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Majer Zsuzsa 
 

A Comparative Study of the Ceremonial Practice in Present-day Mongolian Monasteries 
 

– THE MAIN POINTS OF THE PhD DISSERTATION – 
 
 
THE TOPIC OF THE PRESENT PHD DISSERTATION 
 

The topic of this PhD dissertation belongs to the least known field of the study of 
Mongolian Buddhism as gives the description of the ceremonial and ritual system of its 
present-day revived form as well as of the operation and activities of present-day Mongolian 
temples. The current study, apart from giving an insight into a little known aspect of 
Mongolian Buddhism, reveals new facts as though almost twenty years had passed on since 
after more decades of oppression Mongolian Buddhism was revived in 1990, its present-day 
state still offers many unexploited possibilities for research. 
 
RESEARCH GOALS, CONTENTS AND STRUCTURE OF THE PHD DISSERTATION 
 

For the study of its ritual system first the basic features of Mongolian Buddhism and 
also the peculiarities of present-day Buddhism as practiced in Mongolia today in the lack of 
monastic environment, its main features and main problem areas had to be highlighted, as 
these have a great impact on the current possibilities of ceremonial practice. Therefore this is 
dealt with first in a detailed chapter, after giving details of the research methods and giving 
some insights into the historical background to the revival and current state. Afterwards, in 
the next chapter, a general view is given of ritual activities in Mongolian monasteries, 
including ceremonial system, daily chanting and the practice of readings made on requests. 

As Dashchoilin monastery, Ulaanbaatar was chosen as the principal example, in the 
next chapter a short introduction of how this monastery was revived in two temple buildings 
that survived the purges, and an insight into current activities is given. Its current ceremonial 
practice is described by means of analyzing in the next two chapters, the main part of the 
dissertation, its full year ceremonial system. First an overview is given of the system of 
ceremonies held in this particular monastery, together with the monthly schedules for the full 
ritual year. Then, giving details of the ritual practice to the extent it was possible within the 
frameworks of a PhD dissertation, the main and most spectacular religious festivals of the 
whole ritual year are described in detail one by one together with the everyday chanting with 
its constituting parts as well as the possibilities and way of reading religious books on request 
of individuals in this monastery. In describing the most important annual ceremonies the 
results are unbalanced, involving a rather lengthy and detailed description of the most 
important event, the Tsam dance, and relatively shorter analyzes of other annual ceremonies 
with only one of the monthly ceremonies described. However, this reflects the importance of 
the given ceremonies in the annual ceremonial cycle as well as them being among the most 
spectacular ones serving more possibilities for observation. 

For comparison, a chapter is included describing the ceremonial practice and readings 
of other Ulaanbaatar and countryside temples. For practical purposes detailed data is included 
on all Ulaanbaatar temples (with the most detailed description being of Gandan, the main 
monastery and its different temples and monastic schools), including a short description of 
their establishment and current state with their ritual activities one by one, as fieldwork in 
these was easier to realize, while countryside temples could only be visited according to the 
limited possibilities. Therefore the current state of ceremonial practice in the countryside, 
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being not different but perhaps more limited due to the different conditions, is only included 
in a summarizing form. 

Appendix 1 contains a glossary of the most frequently used Mongolian terms, being 
deity names and names of the most regular ceremonies. In the other appendices several lists 
are included that include with explanations and Tibetan (and Sanskrit) equivalents all text 
titles that are recited on request in Ulaanbaatar monasteries and temples (with Dashchoilin 
monastery’s texts given separately in Appendix 2 and other text titles in Appendix 3) and the 
list of all texts that are included in the daily chanting of any Ulaanbaatar temples (where this 
information was available, in Appendix 4). 

In present-day Mongolian Buddhist monasteries, adjusted to the given conditions, the 
number of ceremonies held depend on the size of the monastery or temple, on the number of 
lamas and also on the tradition followed and the main deity / deities worshipped there. In 
smaller shrines, even the everyday chanting (Tsogchin, T. tshogs-chen) is limited in time and 
in the number of texts included while the emphasis is based on reciting texts on individual’s 
request, as a way of obtaining financial means for keeping the temple operating, in other 
smaller monasteries only the big festivals are held beside the everyday ceremony, whereas in 
the biggest monasteries the ceremonial system is detailed, consisting of a wide variety of 
individual ceremonies, even 10-15 different types a month. The ceremonial system in 
Mongolian, similarly to Tibetan, monasteries differentiates between the first, second and last 
months of the four seasons (related to the lunar calendar). In addition to everyday chanting, 
some of the ceremonies are held once in a month, on the same distinguished day of the lunar 
month, or more than once in a month, mostly weekly, others are held only once in a season. 
These are completed by the big religious festivals held annually on specific days of the lunar 
calendar. There are different offerings, ceremonial accessories and utensils and musical 
instruments as well as different types of garments and hats worn by lamas on every individual 
ceremony, and even the food consumed at the ceremony by the lamas are different. Therefore 
I also deal with all of these differences, the offering types related to and accessories used for 
the individual ceremonies and the terminology connected with it in case of the ceremonies 
described in detail. 

Though Gandan is the main Mongolian monastery, and Dashchoilin monastery is only 
the second biggest one, it has an even more complex ceremonial system. There are some 
important annual ceremonies that, in lack of financial means and due to the small number of 
lamas in the assemblies and especially in lack of properly trained lamas, have been revived 
since 1990 in only a very few of the larger monasteries. All of these are performed in 
Dashchoilin, while not all in Gandan, or in any other Mongolian monastery. This was the 
main driving factor for choosing the former as the principal example in this dissertation. 
These important ceremonies include the Maitreya procession called Maidar ergekh, the Sor 
zalakh (T. zor-’phreng) ritual of burning a wooden construction with a sacrificial cake inside 
and the Tsam (T. ‘chams) ceremony involving sacred dancing. Dashchoilin monastery is also 
among those several monasteries countrywide where the Khailen (T. khas-len, ‘oath-taking’), 
the special oath-taking retreat period, from the 15th of the last summer month for 45 days 
could be revived, as this is only observed in those Mongolian monasteries where there are at 
least four fully-ordained lamas (gelen, T. dge-slong). 

On the other hand, this complexity of the ceremonial system of Dashchoilin monastery 
is partly due to the fact that, in contrast to Gandan, the main monastery, Dashchoilin 
monastery has no separate datsans (T. grwa-tshang), monastic schools or any specialized 
temples (though it has two temple buildings). In Gandan monastery, where there are several 
datsans, certain types of specialized texts are read in them every day, so these are not held 
within the monastery in the Tsogchin temple as individual ceremonies or are not included in 
shortened form in the texts of the everyday chanting of it, while in Dashchoilin monastery, 
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being no datsans (yet), currently these are all involved in the annual ceremonial system in 
order to ensure continuity of a given tradition. The study of Dashchoilin monastery‘s system 
therefore gives an even fuller picture of the wide variety of the Mongolian Buddhist 
ceremonies and rituals in general. 

Having chosen the monastery with the most complex ceremonial system including the 
most special and rare rituals as well to be described first in detail, and describing the practice 
of other Mongolian monasteries and temples additionally, resulted in what is hoped to be a 
complete overview of present-day ceremonial practice of Mongolian temples, the aim of this 
dissertation.  
 
RESEARCH METHODS 
 

The study of the present-day worship could only be realized through field works, 
provided the fact that this, in spite of Mongolian Buddhist revival being a frequent topic, has 
not yet been dealt with in scholarly literature at all, apart form informative but not scholarly 
publications such as, for example, articles in the newspaper of Gandan monastery, Bilgiin 
melmii, that publishes information for devotees monthly, rare leaflets of certain individual 
temples and a few pieces of works or sporadic data on certain individual and important 
ceremonies from historical aspects by Mongolian authors. This is exactly why this topic was 
chosen, to make a complete description available based on, in lack of written sources, detailed 
data collected through first-hand observations and interviews in personal visits.  

I got acquainted with the ritual life in Ulaanbaatar’s second biggest monastery, 
Dashchoilin as early as 2001 (2 months) where I returned to in 2004 summer (4 months) to 
complete my MA thesis on the terminology concerning the offerings, accessories and 
equipments of Mongolian monasteries, closely connected to the topic of this present 
dissertation. This time also the ceremonies of the summer season were studied, some in detail. 
The greater part of the material presented here, however, was collected in 2005-2006 during 
my longest, 15 months stay in Ulaanbaatar, where the base for my work, as usual, was 
Dashchoilin monastery, now with the aim of studying a full ritual year’s ceremonial system in 
its fullness. 

