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A MONGOL SZERZETESI RUHADARABOK 

ÉS FEJFEDŐK TERMINOLÓGIÁJA 

Majer Zsuzsa 

Jelen cikk célja a mongol buddhista terminológia egy részterületének, a szerzetesi ruha-
darabok szakszókincsének ősszefoglalása. E szakszókincs jellegzetessége, hogy míg egy-
részről a nagyszámú tibeti eredetű elnevezés egy része a köznyelvben is ismert, részint 
tiszteleti, irodalmi formákként, addig másrészről az egyes terminusok és tükörfordításaik 
sokszor jelentésükben felcserélve kerülnek használatra, ugyanaz a kifejezés különböző 
ruhadarabokat is jelenthet. E terminusok sokszor megfigyelhető kaotikus használata követ-
keztében nem tekinthető feleslegesnek e szakszavak összegyűjtése és elemzése.  

Történeti áttekintés 

A buddhizmus egyes irányzataiban a szerzetesek ruházkodása, tulajdonukban levő tárgyak 
Buddha kora óta szigorúan szabályozva vannak. A buddhizmus minden irányzatát eltérő 
viselet jellemzi, a történelem során és különböző területekre eljutva a szerzetesek 
ruházkodása is módosult, a helyi viszonyokhoz és szokásokhoz is alkalmazkodva. Az 
eredeti, indiai buddhizmusban három ruhadarab, öv és ezen kívül még négy tárgy lehetett a 
szerzetesek tulajdonában. Ezek a következők voltak: felsőruha, azaz egy mellényféle (szkr. 
sanghāþi, tib. snam-sbyar, „köpönyeg, palást”), egy térdig érő csuha (szkr. uttarāsanghāþi, 
tib. bla-gos „felsőruha”), melyet öv tart össze, és egy a lábakat eltakaró kendő-, szoknya-
féle (szkr. antarvāsaka, tib. mthang-gos „alsóruha”, szoknyaszerű ruhadarab). Ezek a 
ruhadarabok eredetileg sárga színűek, a tibetieknél jelenik meg a vörös szín. A négy 
felszerelési tárgy az alamizsna-szilke, a borotva, a szita és a varrótű volt. Ehhez a nyolc 
ruhadarabhoz, tárgyhoz társult idővel a koldulóbot. A buddhizmus terjedésével, a különböző 
éghajlatok függvényében, kényszerében az eredeti ruházat, az irányzatok jellegzetes-
ségeinek tükreként a felszerelési tárgyak módosultak. A déli buddhizmusban megjelent 
például a napernyő. Tibetben pedig a hideg éghajlat függvényében a ruhadarabok módo-
sultak jelentősen: az addigi három ruhadarabon kívül még egy alsóruha, bélelt ruhaneműk, 
harisnya, cipő, csizma. A különböző sapkák viselete is itt alakult ki, és vált bonyolult, fele-
kezet, fokozat és rangjelző rendszerré. Megjelentek az irányzatra jellemző speciális 
szertartáseszközök: a vadzsra, a csengő, a koponyadob, az emberi combcsontból készült 
trombita … Ugyanezeket találhatjuk a mongol szerzetesek kellékei között. 

A mongol szerzetesek ruházata 

Az eredeti indiai buddhizmus ruházata a mongol nemzeti ruházkodás jellemzőivel és a 
mongol időjárási viszonyokkal összhangba hozva átalakult, sajátos jelleget vett fel, illetve új 
darabok is megjelentek. Mongólián belül a ruhák egyes részleteiben lehetnek eltérések 
megyénként, illetve például a Tibetben más-más kolostorban tanult szerzetesek ruház-
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kodásukban is az ottani irányzatokat követik. Azonban a viselt ruhadarabok és fejfedők 
rendszere mindenütt megegyezik. 

Ruhadarabok 

Az indiai buddhizmusban is meglevő, eredeti három ruhadarab megmaradt. Ma azonban 
Mongóliában nem tartoznak mind a mindennapi viselethez, és nem is minden szerzetes ölt-
heti fel őket. 

A három ruhadarab együttes neve gurwan jüil nomiin xuwcas, mong. γurban ¤üil nom-un 
qubčasun, tib. chos-gos rnam-gsum, szkr. tricivarika. Ez a következő ruhadarabokat jelenti: 

– szkr. sanghāþi, tib. snam-sbyar, halha nam¤ir/nam¤ar, mong. nam¤ar/nam¤iyar 
„köpönyeg, palást” 

– szkr. uttarāsanghāþi, tib. bla-gos, halha lagai/lagoi, mong. laγai „felsőruha” 
– szkr. antarvāsaka, tib. mthang-gos, halha1 tangoi, mong. tangγoi „alsóruha”, 

szoknyaszerű ruhadarab. 
A mongol nyelvben mindháromra különféle elnevezések használatosak. Ezek mellet új 

ruhadarabok is megjelentek, főként az időjárási eltérés következtében például a külön alsó-
szoknya, köpönyegszerű ruhadarab és több rétegű ruházat. 

