra és találkozásokra utalnak. Másrészt személyisé-
günk különböző vonásait fejezik ki. Jelezhetnek egy komoly 
életfeladatot vagy egy új életszakaszt is.

A Kis Arkánum lapjai elsősorban konkrét, aktuális és át-
meneti helyzetekre, ránk ható eseményekre vagy hatásokra 
utalnak. Ha karmikus szempontból vizsgáljuk meg a külső 
eseményeket, azok is mindig saját cselekedeteinkből ered-
nek. Életünk legfontosabb eseményeit saját viselkedésünk-
kel vagy hozzáállásunkkal „vonzzuk” magunkhoz.

A Rider–Waite-tarot
1888-ban Londonban megalakult az Arany Hajnal Her-
metikus Rend (Th e Hermetic Order of the Golden Dawn), 
amely hamarosan feloszlott ugyan, ám működése tizenkét 
éve alatt mágikus elméletek rendkívül átfogó és kifi nomo-
dott rendszerét fejlesztett e ki. Ebben kulcsszerepet játszott 
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a tarot. Először Lévi munkáihoz nyúltak vissza, ám ezt ha-
marosan annyira alapvetően megváltoztatták, hogy önálló 
rendszer keletkezett. Szigorúan őrizték a tarot-kártyák he-
lyes hozzárendelésének titkát is, de hiába. Aleister Crowley, 
akinek a tagsága egyébként a rend feloszlásához vezetett, 
nyilvánosságra hozta ezeket a megfelelési táblázatokat.

Ezek után többé nem volt értelme a beavatottak körére 
korlátozni az ezoterikus tarot elterjedését, így Arthur Ed-
ward Waite 1909-ben kiadta a máig szerte a világon legis-
mertebb tarot-változatot, a híres Rider–Waite-tarot-t. Waite 
Amerikában született, de Londonban élt, és komolyan el-
mélyült a nyugati világ ezoterikus hagyományaiban. Az ál-
tala tervezett és Pamela Colman Smith festőművésznő által 
megfestett tarot a William Rider & Son kiadónál jelent meg. 
Azóta Rider-tarot vagy Rider–Waite-tarot néven ismert, és 
világszerte a legkedveltebb tarot-változattá vált. Waite a 
Nagy Arkánum ábráinak átdolgozásánál messzemenően 
követte a marseille-i tarot szerkezetét és jelképrendszerét, 
ám jelentősen gazdagította annak egyszerű szimbolikáját.

Az előző kártyacsomagokhoz képest a legdöntőbb válto-
zást két kártya, Az Erő és Az Igazságszolgáltatás átszámozá-
sa jelentette. Az volt a célja, hogy az asztrológiai megfelelés 
alapján „helyreigazítsa” a kártyák sorrendjét.

Az asztrológiai szempontú „helyes hozzárendelés” azon-
ban problematikus. Természetesen valamennyi tarot-kártya 
lefordítható az asztrológia szimbolikájának nyelvére, ám a 
22 lapot nem lehet egyszerűen egyenként hozzárendelni a 
10 bolygóhoz és a 12 állatövi jegyhez. A Nagy Arkánumnak 
nincs olyan kártyája, amely valóban pontosan megfelelne az 
Ikrek vagy a Szűz princípiumának. Másrészt viszont több 
olyan lap van, amelyet a Nap egyértelmű megfelelésének te-
kinthetünk, például a Mágus, az Uralkodó, természetesen 
maga a Nap, illetve végső soron a Világ is.
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A 22 Nagy Arkánum az ember személyiségének összetevő-
it, vagy ha úgy tetszik, az emberi életút állomásait jelképe-
zi olyan archetipikus (ős-) képekkel, amelyek szimbolikus 
voltuknál fogva minden szónál mélyebben hatnak a lélek-
re és a szellemre. Miként az ember teljességét, úgy (Platón 
szerint) az emberi lelket is három részre oszthatjuk: 1. ösz-
tönlélekre, amely a testi igényeink kielégítésére ösztönöz; 
2. indulatlélekre, amely a becsületet az érzékek kielégítése 
fölé helyezi és 3. racionális lélekre, amely a két alárendelt 
lélekrész vezetőjeként működik, és lényünknek azt a részét 
testesíti meg, amely képes a magasabb valóságot érzékelni. 
A Nagy Arkánum I-től VII-ig számozott lapjai az ösztönlel-
ket, VIII-tól XIV-ig az indulatlelket, XV-től XXI-ig pedig a 
racionális lelket képviselik.

Az I-től V-ig számozott lapok a hatalom megtestesülései, 
kezdve a Mágussal, az utolsók közt a legutolsóval, a hazug-
gal, a csalóval. A földi hatalmakat A Szeretők lapján Ámor 
ábrázolja. Itt kell eldönteni, hogy az erényé-e az első hely. 
A Diadalszekéren, a kocsihajtó helyén már az indulatlélek 
készít elő a második szintre.

A VIII-tól XIV-ig számozott lapok az erényt és a becsü-
letet mutatják be, olykor veszteséget és nélkülözést is érez-
tetve. A Szerencse magaslatán és mélységeiben megtanul-
juk kifejleszteni magunkban az olyan minőségeket, mint az 
Egyensúly, a Vágy és a Művészet.