The comparative study of the topic, that is, the comparison of the ceremonial system 
of Dashchoilin monastery and the more simple ceremonial system of other, smaller temples or 
the different system of the Gandan monastery, the main Mongolian monastery and its 
specialized monastic schools, and the exploration of the nature of these differences was 
realized through researches carried out during my same longest stay, when a survey of the 
ceremonial system of all Ulaanbaatar temples was executed through personal visits of all. In 
2007 summer several of them were revisited to get informed on possible changes and also 
new temples established in the meantime (after April 2006) were included in the survey. This 
survey was conducted together with Krisztina Teleki between September 2005 and April 
2006, parallel to our survey of the monasteries and temples of the old capital city, Bogdiin 
khüree, including interviews with 31 old lamas or ex-lamas from different old monasteries but 
living currently in Ulaanbaatar. The results and a description of all temples, together with the 
interviews recorded were offered to the Arts Council of Mongolia (ACM) to be used and 
loaded to their homepage (www.mongoliantemples.net) in the framework of the then forming 
Documentation of Mongolian Monasteries project started later in 2007. The project aimed at 
documenting all the once existed sites in the area of the present Mongolia, but on the author’s 
and Krisztina Teleki’s suggestion currently working temples were surveyed, too, in the 2007 
survey executed countrywide. 

Countryside monasteries and temples were visited according to the possibilities 
between 1999-2007, with a possibility to visit all present-day temples in Öwörkhangai and 

http://www.mongoliantemples.net/
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Dundgow’ and in parts of Töw aimag in a framework of the above project in 2007 summer 
(four months), which was executed in all aimags by six research groups, with us being one of 
them. This, completed by data from a limited number of random visits of other countryside 
temples in five other aimags (Selenge, Bulgan, Arkhangai, Dornod and Dornogow’) since 
1999, enabled me to get a complete picture of the more disappointing current state of 
Buddhism in the countryside.  

Wherever it was possible, historical aspects are involved, too, in the description of the 
ceremonial system and the individual temples. However, not only present-day Mongolian 
Buddhism, but the ritual practice of its old form (before the purges of the 1930’s) is a rare 
topic in scholarly books and articles, restricted to descriptions of travellers and pilgrims. 
Pozdneev’s publications give an overall picture about Buddhism in Mongolia at the end of the 
19th century, and one of these is the most detailed description available. On the somewhat 
different conditions in monasteries later, till the beginning of the 20th century, when under the 
reign of the Bogd khaan (1911-1921) a considerable number of new monasteries and smaller 
assemblies were founded, only travellers gave data, meaning scanty information on the 
ceremonies themselves. As it became my main interest, data was gained during personal 
interviews with all in all 75 old lamas (in Ulaanbaatar or Zuun mod (centre of Töw aimag) 
and in the surveyed three aimags), born in the 1910’s-1920’s and being now in their 80’s-
100’s, who were asked on the old way of ceremonial practice in their mother monasteries or 
temples of different size once situated in different Mongolian aimags of today’s 
administrative divisions and in the old monastic capital, Bogdiin khüree or Ikh khüree. 
However, this and historic data from scholarly literature was only used for comparisons, as it 
was not possible to include all this here in this study of present-day ceremonial system. 
However, to the extent comparison is possible between today’s somewhat restricted ritual life 
and the very detailed practice of the flourishing past, it was done. In case of the analysis of 
certain more significant individual ceremonies, however, their relations to the old ritual 
practice, that is, how these were introduced to Mongolian ritual practice and how these were 
performed historically as well as how they were revived were tried to be included.  

As for my methods, in Dashchoilin monastery personal observation and the 
consultations with my data providers based on them were completed in the case of annual 
ceremonies described in detail by the analysis of the Tibetan ceremonial books of the 
monastery used at the ceremonies. These were provided to me by the monastery for study. 
However, of the highest value was the help given to me by my data providers and consultants 
there, that is, their guidance and explanations for the individual ceremonies and in the 
interpretation of texts. In 2001 summer I carried out my researches in Dashchoilin monastery 
with the help and explanations of Ts. Altankhüü, the substituting disciplinary master of the 
monastery (orlokh baga gesgüi, T. dge-bskos) at that time and M. Nandinbaatar, one of the 
shrine supervisors (duganch). In 2004 my main data providers there were Ts. Altankhüü, by 
that time the main disciplinary mastery (ikh gesgüi) of the monastery, Ts. Mönkh-Erdene, the 
director and teacher of the monastery’s Collage and G. Buyandelger, who was the chanting 
master (unzad, T. dbu-mdzad) of the monastery at that time (becoming the tsorj of the 
monastery by 2008) and the offering-preparing lamas (takhilch) of the monastery. In 2005-
2006 the same lamas supported my researches there. Hereby I also would like to make my 
acknowledgements to the abbot of the monastery, Ch. Dambajaw, without whose permission 
and support my research would not be possible in the monastery. 

The analysis of the Tibetan textbooks of the individual ceremonies was realized only 
to a very limited extent, as the detailed analysis of any given ceremony and its text would take 
up an individual dissertation, only in case of the annual ceremonies described in detail. Most 
of the texts are available for further study as were provided for use of the author and were 
copied. The original plan was to describe all ceremonies being bigger annual or smaller 



 5

monthly or weekly ones of the monastery in detail, and include a short analysis of their texts, 
but it soon turned out that this would outmeasure the limits of a dissertation. Therefore only 
the most special, detailed and complicated annual ceremonies are analyzed in detail, and even 
for some of these the texts are neglected with an emphasis on personal observations and 
terminology related to the special elements and accessories of the ceremonies. This is 
however hoped not to lessen the value of the dissertation as most of the data included at the 
descriptions instead of text analysis is unpublished till now. Some of the ceremonial texts 
were already translated or analyzed by Pozdneev, and many others included in the Mongolian 
ceremonial cycle are available in English translation, those which are practiced in the Tibetan 
tradition and are not Mongolian innovations. 

The comparative part, as stated, covers detailed descriptions of the 36 Ulaanbaatar 
based monasteries and temples (counting Gandan monastery and its monastic schools as one), 
together with the analysis of their ceremonial practice, as well as a short summary on practice 
in countryside temples. The aim of the original survey of them, executed in 2005-2006 and 
2007 summer was to collect information about their foundation, the tradition they follow, the 
identity of the founder and the present head (if different), educational activities, connections 
with other Mongolian or Tibetan temples and institutions, the number of lamas, the ranks 
(titleholders) held, vows of lamas and, most pertinently, details of the religious practice i.e. 
specific rituals and ceremonies, and the principal deities worshipped. This detailed data was 
used for the description of Ulaanbaatar temples on the homepage of the Documentation of 
Mongolian Monasteries project. From my point of view for this PhD dissertation details of 
ceremonial practice were emphasized, but as data on it concerning individual temples could 
not be interpreted without the above background information on the given temple’s history 
and operation, it is all given in the comparative part. Also the temples visited are described in 
terms of furnishing and the main sculptures and images in them as this also reveals much. 
Based on the experiences gained during this work in Ulaanbaatar temples, on our suggestion 
and using our questionnaire forms and methodology currently working temples were 
surveyed, too, in the 2007 survey, Documentation of Mongolian Monasteries executed 
countrywide, which made it possible for the author to get the same detailed data personally on 
temples of three aimags, meaning 40 present-day temples in the area (currently working or 
revived, including the now inactive or partly inactive ones as well), which, together with 
occasionally surveyed temples in other Mongolian provinces between 1999-2007, such as 
Amarbayasgalant monastery in Selenge aimag, Dashchoinkhorlin monastery in Bulgan aimag 
centre, Khamriin khiid in Dornogow’ and other smaller temples, provided a base for the 
analysis of the situation in the countryside. 

The survey of Ulaanbaatar temples as well as countryside ones was done by personal 
visits, gathering data from the lamas of each individual assembly. The respondents were 
usually lamas with a specific rank in the monastery / temple or lamas who have other duties 
such as teachers, shrine supervisors etc. in the assembly. Respondents were not necessarily 
those with the highest rank, as detailed information, especially on the important aspect of 
ritual life and ceremonies, was more easily available from those participating regularly in 
them. The information gathered on these temples was supplemented by a limited collection of 
written sources: some of the bigger temples have produced printed leaflets describing their 
foundation and activities and these were used as sources wherever available; a number of 
books and articles published about the new temples were invaluable sources of information 
though most concern only the largest or historically most important that have been revived. 

As for the success of the on site visits, provided with the present state of Buddhism in 
Mongolia, and the lack of proper Buddhist education in most of the smaller temples and even 
in some bigger ones to gain proper data was not an easy task. It always depended on the 
willingness and ability of the data provider available during the only visit or several visits 
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how much data on a given temple’s activities could be gained. In some cases it meant 
insufficient information, consisting of only basic data on the temple’s history and operation, 
and unsatisfactory or inadequate data on its activities relevant to my main topic. More 
complicated data, such as the Tsogchin gorim (T. tshogs-chen go-rim, list of texts of the 
everyday chanting) of the temple or a detailed schedule of its ceremonies (weekly, monthly 
and annual) could only be gained if a data provider able enough to tell it correctly was 
available during the visit(s). It also depended on the given data providers how much data they 
wished to share with the researcher. In most cases in case of insufficient information the 
temple was revisited later, according to the possibilities, to find another, more competent or 
more willing data provider, but in a few cases it was impossible to realize a second visit. In 
lack of any scholarly books and articles on the topic and especially not on individual temples, 
the author had no other choice than to use the data they provided personally. Therefore at 
every individual temple it is clearly marked who provided the data (name, age, rank or duty in 
the assembly if any) and in what circumstances. 