A ruhadarabokra vonatkozó elnevezéseknél meglehetős zűrzavar figyelhető meg. 
Különösképpen a tibeti eredetű elnevezések használata nem következetes, ugyanazzal a 
szóval különböző ruhadarabok jelentésében is találkozhatunk. 

Ezekhez a ruhákhoz Öndör gegeen2 idején adódtak hozzá új darabok, vált a szerzetesi 
viselet részévé például a mellény (tongog/dongog) és a jellegzetes szerzetesi vállkendő 
(orxim¤), illetve ekkor alakult ki a lámák deel-jének (mong. degel, debel „mongol köntös”) a 
köznapi deel-től eltérő szabása.. 

A gecel (tib. dge-tshul „erény-törvényű”, novícius 10 fogadalommal) és gelen (tib. dge-
slong „erénygyűjtő”, teljes felszentelésű szerzetes, 253 fogadalommal) fogadalmú 
szerzetesek ma már a három ind eredetű darabból csak a szoknyát (tangoi) hordják minden 
nap, a másik két alapdarabot csak düncen/düičen (tib. dus-chen „nagy idő, ünnep”) idején 
veszik fel. A nam¤ir/nam¤ar csak a gelen fokozatú szerzetesek viselete. A lagoi, mely egy 
sárga színű, több darabból összevarrt kendő, szintén csak ünnepi alkalmakkor viselt darab. 

A szerzetesi ruházatra vonatkozó általános elnevezések a mongol nyelvben a követ-
kezőek: čoigoo/čogo, mong. čoga, tib. chos-gos „tanruha”, mely a szerzetesi ruházat álta-
lános elnevezése. Mongol megfelelője, tükörfordítása a nomiin xuwcas, mong. nom-un 
qubčasu, tib. chos-gos vagy nomt deel,3 mong. nomtu debel.4  

                                                           
1 A következőkben, ha külön nincs jelölve, akkor a halha (nem a klasszikus vagy írott mongol) alakról van szó. 
2 Öndör gegeen, Dzanabadzar, Luwsan dambii ¤alcan (tib. Blo-bzang bstan-pa’i rgyal-mtshan) (1635-1723), az első 
¤ewcündamba xutagt. A ¤ewcündamba xutagt (mong. ¤ebcundamba qutuγtu, tib. rje-btsun dam-pa, az 5. Dalai 
Lámától adományozott cím) vagy Bogd/Bogd lam a mongol budhizmus első számú vezetője és szentsége, Jonon 
Taranatha újjűászületése. 
3 Dašjegwe, X.: Xaagdsan šütleg nuugdsan süsegiin san xömrögöös /Šašnii ulam¤lalt yos, jan üiliin tol’. Mongoliin 
Süsegtnii Xolboo, Ulaanbaatar 1997, p. 52 [A bezárt hit, és a rejtőzködő hiedelem kincseiből /A hagyományos 
vallási szokások szótára/]. A düičen napokkor illetve a xailen napjain viselt öltözék neve. Ebbe tartozik a lagai, 
nam¤ir, dongog és a tanšin, ezek öszefoglaló neve. Ezek közül a dongog és a tanšin összefoglaló neve a šawi nariin 
nomiin xuwcas, azaz a „tanulók szerzetesi ruhája” 
4 Nomtu debel=bla-gos=cīvara Lessing p. 1179; chos-gos Kowalewski, J. É.: Dictionnaire mongol-russe-français. 
I-III. Kazan 1844, 1846, 1849, p. 1698 (a továbbiakban Kowalewski).  
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Az alsóruha tulajdonképpen két darabból áll: egy alsószoknya és egy kívül viselt szintén 
szoknyaszerű ruhadarab. Az alsószoknya többféle színű lehet, külön övvel rögzítik. 
Elnevezése mayag, mong. mayaγ/mayiγ, tib. smad-gos „alsóruha”, illetve köznapi szóval 
banjal, mong. bang¤al/ban¤al/ban¤ali, tib. panytsa-li, szkr. pāncali/pancāla/ antaravāsaka 
„szoknya”. A madig, mong. madiγ, tib. smad-g-yogs5 terminussal is találkozhatunk hasonló 
értelemben, ez azonban különbözik az egyszerű alsószoknyától. Valójában egy ruházaton 
kívül viselt, kötényszerű ruhadarab, mely például a cam (mong. čam, tib. ’cham) szertartás 
szereplőinek jelmezét egészíti ki. Más tantrikus szertartásokon is használatos, mintegy 
ünnepi ruhadarabként. Ilyen például a ¤insreg (tib. sbyin-sgreg), azaz a tűzáldozati szer-
tartás, illetve a beavatások (wang, tib. dbang).  

