


E D E N  G R A Y

TAROT
E Z O T É R I A  M I N DE N K I N E K

tarot.indd   3 2015.10.05.   17:44:16



5

A tarot  
miszt~riuma

A tarot eredetét az idõ homálya fedi, olyannyira, hogy  
 körülötte csak a mítoszok és a legendák jelenléte 

a természetes. Babonák, képzeletbeli repülések és speku-
lációk adták hozzá sajátságaikat a tarot tudományának 
gazdag és színes mintázatához, mélyítették varázslatos és 
titokzatos auráját. Kultuszok fejlõdtek ki egyik-másik tör-
ténelmi elmélet körül, és követõik néha fanatikussá váltak 
az egy és kizárólagos „Igazság” hirdetése során. A jobban 
informált kutatók viszont megmaradnak bizonyos rugal-
masság – sõt szkepticizmus – mellett, és nem tesznek kõbe 
vésett kijelentéseket.

A legigazabb állítás, amit kimondhatunk az, hogy 
a tarot az emberi tapasztalat szimbolikus dokumentuma. 
A tarot lapjai mélyen gyökerezõ misztikus erõk segítségé-
vel pszichológiai betekintést, bölcs tanácsadást és pontos 
jóslást tesznek lehetõvé.
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1.

A tarot  
meghat}roz}sa

Az õsi és misztikus kártyapakli, melyet tarot-nak  hívunk,  
   minden esetben felkelti a beavatatlanok ér dek  lõdését. 

„Mi az tarot? Mi különbözteti meg a többi kártyától, me-
lyet játékra használunk? Tényleg lehet vele jósolni? Bárki 
megtanulhatja a tarot-olvasást?”

Könyvünk ezekre és még sok egyéb kérdésre hivatott 
válaszolni, valamint arra, hogy tudást adjon át az olvasó-
nak a tarot-ról – annak történetérõl, más okkult tudomá-
nyokkal való kapcsolatáról, és arról, hogyan világítja meg 
a múltat, a jelent és a jövõt.

Mindenki egyetért abban, hogy a modern kártyajátékok 
közvetlenül a tarot egy részébõl származnak – a „szülõ-
gyerek” hasonlóság túl szembetûnõ ahhoz, hogy véletlen 
legyen. Mindegyikben találunk számozott lapokat egytõl 
tízig, melyeket képek, más néven „Udvari” lapok követ-
nek. És ahogy a Joker nem számozott, és nincs kijelölt 
helye a paklinkban, úgy a Bolondnak sincs száma, sem 
elõre kijelölt pozíciója – mégis mindkettõ jelen van a saját 
paklijában.

A tarot 78 lapot tartalmaz, melyekbõl 56 (hasonlóan 
a modern lapokhoz) egyenlõen oszlik el a négy színben – 
Botok, Kelyhek, Kardok, Érmék –, ugyanúgy, mint a treff, 
a kõr, a pikk és a káró. A színek lapjai Kis Arkánumként 
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ismertek (az arcana latinul titkokat jelent). Ezeket 22 lap 
követi, melyeket Nagy Arkánumnak hívunk – ezeken a la-
pokon szimbolikus alakok, természeti elemek, az ember 
spirituális utazásának tapasztalatai, reményei és félelmei, 
örömei és fájdalmai jelennek meg.

Feltûnhet, hogy a Nagy Arkánum kevés hasonlóságot 
mutat a modern kártyákkal. Az illusztrációk az egyetemes 
szimbólumok és képek kincsestárából valók, az emberi-
ség legendáiból, filozófiáiból, vallásaiból és varázslatos 
hiteibõl származnak. Úgy tartják, hogy a tarot-t kétség-
kívül olyan bölcsek és látók közvetítették több mint hét 
évszázadon át, akik komoly jártassággal rendelkeztek 
asztrológia, numerológia és õsi kabbalisztikus tanítások 
terén, és ezek a hatások mind tükrözõdnek a kártyákban. 
A tarot azonban egyedi és független tudomány marad, saját 
jóserõvel és spirituális tartalmakkal. 

