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Absztrakt
Mongólia modern kori történelmének néhány fontos eseményének tisztázása még várat magára, még 
mindig nagyon lassan halad a szocialista korszak emlékeinek feltárása, holott az első lépésekre már az 
1990-es rendszerváltás után sor került. A hetvenéves elnyomás, a bolsevik propaganda ferdítései, va-
lamint dokumentumok hiánya megnehezíti a történészek munkáját. Különösen nehéz feltárni a nagy 
terror időszakát 1937-1939 között, amikor szovjet parancsra a mongol bolsevik vezetők elpusztítot-
ták az ország felbecsülhetetlen kulturális és vallási értékeit, műemlékek ezrei kerültek külföldre, első-
sorban a Szovjetunióba. Több száz buddhista kolostor esett áldozatul ekkor, és ami még megrázóbb, 
hogy szerzetesek (lámák) ezreit bírói ítélet nélkül lőtték agyon. Ezekről az esetekről nagyon kevés az 
írott dokumentáció, sokszor szemtanúk elbeszéléseiből értesültek a kutatók, hogy mi is történhetett. 
Néhány tömegsír feltárása és a csontok vizsgálata révén azonban betekintést nyerhetünk a bolsevik 
apparátus kegyetlenkedéseibe. A történtekért a szovjet és a mongol pártvezetők, valamint az álla-
mapparátus tagjai egyaránt felelősek, ennek ellenére két mongol bolsevik diktátornak máig köztéri 
szobra van, az ártatlanul meghurcolt politikai elítélteknek pedig csak néhány emlékművet állítottak a 
fővárosban és néhány megyeszékhelyen.
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Abstract
Clarification of some important events in Mongolia’s modern history is still pending, and the 
exploration of memories of the socialist era is still very slow, although the first steps were taken after 
the 1990 regime change. Seventy years of repression, distortions of the Bolshevik propaganda and 
lack of documention have made the work of historians difficult. It is particularly hard to uncover the 
period of great terror from 1937 to 1939, when the Mongolian Bolshevik leaders by the edit of Soviet 
leaders, destroyed the country’s amazing cultural and religious values, thousands of monuments were 
sent abroad, primarily to the Soviet Union. Hundreds of Buddhist monasteries fell victim at the 
time, and it is even more shocking that thousands of monks (lamas) were shot dead without judicial 
judgment. There are few written documentations of these cases, and researchers have often been 
heard from eyewitness accounts what might have happened. By unearthing some mass graves and 
examining the bones, we can gain insight into the cruelty of the Bolshevik apparatus. Both Soviet 
and Mongolian party leaders and members of the state apparatus are responsible for what happened, 
yet two Mongol Bolshevik dictators still have public statues, and the innocent political convicts have 
only one common monument in the capital and some in the county centres.

Keywords: Buddhism, Choibalsan, Bogdo Gegen, monastery destruction, Komintern

1. Bevezető gondolatok
A modern kori mongol történelem egyik legmegrázóbb eseménysorozata az 1937-1939-es terrorhul-
lám volt, amikor a mongol pártvezetés parancsot adott a buddhista kolostorok elpusztítására és a szer-
zetesek tömeges lemészárlására. Ekkor a háromszáz éves mongol vallási és kulturális örökség jórészt 
megsemmisült. Közel ötven év után, az 1990-es években ugyan megindult a kolostorok újjáépítése, 
az elítélt és agyonlőtt szerzetesek rehabilitálása, de a korábban megsemmisített kincsek és a sajátos 
építészeti örökség az enyészeté lett. Tanulmányomban bemutatom azt az alig húsz éves esemény-
sort (1921-től 1938-ig), amely a buddhizmus értékeinek megsemmisítéséhez vezetett, felsorolva a 
pusztításért felelős mongol és a szovjet személyeket, kiemelve Sztálint, illetve két mongol diktátort, 
Khorloogiin Choibalsan-t és Yumjaagin Tsedenbal-t (Batsaikhan, 2021, p. 301).2

A modern kori mongol történészek között egyetértés alakult ki abban, hogy a buddhista egyház elleni 
támadás több korszakra osztható,3 a dokumentumok alapján látható, hogy az egyház likvidálását már 
a kezdet kezdetén eltervezték, nem volt kétség, hogy előbb-utóbb elpusztítják a legnagyobb ellenfe-
lüket. 1921 és 1926 között a bolsevik uralom még nem szilárdult meg Mongóliában, ezért többnyire 
csak javaslatokat dolgoztak ki a buddhista egyház ellehetetlenítésére. A Komintern megbízottak és 

2  A mongol történész is őket teszi meg fő felelősnek, kihangsúlyozva, hogy az állami apparátus tagjai (az alacsony beosztásúaktól a 
vezetőkig) szintén felelősek a történtekért, ők ugyanis szolgai módon minden parancsot végrehajtottak. 

3  L. O. Batsaikhan, Z. Lonjid és S. Baatar által szerkesztett és 2021-ben megjelent tanulmánykötet – Khelmegdel ba Tsagaatgal – átfogó 
képet nyújt a mongóliai koncepciós perekhez és tisztogatásokhoz.
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a mongol bolsevik párt vezetői is már akkor kinyilvánították, hogy a buddhista közösség a kommu-
nista párt fő ellensége. 1926-1929 között a buddhista egyház gazdasági hatalmának megtörését célzó 
intézkedések születtek, majd 1929-től egészen 1933-ig a kolostorok vagyonának begyűjtése történt 
meg. Ekkor már néhány kolostori vezetőt is koholt vádak alapján letartóztattak és elítéltek. 1933-
1938 között a Mongol Népi Forradalmi Párt a lámák teljes fizikai megsemmisítésére törekedett, és a 
totális támadás 1937-ben indult meg.