A kívül viselt, bordó-piros színű posztóból készült hosszú, bokáig érő ráncos, övvel 
viselt szoknyaszerű ruhadarab, szoknyakötény elnevezése tanšin/tanšim, mong. tangšam, 
tib. mthang-sham,6 illetve tangoi,7 mong. tanggoi, tib. mthang-gos, szkr. antarvāsaka 
„ülepruházat”, szoknyaszerű ruhadarab.  

A šamtab, mong. šamtab/šabtab,8 tib. sham-thabs/sham-gos, ni-ba-sa-na,9 szkr. 
nivasana az „alsóöltözék”, azaz az alsószoknya formájú lámakötény neve. 

Ezt és az alsószoknyát külön övvel erősítik magukra. A külső szoknya felöltésének 
szabályai a következők: az alsószoknyára felvéve jobb szélén egy, bal szélén két ráncot 
hajtogatva kell felvenni és övvel rögzíteni. A Tibetben tanult lámák másként öltik magukra, 
de megyénként is lehetnek eltérések, főként a hajtogatott ráncok számának tekintetében. 

Egyéb, a szerzetesi szoknyát jelentő elnevezések: bögsiin xuwcas, mong. bögse(n)-yin 
qubčasun, tib. smad-sham, smad-g-yogsz, smad-gos,10 szkr. antarīya, upasanvyāna11 
„üleptakaró”, bögsiin xučlaga, mong. bögse(n)-yin qučilγ-a, tib. smad-g-yogs. 

A szerzetesi öv elnevezése gerag, tib. ske-rags. Narancssárga vagy sárga színű, két 
végén zsinór lóg kis bojttal. Többször derekukra tekerve hordják, külön övvel erősítik 
magukra először az alsószoknyát (banjal), majd a külsőt (tangoi).  

A szerzetesek szoknyához viselt ujjatlan mellényének neve mong. tongog/dongog, tib. 
stod-’gag(s).12 Emellett a következő két kifejezés is használható rá: erenge, mong. eringge/ 
eringgi,13 tib. ring-’gag illetve cee¤iwč, mong. čege¤ibči, tib. bla-gos, stod-g-yogs, mindkettő 
mellény jelentésű. 

A mellény elülső szegélyén a középső gombolásnál három hajtás van, színe vörös, 
hátoldalán és elöl két oldalt sárga színű résszel, illetve a különféle színű anyagok más 
kombínációjában. Ujjkivágása feletti kis hajtókájának szegélye kék. Ennek eredete egy 

                                                           
5 Süxbaatar, O.: Mongol xelnii xar’ ügiin tol’. Mongol Ulsiin Šin¤lex Uxaanii Akademi Xel Joxioliin Xüreelen, 
Ulaanbaatar 1997, p. 130 [A mongol nyelv idegen szavainak szótára]; a továbbiakban: Süxbaatar. 
6 Süxbaatar p. 180; hibásan tang-them tibeti megfelelőjeként írja. 
7 Pozdneyev, A. M.: Religion and Ritual in Society: Lamaist Buddhism in late 19th-century Mongolia. Szerk.: J. R. 
Krueger, The Mongolia Society, Bloomington 1978, p. 449. 
8 Kowalewski p. 1444. 
9 Kowalewski p. 1450.  
10 Kowalewski p. 1252. 
11 Kowalewski p. 1252. 
12 „Ujjatlan kiskabát” mong. čege¤imegč(i), (cee¤megč), lásd: Sumatiratna: Bod-hor-gyi brda-yig ming-tshig don-
gsum gsal-bar byed-pa’i mun-sel sgron-me. (Corpus Scriptorum Mongolorum VI., VII.), Ulaanbaatar, 1959, p. 887; 
a továbbiakban: Sumatiratna.  
13 Süxbaatar p. 229.; iranga, lásd: Pozdneyev, A. M.: Religion and Ritual … p. 449. 
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legendában gyökerezik: régen, amikor egy xailen (tib. khas-len, “fogadalomtétel”)14 szertar-
táshoz, melyhez tízezer gelen fokozatú szerzetesre volt szükség, még két szerzetes hiány-
zott, a problémát két, kínai taoista (xöxiin šašin „kék vallás”) szerzetes megjelenése oldotta 
meg, kikkel kiegészülve meglett a szükséges létszám, és elkezdődhetett az elvonulás. A kék 
csík a mellényen e két „kék vallású” szerzetesre hivatott emlékeztetni. Ez alatt a mellény 
alatt külön egy egyszerű, szintén ujjatlan alsó inget viselnek, melyet egyszerűen camc, 
mong. čamča, tib. phyam-tsha vagy ’og-gos esetleg cee¤iwč, mong. čege¤ibči névvel 
jelölnek.  

