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Ez a fejezetcím egyszerűen az indiai szubkontinensre utal, és többek között Pakisztánban és 
Bangladesben készült kártyákról szól.

1527-ben Bábur, Észak-India mogul hódítója naplójában megemlített egy játékkártyát, melyet 
a tattai Hasszán sahnak ajándékozott. A század folyamán még számos utalás történt a 
Gandzsifára, ami nagy általánosságban kártyát jelent, bár többféle változata ismeretes. Egy 
1560-ban, Akbar udvarában készített feljegyzés a Mogul Gandzsifát olyannak írja le, 
amilyennek ma is ismerjük: nyolc színsor, két udvari és 10 számozott lap. Ebben a korai 
időszakban a színsorok változatosak, egyesek csatajeleneteket, mások állatokat ábrázolnak. A 
későbbi és a modern Madár-gandzsifa valószínűleg ennek a kornak az ábrázolási szokásait 
tükrözi. Szükségtelen kijelenteni, hogy az indiai szubkontinens több részből áll, és a 
játékkártyák stílusa minden államban vagy tartományban gyakran egyedi vonásokat mutat. 
Nélkülözhetetlen referencia-munka az indiai (kézzel festett és aláírás nélküli) kártyák 
eredetének azonosítására a Rudolf von Leyden által, a leinfeldeni DSM (Deutsches
Spielkarten Museum – továbbiakban DSM) 1977-es kiállítására készített katalógusa, melynek 
címe Indische Spielkarten. Dr. von Leyden hosszú évekig élt Indiában, és a kiállított kártyák 
nagy része valaha az ő gyűjteményébe tartozott. Mielőtt rátérnénk az indiai kártyák helyi 
jellegzetességeire, nem árt felsorolni, hogy a gyűjtő milyen fajta kártyákat találhat.

Elsőként a Mogul Gandzsifát, mely feltehetőleg a Bábur által ismert kártyán alapul. Ezek a 
csomagok 8 színsorból állnak, mindegyik a mogul udvar egy-egy hivatalát ábrázolja, 
melyeket egyes nyugati játékokhoz hasonlóan két csoportra osztottak (ennek megfelelője a 
francia kártya fekete és piros színe); az egyik csoport az „erős”, illetve bishbar, a másik a 
„gyenge”, vagy kambar lapokat tartalmazta: a bishbar lapok számértéke 1-10-ig terjed. (A 10 
és 12 színsorból álló csomagoknál hasonló a felosztás.) A színek erősorrendje általában a 
következő: Korona (taj), Ezüstpénz, Érme vagy Hold (safed) Kard (shamser), és Rabszolga 
(ghulam): ezek a bishbar-ok, vagy erős lapok. A gyenge, vagy kambar lapok: Hárfa (chang) 
Aranypénz vagy Nap (surkh), a Kancellária ( firman vagy barat) és Bála (qimash). Az udvari 
kártyák nevei Mir és Vezír, s néhány vonásuk a legtöbb csomagban azonos: a Rabszolgák 
Vezíre ökrön lovagol, a Hárfák Vezíre tevén, a Rabszolga-mir elefánton. Az Aranypénz-
színsor  egyes vagy Ász ágaskodó tigrist ábrázol, háttérben a Nap látható, ami eredetileg a 
Szeldzsuk-dinasztia címere volt. Különböző változatai léteznek az Aranypénz Ászon látható 
ábrázolásnak, köztük egy négyfejű, egytestű tigris. A Rabszolgák-színsor a legtetszetősebb, 
néha különböző udvari játékokat mutat be a számozott lapokon.  Szinte minden indiai kártya 
kör alakú, de egyes területeken a valószínűleg Perzsiából átvett, minden bizonnyal nyugati 
látogatók ihlette négyszögletű kártyák hagyománya tovább élt a 19. századig. Minden kártyát 
kézzel festettek (kivéve a két általam ismert nyomtatott változatot) a legkülönfélébb 
anyagokra, rongytól kezdve az elefántcsontig és a teknőcpáncélig. A színsorok háttérszíne 
államról államra változik, de egy államon belül változatlan. Éppen ez az egyik oka annak, 
hogy Rudolf von Leyden katalógusa olyan fontos a gyűjtők számára: listát közöl a színekről, a 
színsorok ismertetőjeleiről, és változataikról.