Még mindig vannak olyan kutatók, akik kizárólag a Szovjetuniót és a szovjet pártvezetést teszik fele-
lőssé a történtek miatt, de ahogyan J. Bolbaatar rámutatott, helyi közreműködők nélkül nem lehetett 
volna végrehajtani a feladatot (Boldbaatar, 2018, p. 294). Tehát a buddhista értékek megsemmisí-
téséért és a több ezer láma kivégzéséért a mongol hatóságok és pártvezetők is ugyanúgy felelősek. 
Ugyanerre a megállapításra jutottak azok a történészek is, akik 2021-ben átfogó tanulmánykötetet 
jelentettek meg a politikai terrorról (Batsaikhan et al., 2021). Sajnos még mindig kevésbé ismert 
azoknak a mártír szerzeteseknek és rangjuktól megfosztott arisztokratáknak a nevei, akik hősies el-
lenállást tanúsítottak a megszálló szovjetek, illetve a bolsevik mongol pártvezetés ellen. Nincsenek 
köztéri szobraik, televíziós műsorokban, népszerűsítő kiadványokban hangsúlyosan nem szerepelnek, 
azonban velük ellentétben a kommunista vezérek nevei máig jól ismertek, sőt a lámák és a kolostorok 
elpusztítására parancsot adó diktátornak, Kh. Choibalsan-nak legalább két köztéri szobra is áll még 
az országban, sőt Mongólia legkeletibb megye központja is az ő nevét viseli.4

Mongóliában a buddhizmus viszonylag későn, a 16. század végétől jelent meg. Az uralkodók és a 
nemesek adományai révén a buddhista egyház nagy vagyont halmozott fel, a politikai és a gazdasági 
életben is nagy befolyással rendelkezett. A szerzetesek száma az 1918-as népszámlálás szerint 120 
ezer volt (az összlakosság alig haladta meg a félmillió főt) (MAHN Központi Archívum. F.1. t.6.
hn.113, h.103.). Az egyház hatalmi csúcspontját a 20. század elején érte el, amikor a Bogdo Gegen 
buddhista egyházfőt 1911-ben kánná is megválasztották. Mongólia 1911-ben ugyan függetlenné vált 
a mandzsu birodalomtól, de a két szomszédos nagyhatalom – Oroszország és Kína – nem volt érde-
kelt egy erős belső-ázsiai középhatalom létrejöttében, ezért a korábban kiszakított területek (Burjá-
tia és Belső-Mongólia) anyaországhoz való visszatérését nem támogatták. 1915-ben Khyakhtában a 
három ország képviselői tárgyalóasztalhoz ültek, hogy rendezzék Mongólia nemzetközi helyzetét.  
A két nagyhatalom nem egyezett bele abba, hogy Mongólia független maradjon, hanem jövőjét  
Kínán belül jelölték ki, mint autonóm tartomány. A kínai csapatok formálisan megszállták az orszá-
got, de igazán akkor erősítették meg a határvédelmet, amikor a Bogdo Gegen egyházfő a bolsevik 
eszmék elterjedésétől tartva maga kérte a kínai csapatok bevonulását. Az első világháború, az orosz-
országi bolsevik hatalomátvétel nagyban befolyásolták az ország későbbi sorsát.

A mongol politikusok és hivatalnokok közül sokan nem nyugodtak be a kyakhtai egyezménybe és 
azon dolgoztak, hogy hazájuk függetlenné váljon. Khatanbaatar Magsarjav hadvezér és Dilav Khu-
tukhtu nyugat-mongóliai egyházi vezető az Egyesült Államoktól kértek segítséget, míg a Bogdo  
Gegen Kolcsak orosz cári tengernagyhoz fordult segítségért. Azonban az első világháború miatt 

4  Yumjaagin Tsedenbal, Choibalsan-t követő diktátornak is két köztéri szobra van Ulánbátorban, a Dráma Színház előtti teret róla 
nevezték el. 

mindegyik nagyhatalom az európai hadszíntérre fókuszált, ezért nem foglalkoztak a mongolok ké-
réseivel, válasz egyik helyről sem érkezett. Eközben Mongólia belekeveredett az oroszországi pol-
gárháborúba, az országot 1920-ban cári erők, 1921-ben a bolsevikok szállták meg. Utóbbi esemény 
megváltoztatta a belső-ázsiai ország életmódját és kijelölte fejlődésének irányvonalát. 

A Bajkál-tó térségébe eljutott bolsevik csapatok közelsége egyes, kis létszámú politikai csoportnak 
reményt adott, hogy az új erővel szövetkezve sikerül kivívni függetlenségüket. A történetírás két ilyen 
szervezetről tud, akiknek Urgában volt a székhelyük és illegális tevékenységet folytattak.5 1920. június 
25-én két csoport egyesülésével létrejött a Mongol Néppárt, akik segítséget kértek a szovjet-orosz 
bolsevik erőktől, hogy szabadítsák fel Mongóliát a kínai megszállás alól. Tették ezt annak ellenére, 
hogy nem volt jogi felhatalmazásuk erre, hivatalosan nem képviselték az országot, számuk is jelen-
téktelen volt: 1920-ban a párt taglétszáma még a 200 főt sem érte el (Obrusánszky, 2002, p. 116).  
A szovjet-orosz bolsevik erők támogatták a Mongol Néppárt tagjait, de a katonai invázióval még 
kivártak, lévén a terület a nemzetközi jog szempontjából Kína része volt. 1920 októberétől azonban 
megváltozott a helyzet, amikor a cári csapatok vezére, Ungern báró behatolt Mongóliába. 1921. febru-
ár 4-én elfoglalta a fővárost, Urgát (Niislel Khüree). A cári csapatok jelenléte miatt a szovjet bolsevik 
erőknek fontossá vált Mongólia, céljuk az volt, hogy onnan is kiűzzék az ellenséges cári hadsereget, 
akik veszélyeztették a bolsevikok uralmát. 1921. március elején tartotta első kongresszusát a Mongol 
Néppárt, ahol felvették a Mongol Népi Forradalmi Párt nevet. Március 18-án megtámadták és el-
foglalták az orosz határvárost, Khaykhtát. A szovjet bolsevik erők, akik már akkoriban a Bajkál-tónál 
állomásoztak, kivártak és K. Neiman és G. Chereinisinov vezetésével csak június 28-án keltek át a 
mongol határon és indultak meg a főváros elfoglalására. A szovjet-orosz katonák 1921. július elején 
elérték a mongol fővárost, Niislel Khüree-t, a mai Ulánbátor elődjét. A mongol történészek többsége, 
köztük J. Boldbaatar nemzeti demokratikus forradalomnak tartják a főváros elfoglalását (Boldbaatar, 
2018, p. 294). O. Batsaikhan azonban már amellett érvelt, hogy ez az akció a szovjet bolsevik erők 
katonai győzelme volt, akik a fővárosba való bevonuláskor elfogták és letartóztatták a buddhista egy-
házfőt és minisztereit, illetve a legfőbb állami tisztviselőt. Megkezdték a politikai tisztogatást, már 
az első napokban 88 embert fogtak el azzal az indokkal, hogy Ungern bárót támogatták (Mongol 
Nemzeti Archívum, kh.284. d. 1, kh.n. 21, p. 6). 