A XV-től XXI-ig számozott lapok között az Ördög azt 
mutatja meg, hogy nem jutunk célhoz, ha az ő ösztönzésé-
nek engedünk, és a dicsőségre törekszünk. A Torony lapján 
elér és szabaddá tesz Isten kegyelme, mi pedig egy fordulat-
tal kiszakadhatunk az első két lélek halálos öleléséből. Az 
egyre világosodó lapok (Csillag, Hold és Nap) Platónnak az 
igazság és a szépség, valamint a fény keresése közötti ana-
lógiájára emlékeztetnek. Az Eón kártyáján a halál és az idő 

A Nagy Arkánum



11

kudarcát ismerhetjük fel. Az Univerzum lapján megszaba-
dulunk apró-cseprő vágyaink (az ösztönlélek) zsarnoksága 
alól és akaratunk érvényesítésének semmisségétől, még ha 
az események fordulatai felett nincs is uralmunk (indulat-
lélek). Ha idáig eljutottunk, képesek leszünk felismerni és 
elismerni az isteni rendező elvet (amelyet a kártya Isten női 
oldalával ábrázol), sőt, az idő és a halál felett is uralmat nye-
rünk.

Rider–Waite-tarot valódi újdonságát azonban a Kis Arká-
num kártyáinak illusztrációi jelentették, amelyekhez Waite 
nyilvánvalóan a XVI. századból származó, Sola–Busca-féle 
olasz kártyát használta alapul, amelyből a British Museum-
ban is rendelkezésre állt egy példány.

Az udvari kártyák, azaz a királyok, királynők, lovagok 
és apródok, nagyon ellentmondásos szerepet játszanak a 
tarot-ban. A vásári kártyavetésben rendkívül népszerűek, 
hiszen ilyenkor sokszor a kérdező által régóra várt alakkal 
azonosíthatók: álmai férfi jával vagy asszonyával, a mesebeli 
herceggel vagy éppen a gazdag amerikai nagybácsival. Ám 
minél igényesebb a tarot értelmezése, annál kevésbé alkal-
mazható ez a leegyszerűsített, egyértelmű hozzárendelés az 
udvari kártyák esetében. Ezek a lapok legjobban és legmé-
lyebben a négy elem, a tűz (Botok), a föld (Érmék), a levegő 
(Kardok) és a víz (Kelyhek) képviselőiként értelmezhetők 
és jellemezhetők.

A Kis Arkánum
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0. A Bolond

A Bolond lapjának jelentése

Általánosságban:
rácsodálkozás, nyíltság, újrakezdés, lelkesedés, kezdeménye-
zés, kalandvágy, új lehetőségek, kísérletező kedv, kíváncsiság, 
ösztönösség, biztos megérzések, az újdonság utáni vágy, kere-
sés, úton lét, életöröm, játékos tanulás, kétely, gondolattalan-
ság, könnyelműség, gondatlanság, meggondolatlanság
A hivatás terén:
hozzá nem értés, újrakezdés, új kihívások, esetleg új munka-
hely vagy feladatkör
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A Bolond a kezdet és a vég lapja egyszerre. Isten szellemé-
nek első teremtési impulzusát jelképezi, maga a kártya pedig 
az isteni teremtési terv forgószínpadát, amely a Semmi és a 
Létezés érintkezési pontján lebeg. Egy új életszakaszt szim-
bolizál, egy olyan csírát, amely már sejti, hogy benne rejlik 
a kifejlett virág, csak még időre van szüksége, hogy kibonta-
koztassa. A Bolond a még kialakulatlan állapotot, a kezdeti 
teljességet vagy a kezdetek előtti állapotot jelképezi. A kártya 
arra utal, hogy gyermeki csodálkozással, elvárások és előze-
tes ismeretek nélkül lépünk az új életszakaszba. A Bolond 
gondtalansága a gyermeki lélek bizalmának felel meg, amely 
még emlékszik a kozmikus törvényekre, és nem racionális 
módon akarja megismerni a világot. A Bolond megmutatja 
a belső szabadság lehetőségét, amely még a bolond közis-
mert szabadságán is túltesz. A Bolond függetlensége a fel-
nőtté válás fokáig, a megvilágosodott tudatig terjed. Az út 
célja a forráshoz való visszatérés, de mégsem kerülhetjük el 
rövidítésekkel a fáradságos kerülőutakat.

„Akinek nincs konkrét célja, az nem is tévedhet el.”

A kapcsolatok terén:
életrevalóság, spontaneitás, új ötletek, frissesség, felszabadult-
ság, az újrakezdés lehetősége, „tiszta lap”; szabad, megszoká-
soktól mentes, ugrásszerű, hűvös, semleges, kétpólusú érzések
Kvintesszencia:
Ha a leterített lapok számértékének összege 22, akkor a Bolond 
és az Uralkodó a kvintesszencia. A kirakás végső tanácsa ebben 
az esetben, hogy a dolgoknak kaotikussá kell válniuk, mielőtt új 
rend és szerkezet alakulna ki.
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