Legtöbbünket érdekel a karakterjellemzés, a jövõbe pil-
lantás, valamint az, hogy megoldást találjunk dilemmáink-
ra – melyekre mind rákérdezhetünk a tarot segítségével. 
Mások a meditáció során tudják értékelni a tarot segítsé-
gét. Aki metafizikát tanul, jelentõs bepillantásra tehet szert 
a kártyák belsõ jelentését illetõen; a mûvész, aki állandóan 
képekkel és szimbólumokkal dolgozik, emelkedett kre-
ativitáshoz juthat, ha elmerül a kártyák többdimenziós 
szépségében; aki a Bibliát tanulmányozza, felismerheti, 
hogy a tarot az Ó- és az Újtestamentum számos részle-
tére világít rá. Mivel a tarot a kulcs az õsi filozófusok 
tudásához, felfedi azok legmélyebb üzeneteit a lelkes ta-
nuló és gyakorló számára. (Így hát nem áll távol a kínaiak 
ideografikus írásától, az egyiptomiak hieroglifáitól vagy 
a maják képírásától.)

Persze nem szükséges a kártyák minden rejtett titkát 
megérteni elsõ vagy második pillantásra. Amikor a tanuló 
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készen áll, a tarot elkezdi felfedni titkait. Nem kötelezõ 
hinni a kártyákban, hogy eredményt hozzanak – nem kell 
vakon bízni bennük. Végül megsejtjük majd a tarot okkult 
hatalmát, és hozzá fordulunk, ha kételyek gyötörnek.

Ha segítséget kérünk egy tapasztalt „olvasótól”, 
„kérdezõvé” válunk, egy olyan kimondatlan kérdéssel, 
melyre választ akarunk kapni. Miután kártyát vetettünk 
a könyvben leírt valamelyik módszer szerint, az olvasó 
értelmezi majd, hogy mit próbálnak mondani nekünk a la-
pok. De mi magunk is megtanulhatjuk a szimbólumok 
jelentéseit a szószedetbõl, vagy minden egyes kártya rész-
letes leírásából és a képekbõl, melyet ebben a könyvben 
találunk. Aztán ha megtanultuk egyik vagy másik kár-
tyavetési technikát, hamarosan megpróbálkozhatunk az 
értelmezéssel is. Eleinte természetesen vissza-visszatérünk 
a definíciókhoz, de kitartásunk meghozza gyümölcsét.

Az elsõ tarot-kártyákat pergamenre, vékony elefánt-
csontra, ezüstre, sõt még aranyra is festették. Minden 
egyes kártya mintáját kézzel kellett újra megrajzolni és 
festeni. Ezért a kártyák a nemesek játékszerének számítot-
tak, akik megengedhették maguknak, hogy felbéreljenek 
egy mûvészt, aki megfesti saját személyes paklijukat. Az 
arisztokrácia gyakran saját udvarára vagy családtagjaikra 
hasonlító udvari kártyalapokat készíttetett. 

Végül elérhetõvé vált a kézzel készített kartonlap, ezek-
re rajzolták az ábrákat, és vízfestékkel színezték ki õket. 
Késõbb Nürnbergben (1430 tájékán) kézzel faragott fával 
nyomtatták a lapokat. Ezeknek a korai kártyalapoknak 
meglehetõsen nyersek voltak az ábráik, és a részleteik sok-
szor nem voltak kivehetõk. 

Hogy csökkentsék a tarot-pakli költségét, vagy talán mi-
vel a Nagy Arkánumot nem használták a tarokkban, ezt a 21 
lapot kihagyták a pakliból, ahogy a négy Uralkodónõt is.  
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A késõbbiekben az Uralkodónõk egyértelmûen visszakerül-
tek néhány pakliba és a Lovagok tûntek el. Ezt a késõbbi 
fajta kártyacsomagot még a mai napig is használják a spa-
nyol és az olasz tarokkjátékban. A dél-német kártyák kicsit 
más mintázatot mutatnak – harangok vannak az Érmék-
nél, makkok a Kardoknál, levelek a Botoknál és szívek 
a Kelyheknél. 

Az ebben a könyvben megjelenített kártyák csak egy 
pakliból származnak a sokból, melyek a tarot hosszú tör-
ténete során megjelentek. Ezek azok, melyeket A. E. Waite 
használt a The Pictorial Key to the Tarot (1910) címû 
könyvében, ezek váltak az angol nyelvterület standardjává. 
Elõször a William Rider & Son, Ltd.-nél jelent meg, ezért 
Rider-csomagnak hívják.

Ha valaki megkérdezi tõlünk, hogy „Mi az a tarot?”, 
tudnunk kellene a választ legalább részben, ha elolvastuk 
ezt a szöveget, és tanulmányoztuk a különös és szép képe-
ket. Aki nekikezd a bölcsesség és útmutatás keresésének, 
izgalmas és eredményes utazásra számíthat a tarot segít-
ségével – õseink felbecsülhetetlen örökségével. 
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2.