A szovjet fegyverek árnyékában új kormány alakult a Mongol Néppárt tagjaiból, de az új hatalmat 
a Szovjetunión kívül egyetlenegy külföldi ország sem ismerte el. A mongol kormány a kezdetektől 
nem dönthetett önállóan, hanem a Moszkvából küldött Komintern képviselők adtak iránymutatást 
számukra. Rinchino a Komintern mongóliai megbízottja már 1921-ben kijelentette, hogy a párt fő 
célkitűzése legyen a „sárga és a fekete feudálisok” elleni küzdelem. 1921 augusztusában érvénytele-
nítették a mandzsu kori nemesi és egyházi címeket, rangokat. Begyűjtötték a kolostori közigazgatási 
pecséteket, megszüntették az egyházi és nemesi különkormányzatot, tehát megfosztották az egyházat 
a külön közigazgatástól. 

5  Az első volt a Konzuli csoport, vezetője D. Bodoo, 1921-1922 között Mongólia miniszterelnöke volt. Ez egy radikális, a bolsevik esz-
méket is elfogadó csoport volt. A másik a Khüree csoport, nemzeti érzelmű és a Bogdo Gegen-hez hű, főleg állami tisztviselőkből állt. 
Vezetőjük S. Danzan vámtisztviselő volt.
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2. Első lépések a buddhista egyház ellen
A fennmaradt dokumentumokból láthatjuk, hogy a mongol bolsevik párt eleinte óvatosan hozott 
döntéseket, mivel a buddhista egyháznak nagy befolyása volt a mongol lakosságra, és számbelileg is 
többségben voltak. Ennek tudható be, hogy meghagyták uralkodónak Mongólia egyházfőjét, Bogdo 
Gegen-t, akivel elismertették az ország új államformáját.

Követve a fokozatosság elvét, a húszas évek elején egyházi kérdésekben a párt azt az álláspontot han-
goztatta, hogy nem egyházellenes, pusztán csak annak megtisztulását akarja, és hogy térjenek vissza 
az eredeti buddhista tanításokhoz, a szegénységhez. Másik taktikai lépésük volt, hogy az alacsony be-
osztású lámákat és szerzetes tanoncokat szembeállították a kolostor vezető lámáival, mintha az előb-
biek érdekét képviselnék, de a valódi cél a szerzetesi közösség egységének megosztása és likvidálása 
volt. Az alább bemutatott dokumentumokból kiderül, hogy a terror ugyanúgy érintette az alacsony 
rangú lámákat, mint a felsővezetőket. 

Már az 1921-es bolsevik hatalomátvételt követően megkezdődtek a koncepciós perek és a tisztogatások. 
Ekkor a párt jelszava az volt, hogy a cár pártiakat támogatókat üldözik, mivel tőlük akarják megtisztí-
tani a mongol forradalmat. Megalakult egy különleges katonai tanács Elbegdorj Rinchino Komintern 
képviselő vezetésével, amely a vizsgálatokat folytatta le (Baasandash & Tsogtbaatar, 2021, p. 41).  
Az első áldozatok a Bogdo Gegen testőrségéből kerültek ki. Még ugyanabban az évben, 1921-ben 48 
főt tartóztattak le és vezetőjüket, Sakya lámát kivégezték (Baabar, 2016, p. 197). 1922-ben D. Bodoo 
miniszterelnök és társai koncepciós pere került a figyelem középpontjába, akit azzal vádoltak meg, hogy 
forradalom ellenes tevékenységet végzett és titokban tárgyalt külföldi imperialista hatalmakkal, Kína 
és az Egyesült Államok képviselőivel. A valódi ok inkább az lehetett, hogy Bodoo nem akarta, hogy a 
Szovjetunió beavatkozzon a mongol belügyekbe, ezt egyik beszédében nyíltan meg is fogalmazta. 

1923. év elején a főváros magas rangú lámáit, köztük Tserendorj khutukhtu-t,6 Sereenem-et,  
Tseveennorov-ot7, Dobchin-t, Chagpaaval lámát, Tsogbadrav-ot, Damdinhisig-t azzal vádolták 
meg, hogy Japánhoz fordultak segítséget kérni a forradalom megbuktatására. A következő évben 
már a nemesi és egyházi birtokok megszerzésére is tervek születtek. 1924-ben Gelegdorj párttag 
azt javasolta, hogy az elhunyt Sain Noyon kán, T. Namnansuren vagyonát államosítsák.8 A párt 
beleegyezett a javaslatba és elvették az örökösöktől a vagyont. Hasonlóan jártak el az 1924-ben 
elhunyt Bogdo Gegen egyházfő vagyonával, amely a mongol államé lett.