A lámák általában piros, barnás vállkendője egy széles, hosszú ruhadarab, amit a testük 
köré tekernek bal válluk alatt keresztbevezetve, másik végét a bal válluk felett átdobva. 
A jobb váll így szabadon marad. Tizennégy könyök hosszú, négy könyök széles kell legyen. 
A sárga színű vállkendőt a gaw¤

15-nál magasabb fokozatú lámák viselhetik. Elnevezései 
orxim¤, mong. orkim¤i,16 tib. rngul-gzan/gzan-gos illetve nam¤ir/nam¤ar, mong. nam¤ar, tib. 
snam-sbyar, szkr. sanghāþi. „Izzadtságot felfogó ruhadarab”-nak (xölsöwč, mong. kölösübči, 
tib. rngul-gzan17) is nevezhetik.  

Egy másik ruhadarab a száznyolc redőjű vállra terített ujjatlan köpönyeg, a ¤anč, mong. 
¤angči,/¤angča, tib. gzan-bya.18 Nyakánál fogas szegéllyel készül. Két változata van: a sárga 
(šar öngötei) és a barna (xüren öngötei) színű. A sárga, belül piros bélésű változat bármelyik 
szerzetesnek lehet, télen a hideg ellen véd, a többi évszakban általában ritkán látni, vagy 
néha a szentélyben ülve terítik a vállukra. A gesgüi19 székén mindennap ott van, a 
mindennapos cogčin szertartáson a lamiin čodiw (tib. bla-ma’i mchod-pa) felolvasásakor ezt 
a földre terítve végzi az előírt leborulást, hívők adományainak felajánlásakor és a 
jelentősebb szertartásokon felölti. A xamba (mong. qambu, tib. mkhan-po „apát, kolostor-
fő”) és a cor¤ (mong. čor¤i, tib. chos-rje „a Tan ura”, magas tisztség a kolostorokban) 
selyemből készültet viselhet. A barna színűt a sanduin ¤ud (tib. gsang-‘dus rgyud, a 
Guhyasamaja tantra) és más tantrikus szertartások alkalmával öltik fel, illetve a tantrikus 
kolostoriskolák, mint a ¤üd dacan (tib. rgyud grwa-tshang, tantrikus kolostoriskola) és a 
denčingalaw dacan (tib. bde-chen bskal-pa grwa-tshang, a Kālachakra tantrának szentelt 
kolostoriskola; más nevén düinxor dacan, tib. dus-‘khor grwa-tshang) hallgatóinak viselete. 

A felsőruházat általános elnevezése mongol tükörfordításban deed xuwcas, mong. 
degedü qubčasun, tib. bla-gos, szkr. uttarasanghāti.20 A lámák felsőruhájának neve lehet 
egyszerűen deel, mong. debel/degel, szkr. cōvara. Ez a hagyományos mongol ruhadarab a 
szerzetesi ruházatnak is részévé vált. Legfőbb jellegzetessége, mely a világiak által hordottól 
megkülönbözteti, hogy ferdén záródik bal válltól a jobb hónaljig, nincs enger (mong. 
engger, a mongol ruha elülső szárnya, hajtókája). Ezt a speciális láma-deel-t Öndör gegeen 
Dzanabadzartól eredezteti a hagyomány. A hagyományos mongol köntöstől megkülön-
                                                           