The most difficult was to get such detailed data, apart from a detailed schedule of the 
rituals, as the list of the everyday chanting texts (Tsogchin gorim). For this purpose in some 
cases the textbook of the temple was available, and the Tibetan text titles could be copied 
from them. In other cases the list of Tsogchin texts was also provided by the data providers 
orally, telling the Mongolian titles of texts in the order they are chanted. Unfortunately, this 
resulted in many cases in an incomplete list, consisting of as many texts as the data provider 
could recall at the time, but as there was no other way of getting this data in the complete 
form, it is still published here (with remarks given if necessary). Moreover, in many cases no 
such informant were found who would be able and at the same time willing to provide such 
detailed data, so from the description of these temples the list of Tsogchin texts is missing. 

As for the list of texts recited in a given temple on individual’s request, which also 
reveals much of ritual practice, and is included in this dissertation, this detailed information 
consisting of around one hundred titles per temple, was possible to get only if the list was 
hanged in the temple for devotees’ information as usual, or if it was provided for the author’s 
use in an other printed form. Still there are temples, usually the smaller ones, who do not have 
these lists, though also a wide variety of texts can be requested in them. In these cases this 
information is missing, even though lamas of the community know which texts they perform 
on request, but it is of course impossible to make them to tell it as a list, as they only can 
answer in relation to a given text if it is recited in their temple or not. 
 
SUMMARY OF SURVEY RESULTS AND CONCLUSIONS 
 

Though almost twenty years had passed on since after more decades of oppression 
Mongolian Buddhism was revived in 1990, its present-day state still offers many unexploited 
possibilities for research. Till now no scholarly works appeared on the present state and 
specialities of Mongolian Buddhism in general, not to mention its ceremonial system or the 
individual ceremonies. The revival has been dealt with in several publications, but these also 
lack detailed data concerning the revival and operation of individual temples. On the 
ceremonial system of Mongolian monasteries there is only scanty data and even this concerns 
mainly its old form, with the only detailed one being that of Pozdneev from the end of the 19th 
century. Of the individual ceremonies only the Mongolian form of Tsam has been dealt with 
in publications, but these only cover its old form, too, and lack also the special terminology 
connected to it. Even on present-day Tsam no works appeared in any other language than 
Mongolian. All other ceremonies (bearing all special Mongolian features) described here in 
detail have not been dealt with in any publications.  
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This PhD dissertation gives the description of the ceremonial and ritual system of the 
present-day revived form of Mongolian Buddhism as well as all the background information 
needed for interpreting it providing a full picture of the operation and activities of present-day 
Mongolian temples. Also, the present dissertation includes analysis of the daily chanting texts 
and texts that are chanted on request of individuals on Mongolian temples, providing 
explanations and Tibetan parallels for around one thousand such titles, also unavailable in any 
scholarly publications. 

The current study reveals new facts as, firstly, there exists no description of the 
present-day activities in Mongolian temples and there is not even any register of working 
temples in today’s Mongolia. Secondly, a detailed description of the whole ceremonial system 
is given, together with an in depth analysis of certain main ceremonies, their revival and 
current practice. All of these are done with giving the full (mostly Tibetan origin) terminology 
connected to the ceremonial system, such as titles of texts, names of ceremonies, offerings, 
ritual implements and accessories and other terms connected to the material world of 
monasteries or operation (like titles and ranks), with Tibetan and Sanskrit parallels and 
explanations. 

The Mongolian ceremonial system is of Tibetan origin, as are the ceremonial texts or 
Mongolian Buddhism in general. However, the specialities it had developed since the time of 
Öndör Gegeen Zanabazar characterize it, and a great emphasis was laid on preserving these 
characteristic features when it was revived and this is emphasized even today. This is made 
clear in this dissertation at the description of the individual temples as well as in the in depth 
analyzes of certain main ceremonies. All in all, the revival had been successful, but keeping 
the temples operating especially in the countryside is a more difficult question. There are 
ceremonies being held in still active temples, there is not much concern about that, even if the 
more complex ones could only be revived in a very few places, and even if many specialized 
rituals once held in specialized temples and datsans now unexisting were not revived at all. 
There seems to be not much chance for it in lack of facilities and financial means but 
especially of well trained and determined lamas. This latest problem together with the purity 
of the vows is the most problematic point of Mongolian Buddhism today, but even within 
these circumstances Mongolian Buddhism was successfully revived and many monasteries 
and temples are active today with an elaborated ritual and ceremonial system as described in 
this dissertation. 
 
FURTHER RESEARCH PLANS 
 
As the frameworks of a PhD dissertation are limited, part of the data collected during my 
fieldworks and through the study of the ceremonial texts had to be left out. Further studies can 
be realized in analyzing certain individual ceremonies not included here in detail, based on the 
ceremonial texts, which would have more importance in case of ceremonies where Mongols 
have established special forms with special readings distinctive from the Tibetan ones. Also 
an even more elaborated study of the Mongolian Tsam dances is planned, which, apart from 
the aspects involved here, would contain data on other types of Mongolian Tsam than Jakhar 
tsam and would incorporate data from the personal interviews with the old lamas. The same is 
planned with the Maitreya circumambulation, Khailen retreat period and the ceremonies of 
the Lunar New Year. Differences of the Mongolian ceremonial system from the Tibetan 
system also require further studies. As comparing in more details the current Mongolian 
system described in this dissertation with that practiced currently in the Tibetan tradition 
could only be realized by fieldwork in Tibetan and Indian monasteries, it is not very likely 
from the part of the author especially as this would require a longer stay to execute it to the 
extent it was carried out in present-day Mongolian temples. Apart from a more detailed study 
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of certain great ceremonies, especially Tsam, the main aim of the author in the near future is 
the comparison of the present system with that of the old times in more details. As a next step, 
the processing of the data collected from the 75 personal interviews made with old lamas will 
be done. The description of ceremonial practice and monastic life in any of the mother 
monasteries or temples of these old lamas based on their memories would amount to separate 
articles. These also do not always have parallels in today’s ritual practice given the different 
conditions of today’s temples and the old way of monastic life, but can serve data on the 
Mongolian ceremonial system as it was practiced at the beginning of the 20th century in 
monasteries or temples of different size and type once situated in different Mongolian aimags 
and in the old monastic capital, Bogdiin khüree or Ikh khüree. Data from these interviews 
once analyzed will make clear details of the old way of practice including ceremonies 
analyzed in this dissertation as well as of specialized and not revived ceremonies practiced 
once in specialized datsans and temples of the big monastic complexes. 
 
PUBLICATIONS AND CONFERENCE LECTURES CONNECTED TO THE TOPIC OF THE PHD 
DISSERTATION 
 
1, PUBLICATIONS 
 
- Majer Zsuzsa – Teleki Krisztina: Kolostorok régen és ma a mongol vidéken [Mongolian 

Monasteries in the Countryside: Past and Present] In: Keréknyomok, Orientalisztikai és 
Buddhológiai folyóirat [Keréknyomok Journal of Oriental and Buddhist Studies], Tan 
Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2008/summer (vol. 4.), pp. 74-88. 

- A Cam tánc hagyományának felélesztése Mongóliában [Reviving the Tradition of the 
Tsam Dance in Mongolia], In: Keréknyomok, Orientalisztikai és Buddhológiai folyóirat 
[Keréknyomok Journal of Oriental and Buddhist Studies], Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola, Budapest, 2008/winter (vol. 3.), pp. 37-62. 

- Majer Zsuzsa – Teleki Krisztina: A mai Ulánbátor kolostorai és szentélyei [Present-day 
Temples of Ulaanbaatar], In: Keréknyomok, Orientalisztikai és Buddhológiai folyóirat 
[Keréknyomok Journal of Oriental and Buddhist Studies], Tan Kapuja Buddhista 
Főiskola, Budapest, 2006/1 (vol. 1.), pp. 147-158. 

- A mongol szerzetesi ruhadarabok és fejfedők terminológiája [The Terminology 
Concerning Names of Garments and Hats Worn by Mongolian Lamas], In: Bolor-un 
Gerel. Kristályfény. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának 
tiszteletére, I-II kötet, [Bolor-un Gerel. Crystal-Splendour. Essays presented in honour of 
Professor Kara György’s 70th birthday, vols. I-II.], ed. Birtalan Ágnes – Rákos Attila, 
ELTE Belső-ázsiai Tanszék – MTA Altajisztikai Kutatócsoport [Eötvös Loránd 
University, Department of Inner Asian Studies – Hungarian Academy of Sciences, 
research Group for Altaic Studies], Budapest, 2005, pp. 503-510.  