1925-ben egy szigorúan titkos iratot készített Vitalij, a szovjet Belügyi Népbiztosság tanácsadója, aki 
11 pontban foglalta össze a mongóliai buddhizmus helyzetét és megfogalmazott tanácsokat is, hogy 
mit lehet ellenük tenni. Megemlítette például, hogy a lámák a Bogdo Gegen halálával elvesztették 
politikai függetlenségüket, viszont továbbra is erős a gazdasági hatalmuk. Megfogalmazta, hogy a 
buddhista egyház a legnagyobb akadálya a párt terjeszkedésének. Azt javasolta, hogy a párt folyama-

6 Ő volt Bogdo Gegen orvosa. 

7 A Sain noyon khan megye élő istene (khubilgan). 

8 Tögs-Ochirin Namnasuren 1919-1912 között volt Mongólia miniszterelnöke. 

tosan hangoztassa azt, hogy a lámák a forradalom legnagyobb ellenségei (Mongol Nemzeti Archívum 
sh. 445. d.5, kh. 39. 1-12.; Batsaikhan, 2021, p. 334).

A párt az egyház ellenes propaganda mellett konkrét intézkedéseket is tett az egyház megtörésére. 
1926-ban megadóztatták az egyházi vagyont, hogy ezzel is csökkentsék a lámák hatalmát. A rendel-
kezés ellen a Bayantumen khüree lámái tiltakozni kezdtek, amelyet erőszakosan levertek, a lázadás 
vezetőit, Ishjamts, Zogsoo, Molom nevű szerzeteseket agyonlőtték.

Ugyanebben az évben a Kominterntől levél érkezett a Mongol Népi Forradalmi Párt 5. kongresszusá-
hoz, amelyben azt követelték, hogy a párt tiltsa meg, hogy bármely buddhista élő isten (khubilgán, ku-
hutugtu stb.) újjászülessen. Valószínűleg attól tartottak, hogy megtalálják a Bogdo Gegen utódját és az 
egyház megerősödik a párt rovására. Ezt azonban még abban az évben nem szabályozták az államot és 
a vallást kettéválasztó törvényben, csak két évvel később került rá sor. 1928-ban a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt 7. kongresszusára érkezett B. Smeral vezette Komintern küldöttség hatására fogadták el azt a 
rendelkezést, amely megtiltotta a Bogdo Gegen és más khubilgánok és khutukhtuk számára az újjászü-
letést (Batsaikhan et al., 2021, p. 73). A további mongol belpolitikai eseményeknél is jellemző volt, hogy 
szolgai módon lemásolták a Szovjetunióban meghozott rendelkezéseket. 1928-ban a Szovjetunióban 
meghirdették, hogy a vallások elleni küzdelem a szocializmusért folyó küzdelem. Ugyanebben az évben, 
1928-ban a mongol bolsevik párt kongresszusa határozatot hozott a feudálisok javának begyűjtéséről. 
1929-ben elrendelték, hogy a „feudálisok” összes vagyonát állami tulajdonba vegyék. 1929-1930 között 
730 fő, 1930-1931 folyamán pedig 500 nemes és magas szintű láma vagyonát kobozták el. 

A hatékony koordináció megvalósítása érdekében 1928-ban három fős Komintern képviselet nyílt 
Ulánbátorban, ők közvetítették a moszkvai pártvezetés döntéseit. 1929-ben Kuchumov, az Ulánbá-
tori Szovjet Nagykövetség Komintern megbízottja felsorolta, hogy milyen azonnali teendői vannak a 
mongol pártvezetőknek: az állatállomány államosítása, a „feudálisok” elleni küzdelem, a régi nemesek 
teljes kisemmizése, valamint agresszív támadás az egyház ellen. Az iránymutatás hatására a mongol 
bolsevik párt kijelentette, hogy a lámák a forradalom ellenségei, ezért a velük való küzdelem a párt 
egyik legfőbb célja (Batsaikhan, 2007, p. 303).

Miután Sztálin 1930 február elején kinyilvánította, hogy a Szovjetunióban a kulákok elleni küzdelem 
elérése céljából megszüntetik a magántulajdont, ez az elképzelés Mongóliában is megjelent. 1930-ban 
Kaganovics a következő, szinte kötelezően megvalósítandó javaslatot küldte el a Mongol Népi Forra-
dalmi Párt Központi Bizottságának: „Nem gyűjtötték be az összes kolostor vagyonát, csak a lázadásokban 
részt vett lámák vagyonát kobozták el. Ezt a folyamatot fel kell gyorsítani. El kell választani az alsó rangú 
lámákat az egyházi vezetőktől úgy, hogy a kolostor vagyonából állatokat kell juttatni nekik és számukra 
néhány kedvező határozatot kell hozni, ilyen a kedvezményes adófizetés vagy ideiglenes felmentés a katonai 
szolgálat alól” (Nemzeti Történeti Archívum skh. 445. D. 5, khn. 58. Kh. 7).