A tarot  
t‚rt~nete

Az igazi tarot szimbolikus: olyan nyelvet beszél, amely  
   az emberiség kollektív tudatából származik. Ha adott 

a szimbólumok belsõ jelentésének megértése, a kártyák 
a legmagasabb szintû erõt és ezoterikus tudást nyújtják. 
Bár számos elmélet létezik a tarot-val kapcsolatban, és 
sok különbözõ változata létezik a kártyáknak is, egyik 
sem tarthat igényt a végsõ igazságra, viszont bármelyik 
hozzájárulhat valamelyest a tisztánlátáshoz.

Analógiaként érdemes elgondolkodni azon, hogy hány 
száz festmény és szobor készült Venusról az évszázadok 
során. Az istennõnek számtalan megjelenése létezik, alko-
tójának elképzeléseitõl és attól függõen, hogy melyik kor-
ban élt. A megjelenítéseknek mégis maradnak felismerhetõ 
jegyeik, annak ellenére, hogy nemcsak az ötletek, hanem 
a stílusok, a rajzolás, festés vagy a szobrászat módszerei 
is állandóan változnak.

Így van ez a tarot-val is. Okkultisták, történészek és 
mûvészek változtattak a részleteken, ahogy azt a legújabb 
kutatások igazolják, de a legtöbb változtatás ellenére az 
alapvetõ szimbolika mégis megmaradt.

 A tarot eredetét az idõ homálya fedi, olyannyira, hogy 
körülötte csak a mítoszok és a legendák jelenléte termé-
szetes. Babonák, képzeletbeli repülések és spekulációk ad-
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ták hozzá sajátságaikat a tarot tudományának gazdag és 
színes mintázatához, mélyítették varázslatos és titokzatos 
auráját. Kultuszok fejlõdtek ki egyik-másik történelmi el-
mélet körül, és követõik néha fanatikussá váltak az egy és 
kizárólagos „Igazság” hirdetése során. A jobban informált 
kutatók viszont megmaradnak bizonyos rugalmasság – 
sõt szkepticizmus – mellett, és nem tesznek kõbe vésett 
kijelentéseket.

A cigányok úgy mesélik, hogy a tarot titkos tudását 
eredetileg az õ népük hozta el Chaldeából és Egyiptom-
ból Izraelbe, majd Görögországba. „Papus” (dr. Gerard 
Encausse), egy vezetõ francia okkultistától idézi a kö vet-
ke zõt: „A cigányság … adta a kezünkbe azt a kulcsot, 
mely lehetõvé teszi számunkra, hogy elmagyarázzuk a kü-
lön bözõ korszakok szimbolizmusát. … Amiben a népcso-
port egy tagja csak egy sötét tradíció kulcsát látja, ott 
fel fedezhetõk a rejtélyes kapcsolatok, melyek összekötik 
Istent, az Univerzumot és az Embert.”

Nem tûr ellentmondást az sem, hogy van valami kap-
csolat a tarot és a cigányok világot átszelõ vándorlásai 
közt. A cigányok valóban bejárták egész Európát, nagyjá-
ból abban az idõszakban, amikor a tarot-kártyát elkezdték 
használni a Földközi-tenger partjainál. Hallottak róluk 
Ausztriában a 12. században és Romániában a 14. szá-
zadban. (Érdekességként megjegyezzük, hogy a magyar 
cigányok a „tar” szót használják a kártyapaklira.)

A legenda szerint a pogány kultúra áldozatul esett a ke-
resztényüldözésnek, a fõpapok átadták õseik mondáit a ci-
gányoknak, akik arra vállalkoztak, hogy csak annak adják 
tovább, akit érdemesnek tartanak rá. Hiszen ki gyanítaná, 
hogy egy vándorló cigány vállal felelõsséget egy ilyen érté-
kes kincsért? Beszélik, hogy a cigányokra bízták a gnosz-
tikusok, a montanisták, a manicheusok és az albigensek 
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titkait is. Az utóbbiak a Cathari szektái közé tartoztak, 
melynek központja Albi városa volt. Virágzásuk a 12. 
századra tehetõ, de a 13. századra megsemmisítették õket 
a keresztes hadjáratok és az inkvizíció. Az albigensek elfo-
gadták a dualizmust, megtagadták a házasságot és nem et-
tek állati eredetû húst. A cigányok azt állítják, hogy õriztek 
olyan misztériumokat is, melyek késõbb a zsidó kabbalá-
ban, valamint a szabadkõmûves rendben testesültek meg.