Ezideig szinte kizárólag a mogul Gandzsifára hivatkoztam, mint valószínű legkorábbi,
Indiában ismeretes kártyacsomagra. Kevéssel ezután a hindu lakosság is létrehozta saját, 10 
színsorból álló játékkártya-változatát, melynek színsorai Vishnu 10 avatárját ábrázolják, s 
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neve Dasavatara Gandzsifa. Dr. von Leyden jegyzéke még hasznosabb ezen a területen, 
mivel helyenként különböző avatárokat vagy inkarnációkat ábrázolnak. Az Ásszal befejeződő 
színsorok a Hal (matsya) Teknőc (kurma) Vadkan (varaha) néha Kagyló, Oroszlán 
(narasimha) vagy egy félhold alakú vagy kerek szimbólum, Váza (vaman), vagy Ernyő (csak 
Nepálban). A 10-essel befejeződő színsorok a Fejsze (parashurama), Majom (Rama) vagy 
Nyíl, aztán a hetedik és nyolcadik színsorban a helyi uralkodó hiedelmeknek megfelelően a 
következő alakok váltakoznak: Krishna, Buddha, Balarama és a fekete arcú Jagan-Natha. A 
színsor-szimbólumok lehetnek fegyver (Balarama), kék emberi alak vagy tehén (Krishna), fej, 
virág vagy kagyló (Buddha), és egy lótusz-szerű virág (Jagan-Natha). Az utolsó színsor a Ló 
(kalki), melynek jele általában maga a ló, de néha kard. A két udvari kártya neve Mir és 
Pradhan. Az éppen szóban forgó avatár vagy inkarnáció megjelenítése a Mir-en látható.

A 12 színsorból álló Gandzsappa a Ramajana mondán alapul. Elsősorban Orissza 
tartományban ismerik. Itt a színsorok rangjának legfontosabb azonosítói a színek, ahogy 
maguk a színsor-jelek a monda szereplőit, vagy fegyvereket ábrázolnak. A jó Rama 
szövetségesei az 1.-6. színsorokban láthatók, a gonosz Ravanáé a 7.-12.-ben. A háttérszínek:
vörös (Rama); sárga (Laksmana); barna (Sugriva); fehér (medvék); sötétkék (Hanumán, a 
bátor majom); zöld (Bibhishana); sötétvörös (Ravana, a százfejű srí-lankai démon);
világosbarna (Ravana segítője); fekete (Indrajit); buzérvörös (Ravana segítője); világoskék 
(egy másik segítő); világos sárga (még egy segítő). Az udvari kártyák a Mir és a Vezír, a 
Rama-mir teste kékre van festve. Lakshmanáé világossárga, Bibhishanáé fekete. Napjainkban 
Orissza számos városa kártyakészítő központ. A szokványos Dasvatara csomagokon kívül 
Madár Gandzsifát és francia színjelű  Dasavatara csomagokat is készítenek, melyeket 12, 16 
vagy 20 színjelűre bővítenek, hogy a játék még összetettebb legyen.

Már szóltam a különböző régiók kártyakészítőinek stílusának különbségeiről. Bengália kitűnő 
példája az egyéni stílusban készült kártyáknak. A temperával készülő színezés és a lapokon 
szereplő alakok szembeötlően élethűek. Az egyetlen példa, melyet fel tudok hozni erre a 
színekben gazdag stílusra, az egy 1980-ban, a nyugat-bengáliai Bishnupurban készült teljes 
csomag Naqsh kártya. Ennek a kártyatípusnak a kivitele ma a régiótól idegennek tűnhet, bár a 
közelmúltig Orisszában és Delhiben is népszerű volt. A csomag összetevői 12 egyforma, 
egyenként 12 lapból álló sorozat, egy Király, (Saheb) és egy Királynő (Bibi), amit azonban  
általában nyeregben ülő lovasként ábrázolnak. Van még 10 számozott lap, melyek többsége a 
különböző mogul és Dasavatara csomagban is megtalálható színekből áll. A kártyák neve és a 
rajtuk szereplő ábrák a következők: Király (Saheb); két alak elefánton (a mogul ghulam
színsorból). Királynő (Bibi); ez alatt külföldi királynőt értenek. A lap egy ügető lovast ábrázol 
(jó néhány mogul Vezír mintájára). 10, vagy phuli: (kerek, fehér virágok, valószínűleg a 
mogul safed); 9: szintén phuli (piros virágok, valószínűleg a mogul surkh); 8: újfent phuli 
(lótuszbimbók, vagy ahogy az orisszai és bishnupuri Dasavatara csomagból ismerjük, a Jagan-
Natha-színsor); 7 vagy dawal: (kardok, mint a mogul shamser-nél); 6: lehetséges, hogy 
szintén phuli (a színsor-jelek nagyon hasonlítanak a mogul barat-ra); 5: újfent phuli (piros 
virágok szárral, megjelenítésükben hasonlóak a mogul qimash-hoz); 4 vagy shanka:
(kagylóhéjak, ahogy a bengáli Dasavatara varaha színsoránál); 3, vagy phuli: (lótuszvirágok 
szárral, talán egy újabb lap a bishnupuri Jagan-Natha színsorból); 2 vagy pahlwan: (birkózók, 
a mogul ghulam színsorból); és 1, vagy pori (nő fa alatt, vagy király női öltözékben, 
valószínűleg újabb ghulam figura).