A Komintern tanácsára 1930-ban, a Mongol Népi Forradalmi Párt kongresszusán elfogadásra került 
a következő évtizedre előremutató program. Kinyilvánították, hogy az ország fejlődése érdekében egy 
lendülettel meg kell teremteni a szocializmust: vidéken a független pásztorokat szövetkezetbe való 
tömörítéssel kell megtörni, a sárga és a fekete feudálisokon is a vagyonuk begyűjtésével győzelmet 
kell aratni (Baabar, 2016, p. 208).
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3. Az 1932-es népfelkelés 
Az 1930-as évek elejétől meghirdetett „Új Fordulat” politikája fel akarta gyorsítani a szocializmushoz 
vezető utat és erőszakosan fel akarta számolni a magántulajdont, ami ellen vidéken tiltakozó meg-
mozdulások kezdődtek. A Kis Hurál XVII. Kongresszusának értékelése szerint a lázadást az robban-
totta ki, hogy nemcsak az arisztokraták és a kolostorok, hanem az egyszerű magánemberek vagyonát 
is begyűjtötték, jelentősen korlátozták a magán kereskedelmet, és sok szerzetest visszakényszerítették 
a civil életbe (Batsaikhan, 2021, p. 262). Ezt a politikát később baloldali elhajlásnak nevezték el. A vi-
déki lakosságot ért folyamatos atrocitás és vagyonelkobzás miatt országszerte tiltakozások kezdődtek, 
amelyek az ország nyugati megyéiben különösen erősek voltak. A párt politikája ellen Nyugat-Mon-
góliában már 1929 végén megmozdulások történtek, elsőként Uvs megyében. Tögsbuyant település 
Ulaangari kolostorában9 került sor az első szervezett felkelésre 1930. március 25-én, amikor negyven 
szerzetes elfoglalta a helyi tanácsházát, az ott dolgozó tíz hivatalnokot elfogták, és átvették az irányí-
tást. A helyi pártszervezet nem tudott megbirkózni a feladattal, ezért erősítést kértek. Végül orosz és 
mongol csapatok együttesen verték le a megmozdulást, a szerzeteseket támogató civil résztvevőket is 
elítélték, és mintegy 48 embert lőttek le (Batsaikhan, 2021, p. 70). A megtorlás ellenére sem csillapod-
tak vidéken az indulatok, az ország több megyéjére kiterjedtek a felkelések. Az 1932-es eseményeket 
a mongol történészek 1990-ig ellenforradalmi megmozdulásnak tartották, majd a rendszerváltás után 
népfelkeléssé nevezték át. Kuzmin és Oyunchimeg egyenesen polgárháborúnak nevezte a történé-
seket (Kuzmin & Oyunchimeg, 2014). A rendelkezésre álló adatok alapján a megmozdulások az 
ország hét megyéjét érintették a huszonegyből, a legerősebb ellenállás az ország nyugati megyéiben 
volt érezhető. Khövsgöl megye Rashaant járás Khyalganat kolostorban 1932. április 11-én felkelés 
tört ki, amely négy megyét (Arkhangai, Övökhangai, Zavkhan, Khövsgöl) érintett, ahonnan további 
három megyére terjedt ki a felkelés. A megmozdulások körülbelül fél évig tartottak, a párt csak októ-
ber-november folyamán tudta teljesen elfojtani a vidéki mozgalmakat, orosz segítséget igénybe véve.  
Az ország délnyugati megyéjében, Govi Altaiban is viszonylag erős volt az ellenállás, ahol a kínai Xin-
jiang tartománnyal teremtettek kapcsolatot. A párt Központi Bizottságához eljutott üzenet szerint 
a felkelők Kínából kaptak segítséget (felszerelés, fegyverek stb.). A Khövsgöl és Arkhangai megyei 
felkelők egymással is felvették a kapcsolatot. A vidéki mozgalmak erősödése idején az északi Selenge 
megyében az egyházi vezetők egy bizonyos Tudev Luvsandorj fiában felfedezni vélték az egyházfő 
kilencedik újjászületését. Ez az országosan elterjedt hír megrendítette a párt tekintélyét.10 

A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága képtelen volt a mozgalmak megfékezésére, mert 
még mindig kevés embere volt, sőt, akiket az 1920-as évek második felében beszerveztek, azok közül 
is sokan kiléptek a pártból, így tiltakozva a szélsőbaloldali politikával szemben. Ebben az időszakban a 
párt taglétszáma drasztikusan 4000 főre csökkent, csak 1941-re érte el a korábbi 14 ezer fős létszámot. 
A helyzetet tovább bonyolította, hogy a párt vezetői nem kaptak segítséget a Szovjetuniótól, mert ott 
is hasonló bajok adódtak a kulákok lázadása miatt. 1932 májusában a Komintern helyi képviselete azt 

9 Ma Uvs megye, Turgen járás.

10  A fiút később szüleivel együtt ismeretlen helyre szállították, továbbiakban senki sem hallott felőlük. Vélhetően agyonlőtték őket (Bat-
saikhan, 2021, p.130).

javasolta, hogy a kollektivizálás ellen küzdőket megosztással kell legyőzni: a buddhista egyház vezető 
szerzeteseit továbbra is ellenségként kell kezelni és őket el kell távolítani a néptől, illetve az alsó rangú 
lámáktól. Javasolták, hogy azt terjesszék el, hogy ezen lámák külföldről, a kínaiaktól és a japánoktól 
kapnak segítséget. Előírták továbbá, hogy a felkelésben részt vett emberek vagyonát el kell kobozni, 
illetve azokból lehet juttatni az alsó rangú lámáknak, hogy fenntartsák az ellentétet közöttük (Mongol 
Népi Forradalmi Párt Központi Archívuma, Skh 1, d 1, khn 105, 25-34). A mongol belpolitikában 
továbbra sem javult a helyzet, vidéken sokan ellenszegültek az erőszakos kollektivizálásnak. 