Az egyik legkáprázatosabb történet, amely azt állítja, 
hogy a tarot Egyiptomból származik, azt állítja, hogy mi-
után Alexandria hatalmas könyvtára elpusztult, Fez lett az 
intellektus fõvárosa, ide utaztak a bölcsek a világ minden 
tájáról. Mivel szükség volt egy közös nyelvre – sokféle nyel-
ven beszéltek –, elkezdtek megalkotni egy kommunikációs 
módszert. Ezért készítettek egy képeskönyvet, mely tele 
volt misztikus szimbólumokkal. A jelek, jelentések kul-
csa szájhagyomány útján terjedt beavatottól beavatottig. 
Hogy megtartsák az üzenetek titkosságát, a szimbólumo-
kat késõbb látszólag ártalmatlan kártyákra másolták, me-
lyeket szerencsejátékokban használtak olyan frivol férfiak, 
akiknek valószínûleg fogalmuk sem volt a kártyák valódi 
jelentõségérõl. 

A tarot feltalálását egy másik feltételezés Thotnak, Ozi-
risz tanácsosának tulajdonítja. Õ volt az írnokok pártfo-
gója, az idõ mérõje, a számok feltalálója, a bölcsesség és 
a varázslás istene, akit gyakran ábrázolnak íbiszfejjel. Arról 
is beszámolnak, hogy a Nagy Arkánum 22 kártyájának ér-
telmezése egykoron az egyiptomi papság beavatási szertar-
tásának része volt. Egy biztos: a tarot szimbólumai közül 
sok egyértelmûen az egyiptomi mitológiából származik. 

Egy kártyákkal kapcsolatos tanulmány szintén felfedte, 
hogy szoros kapcsolata van a zsidók õsi kabbalisztikus 
mondáival. Röviden, aki a tarot-t feltalálta, kétségkívül 
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ismerte az õsi vallásokat és filozófiákat, és számos szimbó-
lumot jelenített meg a kártyákban. Bár mélyebb utalásaik 
elveszhettek, vagy szándékosan eltüntették õket abban az 
idõben, amikor a dél-franciaországi, spanyol és olasz ci-
gányok használták õket a jósláshoz. 

Elismerve ezeket a hatásokat (valamint a héber ábécé, 
a színszimbolika, a numerológia és az asztrológia hatása-
it), a legigazabb állítás, amit tehetünk az, hogy a tarot az 
emberi tapasztalat egy szimbolikus dokumentuma. Mélyen 
gyökerezõ misztikus hatalmukkal a kártyák a pszichológiai 
bepillantás, a bölcs tanácsadás és a pontos jóslás csodáit 
teszik lehetõvé.

A legkorábbi dátum, melyet a tarot-kártyáknak tulaj-
donítanak, az európai múzeumokban látható 1390, bár 
úgy tartják, hogy a kártyák valós eredete a 12. századig 
nyúlik vissza. A velencei Museo Correr-ben van néhány 
olyan kártya, amely 1445 környékérõl származik; az ún. 
Minchiati-csomag, nagyjából ugyanabból az idõszakból, 
állítólag magánkézben van Milánóban.

Úgy tartják, hogy Jacques Gringonneur asztrológus 
és kabbalista találta fel a tarot-t a 14. században Fran-
ciaországban, VI. Károly szórakoztatására. Kétes, hogy 
ezek a teljes paklik lettek volna, de azt gyanítják, hogy 
valószínûleg egy olyan csomag részei voltak, melyek asztro-
lógiai és kabbalisztikus szimbólumain Gringonneur éveken 
keresztül dolgozott.

A tarot Angliában IV. Edward uralma óta (15. század) 
ismert. A király megtiltotta a kártyák importálását; ennek 
ellenére a tarot megtalálta az útját a cigányok karavánjaitól 
a nemesek otthonaiba, ahol rejtve tartották azokat a meg-
torlástól való félelem miatt. A francia forradalom után új 
szabadság söpört végig Európán; ezoterikus szekták és 
misztikus páholyok virágoztak fel újra. 
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 A 18. században az illusztris francia tudós, Court de 
Gébelin elsõként feltételezte, hogy a tarot talán Egyip-
tomból származik. Felfedte a tarot-kártyákat, miközben 
kutatást folytatott többkötetes könyvéhez. Gébelin újra-
felfedezése egy olyan idõszakban történt, amikor az embe-
reket érdekelte a rózsakeresztesség, a szabadkõmûvesség, 
a kabbala és az asztrológia. A légkör kedvezett annak, hogy 
a tarot és misztikája visszatérhessen a kor okkult gondol-
kodásmódjába. A „Marseilles-i pakli”, melynek lapjait 
gyakran használják forrásként ma is, Gébelin 1773-ban 
megjelent Le Monde Primitif címû könyvének illusztráci-
óiból származik. 