- Süm khiidiin ed züilstei kholbogdoltoi ner tomiyoo [Mongolian Buddhist Terminology 
Connected to the Material World of Monasteries], In. Zaluu mongolch erdemtdiin zunii 
surguul’, olon ulsiin erdem shinjilgeenii khural 2004 [Summer School of Young 
Mongolists – 2004, International Scientific Conference], Mongol Sudlaliin Ündesnii 
Kholboo, Ulaanbaatar, 2004, pp. 68-81. 
Internet publications in database 

- Zsuzsa Majer – Krisztina Teleki: [All entries of old and present-day monastic sites of 
Öwörkhangai and Dundgow’ aimags, and of the south-part of Töw aimag (all in all 
descriptions of 190 sites)], 2007, Documentation of Mongolian Monasteries, 
www.mongoliantemples.net 

http://www.mongoliantemples.com/
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- Zsuzsa Majer – Krisztina Teleki: Survey Report of Team ’D’ (Documentation of 
Mongolian Monasteries): Öwörkhangai Aimag, Dundgow’ Aimag, South Part of Töw 
Aimag, 2007, Documentation of Mongolian Monasteries, www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa  Majer – Krisztina Teleki: Report on the Interviews Made With Old Monks in 
2006 and 2007 in Ulaanbaatar, 2007, Documentation of Mongolian Monasteries, 
www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa Majer – Krisztina Teleki: Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 
2005 – 2006 with some Annotations in 2007, 2007, Documentation of Mongolian 
Monasteries, www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa Majer– Krisztina Teleki: Monasteries and Temples of Bogdiin khüree, Ikh khüree, 
or Ugra, the Old Capital City of Mongolia in the First Part of the Twentieth Century, 
2006, Documentation of Mongolian Monasteries, www.mongoliantemples.net 

 
Forthcoming 
- Present-day Mongolian Buddhist Temples: Continuation or Disjuncture with the Past and 

the Tibetan Buddhist Tradition, In: The Silk Road, Seattle, submitted in February 2009 
- Az esős évszak alatti elvonulás — a fogadalomtétel időszaka (Khailen) a mai mongol 

buddhizmus gyakorlatában [Rainy Season Retreat — the Oath Taking Period (Khailen) in 
Present-Day Mongolian Buddhist Practice], In: Szerb János emlékkötet [munkacím], 
L’Harmattan, megjelenés alatt, leadva 2009 februárban 

- Zsuzsa Majer– Krisztina Teleki: Tibeti-mongol hálaadó áldozat (Danrag) a haragvó 
istenségeknek [A Tibeto-Mongolian Thanksgiving Offering (Danrag) to the Wrathful 
Deities], In: Démonok és megmentők: Őseink nyomában Belső-Ázsiában 3. [Demons and 
Saviours: On Our Ancestors’ Trail in Inner-asia 3.], ELTE Belső-ázsiai Tanszék, Új 
Mandátum, Budapest, submitted in 2007 

 
2, CONFERENCES AND PAPERS 
 
’Mongolian Monastery and Temple Types’, Orientalists Day 2009 Conference, MTA 

Committee of Oriental Studies — ELTE Institute of Far-eastern Studies, Budapest, 03 
April 2009 

'Present-Day Mongolian Buddhist Temples: Continuation or Disjuncture with the Past and 
the Tibetan Buddhist Tradition' 

Contemporary Mongolia ‘Transitions, Development and Social Transformations’ 
Conference, University of British California, Program on Inner Asia, Institute of Asian 
Research and Peter Wall Institute for Advanced Studies, The Revival of Buddhism in 
Mongolia in the Context of Post-Socialist Society subpanel, Buddhism and 
Contemporary Society Program, Institute of Asian Research & Department of Asian Studies, 
Canada, Vancouver, 14 November 2008 

'Monasteries in Three Mongolian Provinces. Fieldwork on Sites of Present-day Temples and 
Old Monastic Sites' (with Krisztina Teleki in Hungarian) 

Fifty Years of Fieldworks in Inner-asia Conference, ELTE BTK, Department of 
Inner-Asian Studies, Budapest, 17 December 2007 

‘Buddhist Past and Present in the Mongolian Countryside’ (in Hungarian) 
Local Colours of Buddhism Conference, Hungarian Academy of Sciences, Research 
Group for Ethography – Gate of Dharma Buddhist Foundation – Association of Study of 
Religions, Budapest, 28 November 2007 

‘Monasteries and Temples of the Ulaanbaatar Area Once and Now. Summary of Two 
Surveys.’ (with Krisztina Teleki in Hungarian) 

Kőrösi Csoma Sándor Association, Budapest, 27 February 2007 

http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
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‘Old Temples of the Current Ulaanbaatar Area’; ‘Survey on the Currently Working Temples 
of Ulaanbaatar’ (presentations in English with Krisztina Teleki) 

’Revival of the Tsam Dance in Mongolia’ (presentation in English with Krisztina Teleki) 
‘Revival and Rivalry of Buddhism and Christianity in Present-Day Mongolia’ (Teamwork 

report in English) 
‘Bogdiin khüree – Paintings and Maps as Sources’, ’Bogdiin khüree – Collecting Oral 

History from Old Monks’, ’Active Buddhist Monasteries – Ulaanbaatar, 2006’ (posters 
in English with Krisztina Teleki) 
Young Mongolist’s European Workshop and Conference, Center for Mongolian & 
Siberian Studies, EPHE (Sorbonne), Songeons, France, 02-07 January 2007  

Thanksgiving Offering to the Wrathful Deities’ (presentation with Krisztina Teleki in Hungarian) 
III. Tibet Conference, Shambhala Center for Tibetan Culture, Budapest, 30 November 
2004 

‘Süm khiidiin ed züilstei kholbogdoltoi ner tomiyoo’ [Mongolian Buddhist Terminology 
Connected to the Material World of Monasteries] (in Mongolian) 

Zaluu mongolch erdemtdiin zunii surguul’, olon ulsiin erdem shinjilgeenii khural 
[Summer course for young Mongolists, International Scientific Conference], 
Mongolian Scientific Academy – Mongolian Ministry of Culture and Education – 
Educational University, Mongolia, Ulaanbaatar, 15 July 2004 

 
 
My researches in 2007 spring/summer were supported by the Stein Arnold Exploration Fund 
of the British Academy, the research exchange program (OTKA 62501) between the 
Department of Inner Asian Studies, ELTE, Budapest and the Institute of Language and 
Literature of the Mongolian Academy of Scinces, and also by the Gate of the Dharma 
Buddhist Foundation (Hungary), in 2005/2006 by the Hungarian Scholarship Board and the 
Gate of the Dharma Buddhist Foundation (Hungary), in 2004 summer by the Hungarian 
Scholarship Board, in 2001 by the Pro Renovanda Cultura Hungariae Foundation Student 
Exchange Section and the Gate of the Dharma Buddhist Foundation (Hungary) and in 1999 
by the scholarship of the Hungarian Ministry of Education. 
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Majer Zsuzsa 
 

A mai mongol kolostorok szertartási gyakorlatának összehasonlító vizsgálata 
 

– DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI – 
 
AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA 
 

Jelen PhD értekezés a mongol buddhizmusnak eddig legkevésbé ismert területével 
foglalkozik. Témája a felélesztett mongol buddhizmus rituális gyakorlatának és 
szertartásrendszerének leírása illetve a mai mongol kolostorok és szentélyek működésének és 
tevékenységének ismertetése. Betekintést nyújtva a mongol buddhizmus ezen alig ismert 
területére új eredményeket mutat fel minthogy, bár majdnem húsz év eltelt a fél évszázados 
elnyomás utáni felélesztése óta, a mongol buddhizmus jelen állapota a szakirodalomban még 
nem lett ismertetve.  
 
KUTATÁSI CÉLOK, AZ ÉRTEKEZÉS TARTALMA ÉS SZERKEZETE 
 

A mongol buddhizmus szertartásrendszerének leírásához először annak alapvető 
sajátságait valamint a kolostori környezet teljes hiányában működő mai mongol buddhizmus 
különös vonásait kellett felvázolni a főbb problémás területek bemutatásával, hiszen ez a 
háttér igen nagy hatással van a szertartásgyakorlat lehetőségeire. Így az első fejezetekben ez 
kerül bemutatásra, a kutatási módszerek majd a jelenlegi állapot és a felélesztés történeti 
hátterének felvázolása után. A következő fejezetben a mai mongol kolostorokban és 
szentélyekben folyó rituális tevékenység kerül felvázolásra általánosságban, mely a 
szertartásrendszer általános leírását, a mindennapos szertartások (tsogchin) menetét és 
szerkezetét valamint a hívők kérésére történő felolvasások rendszerét foglalja magában.  