14 A nyár utolsó havának 15. napján kezdődő, 45 napig tartó elvonulási időszak, melyen csak gelen és gecel 
fogadalmú lámák vehetnek részt (minimum 4 gelen résztvételével). A szertartásos elvonulás Buddhától ered aki azt 
a 33-ak egében gyakorolta. Indiában a nedves évszakban 3 hónapig tartott, mára Mongóliában időtartama lerövidült 
és gyakorlata megváltozott. 
15 Mong. γab¤u/γab¤i, tib. dka’-bcu „tíz nehézség”, vitavizsgákon megszerezhető magas filozófiai fokozat. 
16 A vállkendő alatt viselt köpenyszerű ruhadarab neve is lehet. 
17 Izzadtság+köpeny, Kowalewski (p. 472), gzan-gos „köpenyruha” és dzul-gzan alakot ad meg az orkim¤i 
megfelelőjeként. 
18 Süxbaatar p. 101. adja meg ezt a tibeti alakot. gzan = „köpeny, kendő”. 
19 Gesgüi/gebküi, tib. dge-bskos, rendfelügyelő, feladata a szerzetesi rendszabályzat, a Vinaya (tib. ’dul-ba) 
betartatása. 
20 Sanghāti, uttarīya, lásd: Kowalewski p. 1738.  
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böztetőtleg a lámák deel-jének neve garš(a)/karš(a) deel, mong. karsa/garsa debel, tib. 
snam-sbyar vagy kar-sa, szkr. kāshja vagy sanghāti.21  

Szintén a felsőruha elnevezése lehet a nömrög, mong. nömörge(n) (köpönyeg, palást, 
takaró). Néha a szerzetesi vállkendőt jelentő orxim¤, mong. orkim¤i22 szó is tévesen egy 
külső ruhadarab értelmében áll.  

Egy külön ruhadarab neve a lagoi/lagai, mong. laγai, tib. bla-gos, szkr. uttarāsanghāþi 
„felsőruha”. Ez a gelen-ek sárga színű szerzetesi ruhadarabja, egy az orxim¤-hoz hasonló, de 
több darabból összevarrt, rövidebb és szélesebb, kendőszerű darab, csücskein cakkos díszí-
téssel. Csak nagyobb vallási ünnepek alatt viselik, például Maidar ergex „Maitreya körül-
hordozás”, xailen (tib. khas-len) „fogadalomtétel”, ünnepélyes fogadások, stb. Az elnevezés 
tibeti eredetije, a bla-gos a felsőruházat általános elnevezése is, ebben az értelemben mongol 
tükörfordításban deed xuwcas, mong. degedü qubčasun, tib. bla-gos, szkr. uttarasanghāti. 

A dodig, mong. dodiγ, tib. stod-gos/stod-g-yogs23 „felsőruha”, bár tibetiül szintén felső 
ruhadarabot jelent, egy, csak a vállakat befedő, különleges formájú, gallérszerű ruhadarab 
neve. Nem tartozik a szerzetesi viselethez, csak egyes tantrikus szertartásokon, mint például 
a cam tánc (mong. čam, tib. ’cham), a kolostori tűzáldozat (¤insreg, tib. sbyin-sgreg) vagy a 
beavatások (wang, tib. dbang) öltik fel a ruházatra.  

Mint ahogy a szókincs más területein, a ruházkodást illetően is léteznek olyan sajátos 
tiszteleti kifejezések, melyeket csak a szerzetesekkel kapcsolatban, illetve irodalmi szöve-
gekben alkalmaznak. A lámaruházatot jelentő tiszteleti kifejezések a barintag, mong. 
barintaγ/barimtaγ illetve a naws, mong. nabsa, tib. na-bza’ „ruha” (tiszteleti szó).  

Szerzetesi sapkák 

A szerzetesek fejfedői (malgai, mong. malaγa(i), tib. zhwa(-mo), mgo-thums,24 dbu-zhwa25) 
kortól, rendfokozattól, betöltött hivataltól függően eltérőek: más süveget visel a kolostori 
apát, a szerzetes, a szerzetestanonc. Szertartás alkalmával a hétköznapi viselettől eltérő 
süvegeket tesznek fel, valamint a szertartások jellege is különféle süvegeket kíván meg. 

A lámasüvegek nagy része – a lámaviselet más darabjaival együtt – tibeti eredetű. Így a 
különböző süvegek nevei sokszor a tibeti elnevezés megfelelői, mongolos ejtéssel. 

Az általános viselet részét képező sapkán kívül a különleges, egyes tisztségekhez 
tartozó, ünnepi vagy különleges szertartásokon, alkalmakkor viselt fejfedők közül csak a 
néhány jellegzetesebbet sorolom fel, a teljesség igénye nélkül.  