Tíz évvel késõbb egy divatos jós, Ettiela arra vállal-
kozott, hogy restaurálja Court de Gébelin tarot-alakjai-
nak eredeti verzióját. Ehhez hozzáadott néhány liberális 
szellemiségû saját változtatást, melyeket szakértõk késõbb 
visszavontak. Mégis, Ettiela volt az elsõ, aki felvetette a ta-
rot, az asztrológia és a kabbala közti kapcsolatot.

Hosszú szünet után, 1854-ben újraéledt az érdeklõdés 
Eliphas Levi Dogma and Ritual of Transcendental Magic 
címû könyvének ismételt kiadása kapcsán. Ez a könyv 
volt az elsõ Levi okkult írásainak sorában, a szerzõ a ta-
rot-t jelöli meg elsõdleges forrásaként. A tarot Nagy 
Arkánumának 22 kártyája és a héber ábécé 22 betûjének 
kapcsolatát kutatja. Könyvében a Bolondot, a 0. lapot 
helyezi a 20. és a 21. lap közé, a francia okkultisták azóta 
is ezt a sort követik.

Az Arany Hajnal Hermetikus Rendjét 1886-ban alapí-
tották Angliában néhány okkult beavatással kapcsolatos 
õsi kézirat felfedezésének és megfejtésének eredményeképp. 
A rend tagjait többek között a Bolond megfelelõ helye ér-
dekelte a csomagban. S. L. MacGregor Mathers, az Arany 
Hajnal vezetõje, a The Kabalah Unveiled szerzõje késõbb 
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írt egy kis könyvet The Tarot, Its Occult Signification, Use 
in Fortune-Telling, and Method of Play, Etc. címmel, mely 
szintén megjelent nyomtatásban. 

1889-ben „Papus” (dr. Gerard Encausse) kiadta a The 
Tarot of the Bohemians címû könyvet, mely egy Oswald 
Wirth által átdolgozott kortárs designt kapott, és Levi 
értelmezése került hozzá. Papus könyvének elõszavát A. 
E. Waite írta, amikor 1900-ban Angliában megjelent, ez 
a könyv most is beszerezhetõ.

Az összes régi kártyacsomag közül, melyek az évszáza-
dok során keletkeztek, néhány 140 kártyát is tartalmazott. 
Az okkultistákról elmondható, hogy általában egyetér-
tettek abban, hogy a Marseilles-i csomag néven ismert 
pakli a legtisztább forrás. Ez pontos számban tartalmazta 
a Nagy Arkánum 22 lapját, és az ábrázolások kevesebb 
romlást és torzulást éltek meg az idõk során. 

Az Arany Hajnal egy másik tagja, Arthur Edward 
Waite, egy angol okkultista, akire már többször is utaltunk 
e könyv lapjain, 1910-ben adta ki saját könyvét, a The 
Pictorial Key to Tarot-t. Irányítása alatt egy ismert angol 
mûvész, Pamela Colman Smith rajzolt egy új kártyacsoma-
got Waite saját szimbólumrendszere alapján. Ezt nevezik 
Rider-csomagnak. Waite-nek sikerült visszaállítania az 
eredeti szimbolikus jelentések nagy részét, melyek az idõk 
folyamán elvesztek vagy megváltoztak. Vannak, akik úgy 
tartják, hogy a szimbólumokat szándékosan változtatták 
meg, néhány esetben azért, hogy a római katolikus egy-
házat megtévesszék, és megakadályozzák, hogy a papok 
kisajátítsák a tarot igazságait a saját céljaikra. 

Az amerikai Paul Foster Case kiadott egy nagyszerû 
könyvet The Tarot, A Key to the Wisdom of the Ages 
címmel. Õ egyike volt az Arany Hajnal utolsó tagjainak, 
és volt hozzáférése az irataikhoz és jegyzeteikhez. Case 
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