Az értekezés megírásához fő például az ulánbátori Dashchoilin kolostor, az ország 
második legnagyobb kolostora került kiválasztásra. Így a következő fejezetben ennek a 
kolostornak története, két egykori megmaradt szentélyépületben történt felélesztése valamint 
jelenlegi működése kerül bemutatásra. Ezt követően ennek szertartásrendszere kerül 
részletesebb kifejtésre a következő két fejezetben. Először az éves szertartásrendszer leírása 
következik és ennek felvázolása havi bontásban. A szertartási gyakorlat részleteinek 
ismertetése a disszertáció keretei közé szorítva csupán a legfontosabb és leglátványosabb 
szertartások leírását tartalmazza, a napi szertartás és annak alkotóelemei valamint a hívők 
kívánságára történő felolvasás lehetőségeinek és módjának ismertetésével együtt. A 
kiemelkedően fontos szertatások egyenkénti leírásánál is elég kiegyensúlyozatlan az 
eredmény: a legfontosabb esemény, a Tsam tánc egy igen részletes ismertetése nagy 
terjedelemben szerepel, míg más éves szertartások és a havi szertartásoknak csupán egyike 
ennél kevésbé részletekbe menően kerülhetett bemutatásra. Ez azonban az adott szertartás 
fontosságát mutatja az éves szertartási rendszerben valamint annak látványosságára egyben a 
személyes megfigyelés lehetőségeire is utal.  

Az összehasonlító részben más ulánbátori és vidéki kolostorok és szentélyek 
szertartási gyakorlata kerül bemutatásra. Gyakorlati okokból részletes adatok csak az 
ulánbátori kolostorokról szerepelnek melyek leírása alapításuk történetét, jelen állapotukat és 
tevékenységüket is tartalmazza, de ezek mindegyikéről (a legrészletesebb leírás a Gandan 
főkolostoré és annak szentélyeié és oktatószentélyeié), mivel a terepmunka itt könnyebben 
volt megvalósítható, míg a vidéki szentélyek csak a korlátozott lehetőségek függvényében 
kerültek felkeresésre. Ezért tehát a mai vidéki szertartásgyakorlat, mely ugyan nem eltérő, de 
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a különböző feltételek miatt talán korlátozottabb, csak általánosságban kerül leírásra, a 
felkeresett vidéki szentélyekben gyűjtött adatok részletezése nélkül. 

Az első számú melléklet a leggyakrabban használt szakszavak gyűjteménye, melyben 
istenségnevek valamint a leggyakoribb szertartásnevek kerültek összefoglalásra. A többi 
mellékletben csatolt listák szövegcímeket tartalmaznak, magyarázatokkal, tibeti és szanszkrit 
párhuzamokkal. Az ulánbátori kolostorokban hívők kérésére recitált szövegcímek a 2-es 
illetve 3-as mellékletben szerepelnek (a Dashchoilin kolostorban alkalmazott szövegek a 2-es 
mellékletben a többinél részletesebben kifejtve). A napi szertartások során recitált szövegek 
(az Ulánbátorban gyűjtött adatok alapján) a 4-es mellékletben kerültek összegyűjtésre. 

A mai mongol kolostorokban, az adott körülménykehez igazodva, a megtartott 
szertartások száma és típusa függ a kolostor vagy szentély méretétől, szerzeteseink számától, 
és a hagyományoktól valamint a szentélyben tisztelt fő istenségektől. Kisebb szentélyekben 
még a napi szertartás (Tsogchin, T. tshogs-chen) is limitált időben valamint a recitált 
szövegek számában, a hangsúly a hívők kérésére történő felolvasásokon van, mivel ez 
szolgálja az anyagi alapot a szentély működésének fenntartásához. Más szentélyekben a napi 
szertartáson kívül csupán a nagy éves ünnepek kerülnek megtartásra, míg a legnagyobb 
kolostorokban a szertartásrendszer igen részletes, számos, akár havonta 10-15 féle szertartást 
tartalmazva. A mongol szertartásrendszer, miként a tibeti is, a holdhónaphoz kötődik és az 
évszakok első, második és utolsó hónapját különbözteti meg. A napi szertartáson kívül 
vannak havonta, a hónap meghatározott jeles napjain valamint havonta többször, általában a 
hét ugyanazon napján tartott szertartások, illetve évszakonta beiktatottak is. Ezeket az éves 
ünnepek kiemelkedő szertartásai egészítik ki. Minden szertartás különböző áldozatokat, 
szertartáseszközöket és hangszereket kíván meg, de még a lámák által felöltött ruhadarabok és 
sapkák, vagy a szertartás során fogyasztott ételek is változóak. Mindezen részletek az 
ismertetett szertartások leírásánál szerepelnek, a kapcsolódó szakszókinccsel együtt. 

Bár a Gandan kolostor a mongol főkolostor, és a Dashchoilin kolostor csak a második 
legnagyobb, szertartásrendszere mégis bonyolultabb. Néhány éves nagy szertartást az anyagi 
eszközök hiánya illetve a szerzetesek csekély száma miatt és különösen a kellőképpen 
felkészített szerzetesek hiányában 1990 óta csupán néhány nagyobb kolostorban sikerült 
feléleszteni. Ezek mindegyikét a Dashchoilin kolostorban megrendezik, míg a Gandanban 
vagy más mongol kolostorokban nem. Ez volt a fő oka annak, hogy a Dashchoilin kolostort 
választottam az értekezéshez fő példának. Ezen a fontos szertartások közé tartozik például a 
Maitreya körmenet (Maidar ergekh), a sor rituális elégetése (Sor zalakh, T. zor-’phreng) és a 
Tsam (T. ‘chams) rituális tánc. A Dashchoilin kolostor szintén azon kevés mongol kolostor 
egyike, melyben az utolsó nyári hónap 15-től 45 napon keresztül tartó Khailen (T. khas-len, 
‘fogadalomtétel’) szertartássorozat vagy elvonulás napjainkban újra megrendezésre kerül, 
ehhez ugyanis legalább 4 teljes felszentelésű szerzetes (gelen, T. dge-slong) szükséges, és ez 
alig néhány mai mongol kolostorban áll rendelkezésre. 

Másfelől viszont a Dashchoilin kolostor szertartásrendszerének komplexitása annak is 
köszönhető, hogy míg a Gandan főkolostor számos különálló szentélyből és 
oktatókolostorból áll, a Dashchoilin kolostornak nincsenek külön specializált oktatószentélyei 
datsan (T. grwa-tshang), bár itt is két szentélyben folynak a szertartások. A Gandan 
kolostorban így egyes speciális szövegek felolvasása vagy szertartások megtartása az egyes 
specializált datsan–okban történik naponta, így ott ezek a szövegek nem kerülnek be a 
főszentély (Tsogchin, T. tshogs-chen) napi szertartásának szövegei közé rövidítve, sem annak 
éves szertartásrendszerébe, míg a Dashchoilin kolostorban, (egyenlőre a) specializált 
szentélyek hiányában jelenleg ezek némelyike az éves szertartásrendszerben szerepel, hogy a 
hagyomány folytonossága fennmaradjon. Ennélfogva a Dashchoilin kolostor 
szertartásrendszerének tanulmányozása átfogó képet ad a mongol buddhista szertartások 
sokszínűségéről is. 
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A legkomplexebb szertartásrendszerrel rendelkező és a legbonyolultabb és 
különlegesebb szertartásokat is megrendező kolostor szertartásrendszerének részletesebb 
elemzésével majd összehasonlításul más mongol kolostorok és szentélyek gyakorlatának 
leírásával tehát a mai mongol vallásgyakorlat teljes képét sikerült felvázolni, mely jelen 
értekezés célja volt.  
 
KUTATÁSI MÓDSZEREK 
 

A mai vallásgyakorlat tanulmányozása csak terepmunkán keresztül volt 
megvalósítható. Bár a mongol buddhizmus felélesztése kedvelt téma, a szertartásrendszerről 
semmilyen tudományos mű nem áll rendelkezésre, eltekintve néhány informatív, de nem 
tudományos igényű kiadványtól, mint például a Gandan kolostor Bilgiin melmii című, a 
híveknek szóló havi újságjának cikkei, egyes szentélyek ritka szórólapjai vagy néhány, 
mongol szerzőktől származó mű vagy elszórt adat az egyes egyedi fontosabb szertartásokról. 
A témaválasztást ez is indokolja. A cél egy olyan teljes leírás megalkotása volt mely, források 
hiányában, részletes személyesen gyűjtött adatokon és a terepmunka során készített interjúkon 
alapul.  

Ulánbátor második legnagyobb kolostorának, a Dashcoilin kolostornak 
szertartásrendszerével 2001-től fogva kezdtem megismerkedni (2 hónap), ahová 2004 nyarán 
tértem vissza újabb 4 hónapra szakdolgozatomhoz való anyaggyűjtésre. Ennek témája az 
áldozatok, szertartáseszközök és egyéb felszerelések, a kolostorok tárgyi világához kötődő 
terminológia felgyűjtése és rendszerezése volt, mely a jelen disszertáció tárgyához is szorosan 
kapcsolódik. Akkor a nyári időszak szertartásait tanulmányoztam, néhányat részletekbe 
menően. Az itt feldolgozott anyag legnagyobb része azonban 2005-2006-ban, leghosszabb, 15 
hónapos kint tartózkodásom alatt lett gyűjtve Ulánbátorban. Munkám bázisa az addigiakhoz 
hasonlóan szintén a Dashchoilin kolostor volt, ahol ekkor vált lehetővé számomra a teljes 
vallási év szertartásrendszerének megfigyelése.   