Dr. Kaushal Gupta elmondása szerint a Naqsh-játékok India-szerte népszerűek voltak, és egy,
a dzsajpuri City Palace Múzeumban őrzött kéziratból idéz, mely szerint a Naqsh népszerű volt 
Radzsasztánban, a 18. században. A kézirat játékhoz tartozó instrukciója tartalmaz egy 
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zavarba ejtő tételt: „keverd össze a 40 lapot”, 48 helyett. Egy ideig része volt a DSM 
gyűjteményének egy titokzatos kártyacsomag, mely ugyanolyan alapelv szerint készült, mint 
a Naqsh, de csak 40, a régi portugál csomagból származó lapból állt. Ezek a sorozatok 
magukban foglaltak egy Királyt és egy Lovagot (mindkettő leírás nélküli) és egy Leányt vagy 
a Kard, vagy a Pálca színsorból, a Bot Hetest, az Érme Hatost, a Kehely Ötöst, a Pálca 
Négyest, a Kard Hármast, az Érme Kettest, és  a Kard Sárkány Ászát. 

A kártya keletkezését a 16.-17.századra tették. Jómagam évekig meg voltam győződve arról, 
hogy ezek Indiában készültek, mer a Pálcák úgy néznek ki, mint az indiai Botok, de Rudolf 
von Leyden fenntartja azt a nézetet, hogy Európában készítették őket India számára. Mindkét 
esetben bizonyítást nyer dr. Gupta állítása, mely szerint a játék és a csomag külföldi eredetű. 
Ezt még inkább megerősíti a Naqsh játék néhány szabálya, melyek meglehetősen hasonlítanak 
az európai Vingt-et-Un-re (Huszonegy), kivéve, hogy  itt egy 17-et érő kártyasorozat éppoly 
kedvező, mint két, 21-et érő lap. Dr. Gupta visszaemlékszik arra, hogy gyerekkorában látta az 
anyját Delhiben 52 lapos francia kártyával valamit játszani, ami könnyen lehetett a Vingt-et -
Un.

A többi 40 lapos, indiai ábrázolással és stílusban készült, de portugál színsorú és összeállítású 
csomagot nem nevezhetjük standard-nek. Csak kevés maradt fenn belőlük, és az általam 
ismertek mind a DSM-ben láthatók. Ugyanez mondható el a mysorei Chad csomagokról is, 
bár van arra bizonyíték, hogy néhányat közülük többször lemásoltak. Ezt a  különleges 
kártyatípust a mysorei Krishnaraj Woderaj alkotta meg, mikor a britek az 1830-as években 
saját palotájában tartották fogva. Shri Tatwa Nidhi könyvében 13 ilyen csomag létezéséről ír, 
de ezek közül csak 7-8-nak akadtak a nyomára. A csomagok változó, 36-360-ig terjedő számú 
lapból állnak, és legtöbbjük szokatlan vonásokkal rendelkezik. Három ilyen, nem teljes 
csomag van a birtokomban, a Chamundeswari Chada („A Világegyetem királynője”); a Panch 
Pandava Chad („Öt Pandava”, melyet a Mahabharata eposz ihletett) és a Krishnaraj Chad, 
melyet kitalálójáról neveztek el. Még további 5 csomag létezik, a Jagan Mohan, (egy Krishna-
alak) Chad, a Nava-Graha, („Kilenc bolygó”) Chad, a Sarvamagala („Egyetemes béke”) 
Chad; a Navin-Rama („Új Rama”) Chad, és a jegyzékbe nem vett Mahishamardini Chad. A 
többi jegyzékbe vett, de nem azonosított a Navin-Dashavtar („Új Dasavatara”) Chad, Devi 
Dashavtar („Devi” vagy „Istennő” Dasavatara), Dikpal Chad („Nyolc Mennyei Királyság”), 
Manchar Chad („Új ékszer”), és a Sadyojatadi (ez Shiva egyik neve) Chad . Nemrég egy 
nagyon csinos, Navagraha („Kilenc Bolygó”) látott napvilágot Maharastrában, ami az 1911-
ben, Shankar Sakharam Hendre által készített csomag másolata, aki a bolygók lelkes 
rajongója volt. Ez a csomag azonban 9, a szokásos 12 lapból álló színsorból áll.