                                                           
21 Lessing p. 1170. adja ezt a szanszkrit alakot. 
22 A Dor¤gotow A. – Songino Č.: Juragt tol’. Ulaanbaatar 1998 [Képes szótár] 20. oldalán levő kép alapján a 
vállkendő alatt viselt köpenyszerű ruhadarab. Dašjegwe, X.: Xaagdsan šütleg … p. 53. Eredetileg a testre felöltött 
ruhadarab volt, később az időjáráshoz igazodva, más ruhadarabok megjelenésével egy kívülre kerülő ruhadarabbá 
vált. Két fajtája van, a pirosas-barnás és a sárga színű. A sárgát a gaw¤ és a nála magasabb tisztségű lámák 
viselhették. Ebből a leírásból egyértelmű, hogy az orxim¤ (általában a szerzetesi vállkendőt jelenti) itt is a vállkendő 
alatt viselt köpenyszerű ruhadarab, talán a ¤anč jelentésében áll. 
23 Süxbaatar p. 85. 
24 „Fejfedő”. 
25 „Fej (tiszteleti szó) + sapka”. 
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Az általános szentélybeli viselethez tartozó lámafejfedők 

A mongol szerzetesek körében a legáltatlánosabb lámafejfedő a šašir, mong. šasir/šaser/ 
šamu,26 vagy halha šaser/ šasar, mong. šasar, tib. zhwa-gser “sárga sapka”. Mongol tükör-
fordítása a šar malgai, mong. sir-a malaγai. A šam, mong. šama, tib. zhwa-mo27 is állhat e 
sapka megnevezéseként, bár ez alapjelentésében egyszerűen sapkát jelent. A šašir sárga 
színű, tarajos sapka, melynek gerincét, a tarkótól egészen a homlokig tarajszerűen előrehajló 
bojtok sora díszíti. Ez a felszentelt szerzetesek szertartásokon viselt fejfedője. Általában a 
szerzetesi vita (nom xayalcax, mong. nom qayalčaqu, tib. rtsod-lan) alkalmával a kolostor-
iskolákban (čoir, mong. čoyir-a, tib. chos-grwa „kolostor, szerzetesi iskola”) és más, a 
szertartás keretében vitát tartalmazó rituálékon (pl. Oroin yörööl, tib. smon-lam) van 
szerepe. A szertartás kezdetekor, szertartásra híváskor is viselik, illetve a szertartások egyes 
pontjain az éppen szerepet betöltő szerzetes használja: ma gesgüi (rendfelügyelő) például a 
füstölővel történő megtisztítás idején a vállára fekteti, a taxilč (az áldozatokért felelős 
szerzetes) a balin (tib. gtor-ma, szkr. bali) és más áldozatok bemutatásakor veszi fel, Maidar 
ergex (Maitreya körmenet) vagy Cam tánc alkalmával a felvonuláson a zenészek viselik, 
tehát fontosabb pillanatokban használják. A szerzetestanonctól (bandi, mong. bandi, tib. 
ban-dhe, szkr. śrámaóera, „erény törvényű, magatartású”, novícius) kezdve bármilyen 
rangú szerzetes viselheti. A sárga sapkások (šar malgaitan, mong. sir-a malaγai-tan, tib. 
zhwa-gser-gyi ring-lugs) kifejezés a Gelukpa rend (tib. Dge-lugs-pa, a lámaizmus megrefor-
mált irányzata, 1409-ben hozta létre Cong-kha-pa) általános elnevezése is, megkülön-
böztetve a vörös-süvegesek (ulaan malgaitan, mong. ulaγan malaγai-tan, (vagy šamar, 
mong. šamar, tib. zhwa-dmar) tib. zhwa-dmar ring-lugs) tibeti rendjeitől (tib. rnying-ma-pa, 
kar-ma-pa, sa-skya-pa). Mivel Mongóliában is ez az irányzat vált dominánssá a XVII. 
századtól, itt is a sárga szín vált uralkodóvá. 

A másik szertartásokon általánosan viselt fejfedő az owoodoi, mong. oboγadai. 
Selyemből készült szertartási süveg, úri papi fefedő. Csak magasabb rangú, a 
kolostorban/szentélyben hivatalt betöltő szerzetesek viselhetik. Csúcsos, felül kis görbület-
tel, alul visszahajtott fekete pereme van (mely perem hátul nyitott, kivéve a cor¤ által viselt 
speciális formájú owoodoi-t), hátul a színében szintén rangjelző szalag lóg le róla. A szalag 
színe a xamb sapkáján sárga, a lowon-én (tib. slob-dpon, tanmester) rózsaszín, az ix unjad-
én (tib. dbu-mdzad, kántor, énekmester; az ix unjad fő énekmestert jelent; egy szentélyben 
általában két unjad van) fehér, a baga unjad-én (énekmester, a fő énekmester mellett) piros, 
a két gesgüi-én kék. A tél első hónapjának 22. napján cserélik le téli szőrös sapkára (vagy a 
peremre ragasztanak fel csupán egy szőrmecsíkot). 

Speciális sapkatípusok 

A két legjellegzetesebb, kizárólag szentélyben, szertartáson viselt sapkán kívül a következő 
kettő az utcai viselethez tartozik. 