A mongol pártvezetők távirati úton számoltak be Sztálinnak az eseményekről. 1932 júniusában a kö-
vetkezőt jelentették: „Mongóliában súlyosbodott a helyzet. Tsetserlegben felkelés tört ki, és fennáll a veszé-
lye, hogy Khövsgölben ismét megmozdulásra kerül sor. A keleti megyékben is fennáll a veszélye a felkelésnek. 
Ha nem kapunk segítséget, nem tudjuk leverni ezeket a mozgalmakat. Ulánbátorban (Niislel Khüree) a 
legveszélyesebb a helyzet. Ha nem kapunk támogatást, a fővárost elveszíthetjük” (Batsaikhan et al., 2021, 
p. 363-364). Sztálin azonban előbb a Szovjetunióban lévő népmozgalmak leverésére koncentrált. Mi-
után otthon úrrá lett a helyzeten, Mongóliára fordította figyelmét. A szovjet konzulátuson működő 
Komintern-iroda vezetőit arra utasította, hogy ítéljék el azokat a bolsevik vezetőket, akik a válságokat 
okozták, bélyegezzék őket baloldali elhajlóknak. Júniusban összeült a Mongol Népi Forradalmi Párt 
9. kongresszusa, amelyben elemezték a kialakult helyzetet. Eszerint a fokozódó osztályharcban a felső 
lámák és a feudálisok kihasználták a baloldaliak hibáit és fellázították az embereket. A népfelkelés 
áldozatainak a száma máig nem ismert pontosan, általában hatezertől nyolcezer főt valószínűsítenek.11 
Sok magas rangú láma, arisztokrata és pásztorcsalád Kínába menekült, majdnem minden, Kínával 
határos megyéből voltak menekült családok (a hivatalos adatok alapján 7542), ami körülbelül 30 ezer 
főt jelentett. A családok nagy része 1932. év végén visszatért Mongóliába (Batsaikhan, 2017, p. 49).

4. A keleti fenyegetés tükrében
Még a nagy vidéki tiltakozó mozgalmak előtt egy jelentős esemény történt Mongólia keleti határá-
nál. 1931-ben megalakult Mandzsukuo (Mandzsúria), a japán bábállam, amely az erőszakos japán 
terjeszkedés hídfőjének számított. A szovjet vezetés joggal tartott attól, hogy a japánok előbb-utóbb 
támadást intéznek irányukba, hogy Szibérián keresztül elérjenek Európába. Másrészt a cári erők kö-
zül sokan az 1920-as évek elején Mandzsúriába menekültek, így fennállt annak a veszélye is, hogy 
azok is aktivizálják magukat és támadást indítanak.12 Sztálin ezt a veszélyt kihasználva próbált végleg 
leszámolni a mongol buddhista egyházzal. 1933-tól több találkozó keretében utasította a mongol 
pártvezetőket, hogy milyen lépéseket tegyenek egyrészt a japán támadás megakadályozása, másrészt 
a mongol szerzetesek likvidálása érdekében. Az első magas szintű találkozóra 1933. december 25-én 
került sor, amelyen Sztálin és Vorosilov marsall vett részt, mongol oldalról pedig a Forradalmi Párt 
Központi Bizottságának titkára, B. Eldev-Ochir vezette a delegációt. Sztálin nehezményezte, hogy 

11 A lakosság 1 ezrelékével számolt, ami akkoriban 7000 ember volt.

12  Az 1930-as években Kovrig János újságíró számolt be a mandzsúriai állapotokról, megemlítve, hogy sok cári katona talált menedéket 
a térségben.
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Mongóliában nem csökken, hanem éppenséggel nő a lámák száma (Batsaikhan, 2007, p. 294). Ennek 
hatására a mongol pártvezetők 1934-ben megtiltották, hogy 18 év alatti diákok a kolostorokban tanul-
janak és csak a három vagy több gyermekes családoknak engedték meg, hogy egyik fiukat szerzetesnek 
adják (MAHN-1. m. 271). A következő év novemberében sor került a Sztálin-Genden találkozóra.  
A mongol miniszterelnököt a szovjet diktátor kigúnyolta, mert szerinte az országban kettős uralom 
van, az egyik a mongol kormány, a másik a buddhista egyház. A szovjet diktátor azt követelte, hogy a 
Mongol Népi Forradalmi Párt erősödjön meg és kerekedjen felül a lámákon (Batsaikhan, 2007, p. 297). 
Molotov szovjet külügyminiszter azt javasolta, hogy terjesszék el azt a nézetet, miszerint a lámák a ja-
pánok ügynökei, és ezért tegyenek kemény lépéseket. Az SZKP KB már hivatalosan Molotov javaslatát 
építette be a kommunikációjába. 1935. november 26-i határozatában előírták a mongoloknak, hogy ne 
lazítsanak a lámák elleni politikán, mert ők a forradalom ellenségei és a japánok kémei (Batsaikhan, 
2007, p. 302).

1936. január 7-én a mongol politikai elitet P. Genden, G. Demid, D. Namsrai részvételével Sztálin, 
Molotov és Vorosilov fogadta, akik a következőt mondták: „Biztatjuk önöket a forradalomellenes lámákkal 
folytatott küzdelem megvívására. Azt látjuk, hogy az elmúlt évben a lámák száma gyarapodott, és a korábban 
adott figyelmeztetés nem teljesült... ha a reakciós vezető lámákkal való küzdelmet, mint igaz ügyet nem vív-
ják meg, az állam árulójává vált vezető láma, Jamyantiv-et szabadon engedik, akkor a baloldali elhajlásból 
jobboldali elhajlás lehet. A kiváltságos jogokat nélkülöző lámákat el kell pusztítani. Ha Önök a lámákkal és a 
forradalom ellenségeivel nem harcolnak, akkor tőlünk nem kapnak többet segítséget” (Batsaikhan et al., p. 73).

