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Dr. Majer Zsuzsa tibetológus, mongolista, az ELTE BTK Távol-Keleti Intézet Mongol- és Belső-
ázsiai Tanszékének tudományos munkatársa. Fő kutatási területei: a buddhizmus és kolostorainak 
története Mongóliában, az egykori és az újjáélesztett mongol buddhizmus szertartásrendszere, 
mongol buddhista szertartások. Jelenleg az az OTKA (NKFI Hivatal) 116108 számú posztoktori 
kutatási támogatása révén „Tibeti halotti rítusok a mongol buddhizmus gyakorlatában: szertartásrend, 
szövegtipológia és szövegfeldolgozások” címmel végez kutatást, melynek keretében két hónapos 
terepmunkát végzett 2016 nyarán mongol kolostorokban és temetőhelyeken a mai mongol 
vallásgyakorlat vonatkozó részének minél pontosabb megismerése, a halálesetet követően 
(leginkább 49 napon belül) alkalmazott szertartások és ezek – természetesen irányzatoktól és 
hagyományvonalaktól, a halotti szertartásokat bemutató láma érdeklődésétől és beavatásaitól 
függően igen sokféle – szövegeinek tanulmányozása céljával. Ennek során részt vett buddhista 
temetéseken is, ahol a temetésekhez kapcsolódó szertartásokat, szövegeket vizsgálta.  

Az elődásban az ugyanazon temetkezési vállalat által üzemeltetett, Ulánbátortól nyugatra és 
keletre fekvő két olyan temetőhely temetési szertartásait mutatja be, ahol Mongólia egyetlen két 
krematóriuma működik, és ahol az ezekben történő hamvasztás a temetési szertartás része, 
mindezt pedig a temetőhelyen felépített kolostorok szerzetesei kísérik a megfelelő szertartásokkal, 
szövegek recitálásával. Mongol szokás szerint csak a hét három napján (hétfőn, szerdán és 
pénteken) tartanak itt temetéseket, reggel 5:40 és 13:40 között, így lehetőség van a hagyományos 
halotti asztrológiai számítások szerinti, az elhunyt születési és halálozási idejének megfelelő 
kétórás időszakaszokban történő temetkezésre. E kolostorok lámái azonban a hét többi napján is 
halottakért szóló szertartást tartanak minden nap, nagyobb szertartásokat a buddhista ünnepeken, 
illetve az itt eltemetettek hozzátartozói is érkeznek például évfordulókon halottjaikért felolvasást 
kérni. 

Az előadásban bemutatja e modern formában működő, de buddhista temetéseket végző két 
temetőhely standard hamvasztási és temetési szertartásainak állandó menetét, szertartásrendjét, az 
alkalmazott szövegeket (melyek mellett külön kérésre az asztrológiai számítások alapján temetést 
kérő hozzátartozók számára elvégeznek minden annak alapján előírt speciális szertartást, 
felolvasást is), kitérve arra, ezen szövegek mennyire voltak a régi mongol buddhizmusban is 
alkalmazott szövegek, illetve hogyan alakult ki az itteni szertartásrend. 
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