                                                           
26 Nyambuu, X.: Lam sanwaartnii xuwcas. In: Lawain egšig (Burxan šašnii sudlal, medeelliin setgüül). Gandan 
Tegčenlin xiid, Ulaanbaatar 1996, pp. 37–40, p. 40 [A fogadalmas szerzetesek viselete. In: A kagylókürt hangja 
(A buddhista tanulmányok és hírek folyóirata)]. 
27 A tibeti zhwa-mo önmagában bármilyen sapkát jelenthet. 
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A šowgor, mong. šoboγor (szó szerint: „csúcsos, kúpos” süveg) egy kis alacsony kúpos, 
sárga színű, visszahajló peremű sapka, mely a lámák köznapi viselete volt, ma már ritkán 
látni. 

A šanam, mong. šanam, tib. zhwa-snam28 egy sárga színű, lapos, tányérszerű 
nemezsapka, piros kötőkkel. Széléről sárga fonalcsomók csüngenek alá körben. A hagyo-
mány szerint ezt a sapkát Öndör gegeen Dzanabadzar találta fel a kolostorban élő 
szerzetesek számára. Tehéntrágya-halomra emlékeztető formája miatt kapta a baasan 
malgai (mong. baγasun malaγai “trágya-kalap”) gúnynevet. Csak utcai viselet, templomba 
nem léphetnek benne. Mára a cor¤ és a nála magasabb rendfokozatúak utcai, szertartáson 
kívüli viseletévé vált. 

Ezeken az általános viselet részét képező, különböző rangot vagy tisztséget betöltő 
szerzetesek által viselt sapkákon kívül külön típusok vannak egyes tisztségek betöltői 
számára, megint más sapkák különleges szertartásokon való különleges viselet részét 
képezik. Ezekből néhányat az alábbiakban mutatok be.  

Az altan malgai, mong. altan malaγai, az úgynevezett „arany süveg” a kolostori iskola 
minden vizsgáját letett, gaw¤ (mong. gab¤u, tib. dka’-bcu) fokozatú lámák viselete lehet 

A cor¤ owoodoi, mong. čor¤i oboγadai a kolostori apát, a cor¤ fejfedője. Az owoodoi 
egyik fajtája, csak a pereme különbözik, mely ellentétben a többi rangos szerzetes owoodoi-
ával, elől nyílt, sárga színű. A cor¤ ezt a speciális sapkát az újévi szertartások (ix yerööl, 
oroin yerööl „nagy vagy esti ima”, tib. smon-lam; vagy choinpürel molom yerööl, tib. chos-
‘phrul smon-lam „csodatételek imái”) alkalmával, a tavasz első havának 1–15-ig, lecseréli 
hagyományos owoodoi-ra, melyet sárga szalag különböztet meg a többi rangos szerzetes 
owoodoi-ától. 

Az očirtoi malgai, mong. očirtai malaγai a mongol egyház vallási vezetőjének, a bogd 
lam-nak (mong. boγdo blam-a) fejfedője volt, tetején vadzsra-motívummal díszítve. 

A ¤odwon, mong. ¤odbon/ rigana, tib. rigs-lnga cod-pan „korona, diadém”, illetve 
titem/titim, mong. titim, szkr. makuta/mukuta az öt tathágatabuddhát saját színeikben 
(Akåōbhya – kék, Vairocana – fehér, Amitábha – piros, Ratnasambhava – sárga, 
Amōghasiddhi – zöld) ábrázoló, öt részből álló, a homlokot körülölelő, koronaszerű fejék. 
Bizonyos tantrikus szertartások (pl. ¤insreg, tib. sbyin-sgreg, „tűzáldozat”), beavatások 
(wang, tib. dbang), mandala felajánlások alkalmával viselik a szerzetesek a hozzá tartozó 
kúp alapú, csúcsos fejfedővel (ban¤ai, tib. ban-rdzas) együtt. A kerek sapkáról sűrűn hosszú 
fekete fonalak lógnak le a fejet hajszerűen körülölelve.  

A banšaa, tib. pan-zhwa egy csúcsos formájú, sárga színű, piros bélésű hosszú fülű 
sapka, melyet tudós lámák viselhetnek egyes szertartásokon.  

A hosszú fülű, pataformájú sárga selyemsapkát (szintén piros béléssel), a 
gomšoo/gomšaa, mong. γomša, tib. gom-zhwa29 sapkát csak a sor bajelhárító szertartás (sor 
jalax, mong. sor ¤alaqu, tib. zor) alatt viselik.30 Ugyane fejfedő neve lehet tuurai malgai, 
mong. toγurai/tuγurai malaγai „patasapka” is.  