1936 decemberében Sztálin A. Amar miniszterelnököt fogadta, a tárgyalások egyik fő témája volt a 
lámák elpusztítása. A. Amar ezt követően találkozott B. Rinchen-nel, akinek a következőt mondta: 
„Sztálin fogadott, és azt mondta, hogy Mongóliában a lámákat azonnal pusztítsuk el. Sztálin azt mondta, 
hogy ők tudják, hogyan kell ezt végrehajtani. Ahhoz azonban, hogy ezt elvégezzük, miniszterelnök, az ön 
engedélye kell. Így Mongóliában százezer lámát kell kivégezni” (Boldbaatar, 1993, p. 52). A szovjet nyomás 
ellenére a mongol miniszterelnökök halogatták, hogy konkrét lépéseket tegyenek a lámák elpusztí-
tására. Ezért két mongol miniszterelnök, Genden és Amar is az életével fizetett.13 1936-ban Sztálin 
legmegbízhatóbb mongol kollégája, Choibalsan belügyminiszter lett, ő volt az, aki szovjet segítséggel 
megkezdte a buddhista egyház elleni támadásokat. 1936-ban tömeges koncepciós pereket indítottak a 
buddhista lámák ellen, az egyik első áldozat Yonzon Khamba volt, akivel kapcsolatban 48 kolostorban 
végeztek vizsgálatot és a szerzeteseket tömegesen tartóztatták le és ítélték el (Boldbaatar, 1993, p. 52). 
1936 februárjától majdnem minden kolostorba kormánymegbízottakat küldtek, hogy felügyeljék a 
kolostorok mindennapi tevékenységét és jelentéseket készítsenek. Ezen jelentések alapján államellenes 
tevékenységet állapítottak meg a keleti, Mandzsukuóval érintkező határmenti kolostorokban és közü-
lük ötvenet azonnal bezártak. A Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága 1937. március 
25-i 45. számú határozatában felhívta a figyelmet arra, hogy a határ mentén, illetve ahhoz közeli ko-
lostorokban lévő forradalom ellenes csoport (utalva a szerzetesekre), titokban beengedik az ellenséget. 
A párt ezért 16 kolostorból kiköltöztette a szerzeteseket (Batsaikhan, 2021, p. 75).

13   Gendent 1936-ban kémkedés vádjával leváltották és letartóztatták, majd 1937-ben a Szovjetunióban kivégezték. Amart 1939-ben 
Choibalsan leváltotta és 1941-ben a Szovjetunióban kivégezték. 

1937 májusában Choibalsan Jezsov-nak, szovjet belügyi népbiztosnak a következőt írta: „Az elmúlt 
években az én egyik fő feladatom a lámák elleni küzdelem volt. Mi Sztálin elvtárs tanácsára elítéltük azokat 
a felső lámákat, akik kémkedtek, illetve fegyveres ellenállást szerveztek. A lámáktól 1936-ban 4,1 millió 
tugrikot (mongol pénznem) gyűjtöttünk be, amelyet 1938-ban 5,8 millió tugrikra emeltünk fel. Az elmúlt 
másfél évben 1446 lámát fogtunk el. Ezek közül főláma 439, közepes láma 404, szegény láma 603 volt. 
Különféle büntetőügyekben 1352 főt fogtunk el, akik döntő többsége láma volt.” A levélben szereplő adatok 
ellentmondanak a hosszú ideig hangoztatott mongol bolsevik propagandának, miszerint ők csak a 
magas rangú lámák ellen küzdenek. A fenti levélben leírtak alapján ugyanúgy elítélték az alacsony 
rangú szerzeteseket, mint a felsővezetőket. A kivégzettek között is többségben voltak az alacsony 
rangú szerzetesek. 1937-es évben pusztán azért lőttek agyon 23 szerzetest, mert megvádolták őket, 
hogy összejátszanak a külföldi imperialistákkal. Az összeesküvés vezetőjének Ch. Luvsankhaimchig 
tibeti származású szerzetest jelölték meg, aki 1914. óta Mongóliában élt. Sztálin 1937-ben összehan-
golt támadást indított az egyház ellen, és meghirdette a templomok lerombolását a Szovjetunióban.14 
Előírta, hogy Mongóliában is hasonlót hajtsanak végre. Az 1937-es egyház elleni támadás a mongol 
történelem egyik legsötétebb fejezete, amelynek borzalmait a mai napig sem tárták fel teljesen. Choi-
balsan a buddhista egyházat a fasizmus kiszolgálójának nevezte, és távirati úton rendelte el ország-
szerte a kolostorok lerombolását és a szerzetesek likvidálását.

1937. szeptember 10-e a nagy mongol terror kezdőnapja, ekkor kezdte meg a nagy tisztogatást Khor-
loogin Choibalsan, aki a Belügyminisztériumon belül felállított egy háromtagú Különleges Jogú Bi-
zottságot, amely egészen 1939 áprilisáig hozta a koncepciós ítéleteket. 51 ülésük alkalmával 25 800 
ember életéről és sorsáról döntöttek. Az ország férfilakosságának 10,9%-át ítélték el a politikai tisz-
togatások idején, a mongol összlakosság 5%-át. A mongol szakirodalomban nincs pontos adat a meg-
ölt lámák számáról, valószínűleg nem is tudjuk meg pontosan, hányan estek áldozatul a terrornak.  
A láma ellenes terror irányítói Choibalsan és Luvsansharav voltak, két egykori lámanövendék, akik 
nem válogattak az eszközökben, a céljuk az volt, hogy végrehajtsák Sztálin parancsát és végleg lik-
vidálják a buddhista szerzeteseket. A terror kegyetlenségéről Luvsansamdan, a Belügyminisztérium 
munkatársa 1962-ben így vallott: „Mivel nagyon sok szerzetest tartóztattunk le, nem tudtuk hová elhe-
lyezni őket. Elkezdődött a kampány, hogyan szabaduljunk meg tőlük, hetente egyszer vagy kétszer tömegesen 
lelőttük őket. Minden alkalommal két vagy három teherautónyi lámát öltünk meg” (Baabar, 2016, p. 237).