A téma összehasonlító vizsgálata, azaz a Dashchoilin kolostor rendszerének 
összehasonlítása más, kisebb szentélyek vagy a Gandan főkolostor és specializált 
szentélyeinek szertartási rendszerével valamint a tapasztalt különbségek természetének 
feltárása ugyanezen hosszabb kint tartózkodásom alatt valósult meg, az összes ulánbátori 
szentély felkeresésével. 2007 nyarán közülük számosat újra felkerestem, hogy az esetleges 
változásokról informálódjak valamint a kutatásba bevontam néhány időközben (2006 áprilisa 
után) alapított szentélyt is. A mai Ulánbátor kolostorainak és szentélyeinek működésére 
vonatkozó kutatást Teleki Krisztinával közösen végeztük 2005 szeptembere és 2006 áprilisa 
között, egy másik, a régi kolostorfőváros, Bogdiin khüree egykori kolostorainak és 
szentélyeinek történetét feltáró kutatással párhuzamosan, melynek részeként 31 Ulánbátorban 
élő, de az ország különböző területeinek egykori kolostoraiból elszármazott idős szerzetessel 
készítettünk interjút. Ezen kutatásaink eredményeit, az összes szentély leírásával és az 
interjúkkal együtt egy akkor formálódó nemzetközi projekt, az Arts Council of Mongolia 
(ACM) Documentation of Mongolian Monasteries projektje számára ajánlottuk fel, így azóta 
már elérhetőek annak adatbázisában (www.mongoliantemples.net). A projekt az egykori 
Mongólia területén létezett valamennyi kolostor feltérképezésére és helyszíneinek 
dokumentálására irányult, de jelen értekezés szerzője és Teleki Krisztina javaslatára 2007-ben 
a jelenlegi kolostorok és szentélyek is fel lettek térképezve az országos szinten megvalósuló 
kutatásban. 

Vidéki kolostorokat lehetőségeimhez mérten kerestem fel 1999 és 2007 között, majd 
2007 nyarán négy hónap alatt a fenti projekt keretében (melyet akkor hat kutatócsoport 
végzett, ezek egyikét én alkottam kutatótársammal) alkalmam nyílt Öwörkhangai és 
Dundgow’ megyék egészében és Töw megye déli részén az összes jelenlegi kolostor és 

http://www.mongoliantemples.net/
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szentély felkeresésére, szertartásrendszerének tanulmányozására. Ez a részletes anyag, 
kiegészítve az 1999 óta alkalomszerűen felkeresett egyéb kolostorokban (Selenge, Bulgan, 
Arkhangai, Dornod és Dornogow’ megyékben) gyűjtött anyaggal szolgált alapul ahhoz, hogy 
valóban teljes képet kapjak napjaink vidéki buddhizmusának a fővárosinál jóval szomorúbb 
állapotáról.  

Ahol csak lehetséges volt, a történeti vonatkozások is megemlítésre kerülnek a 
szertartások leírásánál illetve az egyes kolostorok történeténél. Azonban nemcsak a mai 
mongol buddhizmus, de a régi, az 1930-as évek előtti mongol buddhizmus 
szertartásgyakorlata is ritkán említett téma a szakirodalomban, csupán utazók és zarándokok 
leírásaiban kerül említésre. Pozdneev publikációi a 19. század végi Mongólia buddhizmusáról 
átfogó képet adnak, és ezek egyike a legrészletesebb rendelkezésre álló leírás az akkori 
szertartásokról. Az ennél későbbi, a 20. század elejéig terjedő idők eltérő viszonyairól, amikor 
a Bogd khaan időszaka alatt (1911-1921) számos új kolostor és kisebb szentély került 
alapításra, csupán utazók számolnak be és leírásaik csak elszórt adatokkal szolgálnak a 
szertartásokat illetőleg. Minthogy a szertartások vizsgálata vált fő érdeklődési körömmé, a 75 
idős (az 1910-1920-as években született és ma 80-100 éves) szerzetessel Ulánbátor, Zuun 
mod illetve a 2007 nyarán felmért 3 megye területén készített interjúkban részletesen 
kérdeztük őket egykori kolostoruk vagy szentélyük gyakorlatáról és az egyes szertartások 
menetéről. Mindez, illetve a régi idők gyakorlatáról a szakirodalomban fellelhető anyag jelen 
értekezésben, a mai szertartásrendszer leírásában, csak összehasonlítás formájában 
szerepelhet, a mai némileg leszűkült szertartási élet és az egykori virágzó rendszer 
összevetésénél. Az egyes részleteikben elemzett fontosabb szertartások esetében kitérek arra, 
hogy az adott szertartás hogyan került bevezetésre, esetlegesen átformálásra Mongóliában, 
illetve a jelenlegi és az egykori gyakorlat különbözőségeire és a felélesztés részleteire.  

Kutatási módszereimet tekintve a Dashchoilin kolostorban személyes megfigyeléseim 
és az adatközlőimmel történő konzultációk kiegészültek a kolostor szertartási szövegeinek 
tanulmányozásával, melyet azonban az értekezés csak a részletesen tárgyalt szertartások 
esetében tartalmaz. A legnagyobb segítséget ottani segítőim magyarázatai és 
szövegértelmezési tanácsai jelentették. 

Az összehasonlító rész 36 ulánbátori kolostor és szentély leírását adja (a Gandan 
kolostort és oktatószentélyeit egynek számolva) szertartási rendszerük ismertetésével együtt. 
A vidéki kolostorok működéséről egy rövidebb fejezet került be az anyagba. Az ulánbátori 
kolostorokban 2005-2006-ban és 2007-ben lefolytatott vizsgálat eredeti célja olyan adatok 
gyűjtése volt, mint alapításuk, a követett hagyományok, az alapítók és a jelenlegi apát 
személye, az oktatási tevékenység, más mongol illetve tibeti kolostorokkal ápolt kapcsolataik, 
a szerzetesek száma és fogadalmaik szintje, a betöltött tisztségek és főként a vallási gyakorlat, 
azaz a szertartások részletei. Ez képezte az alapját a Documentation of Mongolian 
Monasteries projekt honlapján szereplő leírásnak. Értekezésem megírásakor főként a 
szertartási rendszer ott meg nem jelentetett részleteit hangsúlyoztam, de mivel ez az egyes 
szentélyek esetében értelmezhetetlen lenne a szentélyek történetére és működésére vonatkozó 
fenti háttér információk ismerete nélkül, az egyes kolostorok és szentélyek leírása ezt is 
tartalmazza. A felkeresett és ismertetett szentélyek leírása azok kinézetét, felszerelését, fő 
képmásainak leírását is tartalmazza, mivel ennek szintén nagy jelentősége és hatása van a 
szertartási gyakorlatra. Az ulánbátori kutatásban szerzett tapasztalatok alapján javaslatunkra 
és az általunk készített kérdőíveket használva 2007 nyarán a Documentation of Mongolian 
Monasteries kutatásban az összes jelenleg működő mongol kolostorban azonos adatok 
kerültek felgyűjtésre, mely lehetővé tette számomra a fent említett 3 megyében a személyes 
kutatást 40 mai kolostorban és szentélyben (újonnan alapított illetve felélesztett szentélyek, a 
mára működésképtelen vagy részleges működésű szentélyeket is számítva). Ez, az 1999-2007 
között felkeresett más megyebeli szentélyekkel együtt, mint például Amarbayasgalant 
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kolostor Selenge megyében, Dashchoinkhorlin kolostor Bulgan megye központjában, 
Khamriin khiid Dornogow’ megyében és más kisebb szentélyek, a vidéki buddhizmus mai 
vallásgyakorlatának leírását tette lehetővé. 

Mind az ulánbátori, mind a vidéki szentélyekben a kutatás tehát személyes látogatások 
során valósult meg. Ezek során a szóban forgó szentély vagy kolostor szerzetesitől gyűjtöttem 
adatokat. Az informátorok rendszerint a szentély valamilyen rangot (apát, előénekes, 
rendfelügyelő) vagy egyéb tisztséget (tanár, szentélyfelügyelő, áldozómester) betöltő 
szerzetesi közül kerültek ki. A személyesen gyűjtött információk kiegészítéséül igen 
korlátozott írott forrás állt rendelkezésre: néhány nagyobb kolostor által kiadott ismertetők 
vagy szórólapok melyben az alapítást és tevékenységüket ismertetik, valamint csekély számú 
publikáció a mai kolostorokról, mely főként a történeti fontosságú nagyobb felélesztett 
kolostorokról szolgáltat csak adatot. 