A güjüg malgai, tib. rtse-dgu “kilenc csúcsú” sapkát a sor szertartáson a szertartást, az 
áldozatot végző szerzetes (lamtax/lamdax lam „szertartást vezető láma”, általában a xamba, 
cor¤ vagy lowon) viseli. Tükörfordításban yesön üjüürt. Nevezhetik lowon malgai-nak is, 

                                                           
28 „A lámasapkák alapanyagául szolgáló piros vagy sárga színű nemez neve”, vö. Das, Sarat, Ch.: A Tibetan- 
English Dictionary. Motilal Banarsidass Publishers, New Delhi 1995 (reprint), p. 1065. 
29 Ezt a tibeti elnevezést gom-shwa formában adja meg Süxbaatar p. 67. 
30 Dašjegwe, X.: Xaagdsan šütleg … p. 85. 
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azaz a lowon által viselt süvegnek, mivel Padmaszambhavát, azaz Lowon Badam¤unai-t, 
„Padmaszambhava tanmestert” szokták e sapkában ábrázolni. 

A šanag, mong. šanaγ, tib. zhwa-nag, szó szerint „fekete sapka” egy széles permű, kúpos 
alakú fekete színű kalap, koponya díszítéssel és arany színű lángnyelvekkel. A cam (mong. 
čam, tib. ’cham) táncnál használatos, a jelmez része.  

Viselet az egyes szertartásokon 

Az egyes daraboknál leírt részletek alapján a következő kép áll össze a mindennapos, 
általános, és az egyes egyedi szertartások, ünnepek által előírt viselet és felszerelések 
különbségeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

A különböző ruhadarabok és sapkák viselete egyrészt a különböző rangokhoz tartozó 
eltérő viseletet jelent, másrészt bármely szerzetes viseletében egy-egy ünnep vagy speciális 
szertartás ír elő változásokat. A gecel és gelen fogadalmú szerzetesek ma már a három ind 
eredetű darabból csak a szoknyát (tangoi) hordják minden nap, a másik két alapdarabot csak 
az ünnepek (düncen/düičen, tib. dus-chen) idején veszik fel. A mindennap viselt ruha-
darabok közé tartozik még az általában vörös színű vállkendő, az orxim¤. A ¤anč, a vállra 
terített ujjatlan köpönyeg sárga színű változata bármelyik szerzetesnek lehet, télen a hideg 
ellen véd. A gesgüi székén mindennap ott van, a mindennapos cogčin szertartáson a földre 
terítve ezen végzi az előírt leborulást, a jelentősebb szertartásokon felölti. A barna színű 
azonban csak a tantrikus szertartások kelléke. Természetesen az időjáráshoz is alkal-
mazkodik a viselet: lámák speciális szabású deel-je és a ¤anč a hideg időszakban viselt. 

A sapkák közül a šašir és a magasabb rangú lámák által viselt, rendfokozat szerint eltérő 
színű szalaggal ellátott owoodoi tartozik a szentélybeli általános vislethez. Azt, hogy ezeket 
a szertartás alatt pontosan mikor kell felteneni (például a šašir-t a vita mely részeinél és 
melyik vitatkozó félnek, vagy az owoodoi-t a szentélybe történő bevonuláskor illetve a 
szertartás végeztével a kivonuláskor), a szertartás menete határozza meg. Az összes többi 
fejfedő a speciális szertartások körébe tartozik, illetve az utcai viseletet jelenti. 

Summary 

The Terminology of Pieces of Garments and Caps Worn by Mongolian Lamas 

The aim of the present article is to summarize the terminology of garments and caps of 
Mongolian Buddhist monks, which is basically a part of the terminology of Mongolian 
Buddhism. The main characteristic of this terminology is that while on the one hand one 
part of the numerous words of Tibetan origin is well known in the everyday language as 
well, though mainly as honorific or literary forms, in the meantime some of the less known 
terms and their Mongolian translations are frequently used mistaken for their meaning, thus 
the same term may be used for different pieces of clothes. The present article was inspired 
by this chaotic usage of the above terms. 

The article deals with such Mongolian terms as nam¤ir/nam¤ar, lagai/lagoi, tangoi, 
tongog/dongog, orxim¤, čoigoo/čogo, mayag, madig, tanšin/tanšim, šamtab, gerag, 
eringge/eringgi, garš(a)/karš(a) deel, dodig, or concerning the different types of caps šašir, 
šam, owoodoi, šowgor, šanam, ¤odwon, rigana, banjai, banšaa, gomšoo/gomšaa, güjüg, 
šanag. 
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