A terepmunka sikerességét illetőleg meg kell jegyezni, hogy a mai mongóliai 
buddhizmus állapota, a megfelelő vallási képzés hiánya a kisebb szentélyek többségében 
illetve a nagyobbak némelyikében igen megnehezítette a kívánt adatok gyűjtését. Hogy egy 
adott kolostorról milyen adatokat sikerült összegyűjteni az egyetlen vagy néhány látogatás 
alkalmával az mindig az éppen elérhető adatközlők hajlandóságán és képességein múlott. 
Néhány esetben ez elégtelen volt, így csupán a szentély történetének és működésének 
alapjaira szorítkozhatok a leírásánál, hisz nem sikerült megfelelő vagy helytálló információt 
szerezni a témába vágó szertartási részleteket illetően. A bonyolultabb adatok, mint például a 
napi szertartások menete és szövegeinek listája (Tsogchin gorim, T. tshogs-chen go-rim) vagy 
a szertartások részletes heti, havi és éves rendszere csak akkor kerülhetett ismertetésre, ha 
látogatásaim során akadt ennek elmondására alkalmas és hajlandó adatközlő. A legtöbbször 
elégtelen információ esetén módom volt a szentély többszöri felkeresésére, míg jobban 
szakavatott vagy több hajlandóságot mutató adatközlőt nem találtam, de néhány esetben nem 
volt megvalósítható egy második látogatás sem. Szakirodalom vagy bárminemű más forrás 
hiányában az egyes szentélyekre vonatkozóan nem volt más választásom, mint a személyesen 
gyűjtött adatok közlése ezekben az esetekben. Minden egyes szentély leírásánál így 
szerepelnek az adatközlő(k) adatai (név, kor, tisztség vagy beosztás a szentélyben) és annak 
leírása milyen körülmények közt folyt az adatgyűjtés. 

A legnehezebb az olyan aprólékos részletek tisztázása volt, mint, a részletes 
szertartásrendszer mellett, a napi szertartások során olvasott szövegek listája (Tsogchin 
gorim). Ehhez segítségül néhány helyen rendelkezésre állott az adott kolostor vagy szentély 
szertartási szövege, így a tibeti szövegcímek innen megtudhatóak voltak. A legtöbb esetbe n 
azonban csak az adatközlők általi szóbeli felsorolás szolgált információval. Ez azonban a 
legtöbb esetben csupán egy töredékét tartalmazta a napi szövegeknek, annyit, amennyire az 
adott körülmények között az adatközlő éppen emlékezett. Más esetekben egyáltalán nem volt 
olyan adatközlő aki beszámolt volna a napi szertartás menetéről, így e szentélyek leírásánál 
ezek az adatok hiányoznak. 

Hasonló a helyzet az egyes szentélyekben a hívők kérésére felolvasott szövegek 
listáival, melyet szintén igyekeztem a meglátogatott szentélyekben felgyűjteni és 
értekezésemben közzétenni. Ez szentélyenként egy körülbelül száz-kétszáz címből álló lista, 
melyet a hívek számára rendszerint nyomtatott formában kifüggesztenek tájékoztatásul. Más 
helyeken azonban nincs ilyen lista, bár ezekben a szentélyekben is hasonlóképpen igen 
sokféle szöveg felolvastatás lehetséges. Ahol ezek a listák hozzáférhetőek voltak, 
tanulmányozások szintén sokat elárul az adott szentély gyakorlatáról és specialitásairól, így a 
szentélyek leírásainál ezek is szerepelnek (a szövegcímek a függelékben kerülnek kifejtésre). 
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A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 
 

A mongol buddhizmus jelen állapota témájában még sok a kutatnivaló kérdéskör. A 
szakirodalom egyáltalán nem foglalkozik a mai állapot leírásával vagy sajátosságaival még 
általánosságban sem, a szertartásrendszert tekintve pedig egyetlen forrás sem állt 
rendelkezésemre. A felélesztéssel kapcsolatban már jelentek meg cikkek, de ezek sem térnek 
ki annak konkrétumaira az egyes kolostorokra vagy szentélyekre vonatkozólag. A mongol 
kolostorok szertartásrendszeréről igen kevés szakirodalom áll rendelkezésre, és ez csupán a 
régi időkről, az egyetlen részletes leírást pedig Pozdneev műve jelenti a19. század végéről.  
Az egyes szertartásokról pedig szinte csak a mongol Tsam táncról jelentek meg leírások, 
szintén csak az egykori táncokról, számos hiányosságot, például a szakszókincs elemzésének 
mellőzését hagyva maguk után. Még a mai Tsam táncról sem jelent meg leírás a mongol 
nyelven kívül. Az egyéb mongol buddhista szertartásokról melyekre értekezésemben kitérek, 
a szakirodalomban ne áll rendelkezésre adat.  

Jelen értekezés a mai felélesztett mongol buddhizmus szertartási és rituális 
gyakorlatának leírását adja, valamint minden ennek az értelmezéséhez szükséges háttér 
információt is összegez, teljes képet adva a mai mongol kolostorok és szentélyek 
működéséről és tevékenységéről. Ezen kívül az értekezés része mintegy ezer olyan szertartási 
szöveg beazonosítása a Tibeti párhuzamok megadásával illetve magyarázatokkal melyek vagy 
a napi szertartások részeként vagy a hívek kívánságára történő felolvasás keretében a mongol 
kolostorok szertartási rendszerében szerepelnek. Ez szintén a szakirodalomban fel nem lelhető 
és komoly kutatások eredményeképpen feltárt eredménye az értekezésnek. 

Jelen értekezés tehát új adatokat közöl egyrészt mivel a mai mongol kolostorok 
tevékenységéről nem jelent meg még leírás, sőt ezekről még Mongóliában sem áll 
rendelkezésre semmilyen lista vagy nyilvántartás. Ezen kívül az értekezésben az éves 
szertartásrendszer részletes leírása is szerepel, a főbb szertartások, felélesztésük és a jelen 
formájuk részletekbe menő elemzésével. Mindez a kapcsolódó (nagyrészt tibeti eredetű) 
mongol szakszókincs elemzésével és közreadásával (tibeti és szanszkrit párhuzamok, 
magyarázatok) készült el, tartalmazva a szövegcímek, szertartások neveit, áldozatok, kellékek 
és szertartáseszközök elnevezéseit valamint a tárgyi világhoz vagy a kolostorok működéséhez 
kötődő (például rangok, címek) egyéb szakszavakat. 

A mongol buddhista szertartásrendszer tibeti eredetű, minthogy tibeti eredetűek a 
szertartási szövegek és a mongol buddhizmus általában. Mégis, Öndör Gegeen Zanabazar 
ideje óta kifejlődött sajátosságok jellemzik, melyek megőrzésére és feltámasztására nagy 
hangsúlyt fektettek az újjáéledés időszakában és ma is. Ez megmutatkozik az értekezésben az 
egyes kolostorok leírásánál, valamint az egyes szertartások elemzésénél is. A mongol 
buddhizmus felélesztése tehát sikeresnek mondató, de le kell szögezni, hogy a szentélyek 
működésének fenntartása, különösen vidéken sokkal nehezebb kérdés manapság. A még aktív 
kolostorokban és szentélyekben folynak a szertartások, és nem is ezen a téren merülnek fel a 
kétségek, még ha egyes bonyolultabb szertartásokat csupán egy-két helyen sikerült is 
feléleszteni és más specializált szertartások felélesztése nem történt meg és nem is történhet 
meg az anyagi és tárgyi feltételek, de főképpen a jól képzett és lelkes szerzetesek hiánya 
miatt. Ezen utóbbi probléma valamint a fogadalmak tisztaságának betartásának kérdése jelenti 
a mai mongol buddhizmus legproblematikusabb területét. Azonban még e nehéz vagy sajátos 
körülmények között is elmondható, hogy a mongol buddhizmus felélesztése sikeresen 
végbement, és az azóta eltelt mintegy húsz év során újra kialakult részletes szertartási 
rendszere, melynek leírása ezen értekezés célja volt. 
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TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 
 
Jelen PhD értekezés keretei nem tették lehetővé az összes a témában a terepmunkák során, 
illetve a források feldolgozásával gyűjtött anyag közlését. Egyes, itt részletesen nem tárgyalt 
szertartásoknak a szertartási szövegek elemzésén alapuló leírása további kutatások tárgyát 
képezheti, melynek nagyobb jelentősége azoknál a szertartásoknál van, ahol a mongolok 
sajátos elemeket iktattak be vagy eltérő szertartási szövegeket használnak. Az itt közölteknél 
is részletesebb elemzését tervezem a mongol Tsam táncoknak, mely az itt leírt Jakhar tsam 
típuson kívül az egykori sokféle más típus leírását is tartalmazná, az idős szerzetesekkel 
készített személyes interjúkban gyűjtött adatok feldolgozásával. Ugyanígy a Maitreya ünnep 
illetve a Khailen elvonulás vagy a holdújév szertartásainak összevetése az interjúkból nyert 
részletes adatokkal is várat még magára. A mongol szertartásrendszernek a tibetitől való 
különbözősége szintén szolgál még tanulmányoznivalóval. Minthogy az értekezésemben leírt 
mai mongol szertartásrendszer tüzetes összehasonlítása a jelenleg Tibetben illetve az Indiában 
működő tibeti kolostorok és kolostoriskolák szertartásaival csak egy ezekben történő 
terepmunka során valósulhatna meg, ezt a kutatási irányt nem tervezem folytatni, különösen 
mivel egy, az összehasonlításhoz szükséges, a mongol rendszer általam történt leírásához 
hasonlóan teljes kép alkotása egy hosszabb kint tartózkodást tenne szükségessé. A szerző 
jövőbeli kutatási célja tehát, az egyes kiemelt fontosságú szertartások, mint a Tsam további 
részletekbe menő tanulmányozása mellett, a jelenlegi és itt ismertetett rendszer 
összehasonlítása a régi virágzó idők szertartásrendszerével. A következő lépés a 75 idős 
szerzetessel személyesen készített interjú során gyűjtött adatok feldolgozása lesz. Ezen idős 
szerzetesek egykori kolostorának szertartási gyakorlata és a bennük egykor folyó kolostori 
élet leírása az általuk elmondottak alapján külön cikkekre elegendő anyag. Egyes egykor 
elterjedt vagy csak specializált szentélyekben tartott szertartásoknak nincs is meg a mai 
szertartási rendszerben a párhuzamuk a mai szentélyek eltérő körülményei és az egykori 
kolostori élet különbözősége következtében. A 20. század elején a különböző méretű és típusú 
mongol kolostorokban országszerte vagy a régi kolostor fővárosban, a Bogdiin khüree-ben 
vagy Ikh khüree-ben szokásos szertartásrendszerről számos eleddig publikálatlan részletet 
jelenthet az interjúk feldolgozása. Az így nyert adatok fényt vethetnek arra, hogy egyes jelen 
értekezésben tárgyalt szertartásokat egykor hogyan mutattak be az eltérő viszonyok között, és 
emellett több olyan speciális és nem felélesztett szertartás leírása is elkészülhet, amelyet csak 
egyes oktatószentélyekben vagy specializált szentélyekben mutattak be a nagy 
kolostorközpontokban.  
 
PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIA ELŐADÁSOK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBŐL 
 
1, PUBLIKÁCIÓK 
 
- Majer Zsuzsa – Teleki Krisztina: Kolostorok régen és ma a mongol vidéken, In: 

Keréknyomok, Orientalisztikai és Buddhológiai folyóirat, Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 
Budapest, 2008/nyár (4. szám), pp. 74-88. 

- A Cam tánc hagyományának felélesztése Mongóliában, In: Keréknyomok, Orientalisztikai 
és Buddhológiai folyóirat, Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2008/tél (3. szám), 
pp. 37-62. 

- Majer Zsuzsa – Teleki Krisztina: A mai Ulánbátor kolostorai és szentélyei, In: 
Keréknyomok, Orientalisztikai és Buddhológiai folyóirat, Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 
Budapest, 2006/1 (1. szám), pp. 147-158. 

- A mongol szerzetesi ruhadarabok és fejfedők terminológiája, In: Bolor-un Gerel. 
Kristályfény. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére, I-II. 
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kötet, szerk. Birtalan Ágnes – Rákos Attila, ELTE Belső-ázsiai Tanszék – MTA 
Altajisztikai Kutatócsoport, Budapest, 2005, pp. 503-510. 

- Süm khiidiin ed züilstei kholbogdoltoi ner tomiyoo [A mongol kolostorok tárgyi 
világának szakszókincse], In: Zaluu mongolch erdemtdiin zunii surguul’, olon ulsiin 
erdem shinjilgeenii khural 2004 [Ifjú mongolisták nyári egyeteme, nemzetközi tudományos 
konferencia 2004], Mongol Sudlaliin Ündesnii Kholboo, Ulánbátor, 2004, pp. 68-81.  
Internetes adatbázisban közzétett publikációk 

- Zsuzsa Majer – Krisztina Teleki: [minden Öwörkhangai és Dundgow’ megyei és Töw 
megye 3 déli járásabeli egykori és mai kolostori helyszín leírása (összesen 190 helyszín), 
angol nyelven], 2007, Documentation of Mongolian Monasteries, 
www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa Majer – Krisztina Teleki: Survey Report of Team ’D’ (Documentation of 
Mongolian Monasteries): Öwörkhangai Aimag, Dundgow’ Aimag, South Part of Töw, 
2007, Documentation of Mongolian Monasteries, www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa  Majer –  Krisztina Teleki: Report on the Interviews Made With Old Monks in 
2006 and 2007 in Ulaanbaatar, 2007, Documentation of Mongolian Monasteries, 
www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa Majer – Krisztina Teleki: Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 
2005 – 2006 with some annotations in 2007, 2007, Documentation of Mongolian 
Monasteries, www.mongoliantemples.net 

- Zsuzsa Majer– Krisztina Teleki: Monasteries and Temples of Bogdiin khüree, Ikh khüree, 
or Ugra, the Old Capital City of Mongolia in the First Part of the Twentieth Century, 
2006, Documentation of Mongolian Monasteries, www.mongoliantemples.net 

 
Előkészületben 
- Present-day Mongolian Buddhist Temples: Continuation or Disjuncture with the Past and 

the Tibetan Buddhist Tradition, In: The Silk Road, Seattle, megjelenés alatt, leadva 2009 
februárban 

- Az esős évszak alatti elvonulás — a fogadalomtétel időszaka (Khailen) a mai mongol 
buddhizmus gyakorlatában, In: Szerb János emlékkötet [munkacím], L’Harmattan, 
megjelenés alatt, leadva 2009 februárban 

- Majer Zsuzsa – Teleki Krisztina: Tibeti-mongol hálaadó áldozat (Danrag) a haragvó 
istenségeknek, In: Démonok és megmentők: Őseink nyomában Belső-Ázsiában 3., ELTE 
Belső-ázsiai Tanszék, Új Mandátum Kiadó, Budapest, megjelenés alatt, leadva 2007-ben 

 
2, TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK 
 
’Kolostor és szentélytípusok a régi Mongóliában’, Orientalista Nap 2009, MTA 

Orientalisztikai Bizottság — ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest, 2009. április 03. 
’Present-Day Mongolian Buddhist Temples: Continuation or Disjuncture with the Past and 
the Tibetan Buddhist Tradition’ 

Contemporary Mongolia ’Transitions, Development and Social Transformations’ 
Conference, University of British California, Program on Inner Asia, Institute of Asian 
Research, Peter Wall Institute for Advanced Studies, The Revival of Buddhism in 
Mongolia in the Context of Post-Socialist Society subpanel, Buddhism and 
Contemporary Society Program, Institute of Asian Research & Department of Asian 
Studies, Canada, Vancouver, 2008. november 14. 

’Három megye egykori és mai kolostorai. Terepmunka 1937 előtti és 1990 utáni buddhista 
kolostorok helyszínein’ (előadás Teleki Krisztinával) 

http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
http://www.mongoliantemples.com/
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Ötven év terepmunka Belső-Ázsiában konferencia, ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék, 
Budapest, 2007. december 17. 

’Buddhista múlt és jelen a mongol vidéken’ 
A buddhizmus helyi színei konferencia, MTA Néprajzi Kutatóintézet - Tan Kapuja 
Buddhista Fõiskola - Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2007. november 

’Ulánbátor egykori és mai kolostorai. Két kutatás összegzése.’ (előadás Teleki Krisztinával) 
Kőrösi Csoma Sándor Társaság ülése, Budapest, 2007. február 27.  

’Old Temples of the Current Ulaanbaatar Area; ’Survey on the Currently working Temples of 
Ulaanbaatar’ (előadások Teleki Krisztinával) 

’Revival of the Tsam Dance in Mongolia’ (előadás Teleki Krisztinával) 
’Revival and Rivalry of Buddhism and Christianity in present-day Mongolia’ (Teamwork 

beszámoló) 
’Bogdiin khüree – Paintings and Maps as sources’, ’Bogdiin khüree – Collecting Oral 

History from Old Monks’, ’Active Buddhist Monasteries – Ulaanbaatar, 2006’ 
(poszterek Teleki Krisztinával) 
Young Mongolist’s European Workshop and Conference, Center for Mongolian & 
Siberian Studies, EPHE (Sorbonne), Songeons, Franciaország, 2007. január 02-07.  

’Hálaadó áldozat a haragvó istenségeknek’ (előadás Teleki Krisztinával) 
III. Tibet Konferencia, Shambhala Tibet Központ, Budapest, 2004. november 30. 

’Süm khiidiin ed züilstei kholbogdoltoi ner tomiyoo’ [’A mongol kolostorok tárgyi világának 
terminológiája’] (mongol nyelven) 

Zaluu mongolch erdemtdiin zunii surguul’, olon ulsiin erdem shinjilgeenii khural 
[Ifjú mongolisták nyári egyeteme, nemzetközi tudományos konferencia], Mongol 
Tudományos Akadémia - Mongol Oktatási és Kulturális Minisztérium - Művelődési 
Egyetem, Ulánbátor, 2004. július 15. 

 
 
Kutatásaimat különböző ösztöndíjak és támogatások segítették, mint első alkalommal az 
Oktatási Minisztérium részképzéses ösztöndíja, később a Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány ösztöndíja, a Tan Kapuja Buddhista Alapítvány támogatása három alkalommal, a 
Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíja két ízben, az OTKA 62501-es pályázata révén kapott 
utazási támogatás valamint a Brit Akadémia Stein Arnold Exploration Fund díja. 
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