Sokakat helyben, a kolostor udvarán öltek meg, másokat a kolostorhoz közel. 1992-ben M. Rinchin 
tömegsírt talált nem messze Mörön-től, Khövsgöl megye központjától, ahol több mint ezer láma 
holtteste került elő. Jó néhányukat rendkívül szadista módon megkínozták, a többségét agyonlőtték 
(Baabar, 2016, p. 237). Aki megmenekült a kivégzések elől, azok sem távoztak szabadon, a legtöbb 
lámát vagy a szovjet Gulágra, vagy mongol munkatáborokba küldték. A legszerencsésebbek azok 
voltak, akiket besoroztak a hadseregbe és részt vettek a második világháborúban. Közülük sokan ha-
zatérhettek és azt követően szabadon élhettek. 

14  Az egész Szovjetunió területét – kivéve a Kaukázust – érintette a templomrombolás. Szülőföldjén, Grúziában, illetve a szomszédos 
Örményországban azonban meghagyta a régi, műemléki templomokat, sőt a grúz egyházi kincseket visszaszerezte külföldről. 
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5. Helyrehozhatatlan károk
1937 és 1938 között megsemmisítették a mongóliai buddhista kolostorok, s ezzel együtt Mongólia 
több mint 300 éves anyagi és szellemi kultúrájának felbecsülhetetlen emlékeit. Ma sem tudjuk pon-
tosan, hogy hány kolostor és kis szentély is épült Mongóliában a 16. század végétől, de ezerhez közeli 
számokról tudnak a kutatók (Obrusánszky, 2002, p. 134).15 A terror időszakában körülbelül 760-at 
leromboltak, amelyek mindegyike műemlék épület volt, és a benne lévő értékes szobrokat összegyűj-
tötték és a Szovjetunióba szállították. A kéziratok, tekercsképek és egyéb szertartási kellékek a tűz 
martalékaivá váltak. Nézzünk néhány adatot. Golubchik szerint 1938 júliusára a 771 templomból 615 
a lángok martalékává vált. Néhány épületnek csak azért kegyelmeztek meg, hogy abban múzeumot 
vagy könyvtárat rendezzenek be (Boldbaatar, 2018, p. 238). Voltak azonban olyan helyiségek, ilyen 
a Bulgan megyei Orkhon, ahol istállókat alakítottak ki az épületekből.16 Bulgan megyeszékhelyen 
ugyanezt az ötletet nem támogatták, sőt Ts. Dorj-ot, aki traktor raktárnak akarta felhasználni a tele-
pülésen lévő Wang-i Khüree kolostor épületeit, hogy megmentse a pusztítástól, elfogták és elítélték 
(Boldbaatar, 2018, p. 313).

Choibalsan 1941 januárjában Yu. Tsedenballal a következő listát készítette az elkobzott egyházi va-
gyonról: 767 kolostort 1938-1939. folyamán teljesen leromboltak és az ott található értéktárgyakat 
elszállították, 2 265 tonna építőanyagot, 30,9 kg aranyat, 233 847 mongol tugrikot, 5 055 kínai pénzt, 
71 644 kg sárgarezet a Szovjetunióba szállítottak, egyéb érték eléri a 388 564 tugrikot. J. Boldbaatar 
kimutatása szerint is 767 templomot romboltak le és 71,6 tonna rézből öntött szobrot gyűjtöttek be 
a kolostorokból és szállították a Szovjetunióba. Az ingatlan és ingóság kár értéke elérte az 57 millió 
arany rubelt (Boldbaatar, 2018, p. 313). A szerzetesektől továbbá 3 millió állatot és 60 millió tugrik17 
összeget gyűjtöttek be.

Mindössze néhány tucat tárgy élte túl a pusztítást, amit vagy a szerzetesek vagy világiak rejtettek el a 
közeli barlangokban, nyílásokban. A legjelentősebb mentőakció a 19. század első felében élt Danzan 
Ravjaa egyházfő gyűjteménye kapcsán történt. Tudev, a Khamrin Khiid kolostor áldozárja 1937 fo-
lyamán a csodával határos módon 64 ládát menekített ki a kolostorból, amelyeket a Góbi-sivatagban 
elásott. Unokája Z. Altangerel 1991-ben két láda anyagot ásott ki és mutatta be a „kincseket” a helyi 
önkormányzat vezetőinek. Azóta a gyűjtemény újabb darabjai kerültek elő és a megye központjában, 
Sainshand-ban egy önálló múzeum épült a tárgyak bemutatására. Ez talán az egyik legépebben ma-
radt buddhista gyűjtemény a mongol vidéki kolostorok közül. 

Az anyagi javaknál azonban sokkal nagyobb kár volt a nagy műveltségű buddhista szerzetesek lemé-
szárlása. A mongol hatóságok a legképzettebb szerzetesek megsemmisítésére törekedtek. 1937-ben 
1 689 fő lámát fogtak el és 1 548-at végeztek ki. 1938. év eleji statisztika alapján felső rangú lámát  
1 470-et, közepes rangú lámát 24 312 főt és alsó rangú lámát 25 118 főt, összesen 64 151 főt fogtak el. 
1938-ban 15 268 főt fogtak el és 12 100 főt végeztek ki, 1939-ben 47 főt fogtak el és 31 főt végeztek 

15  A mongoliantemples.org közel ezer kolostorról tud. 
16  1993-as mongóliai utam során tettem látogatást a helyszínen. 
17  Az 1930-as évek elején a mongol éves költségvetés évi hét millió tugrik volt. 

ki (Batsaikhan et al., 2021, p. 123). O. Batsaikhan azonban sokkal riasztóbb adatokat közölt. Az ő 
kalkulációja alapján 1937. év végén 64 151 lámát tartottak számon a hatóságok. 1941-ben ez a szám 
26 762 főre csökkent. A terror évei alatt 37 389 szerzetest fogtak el, közülük 17 004 főt ítéltek el,  
13 679 főt agyonlőttek. 20 388 fő sorsa ismeretlen – állítja a mongol kutató, aki azt valószínűsíti, hogy 
ezeket az embereket is megölték. Ezzel együtt a politikai terror éveiben megölt szerzetesek számát  
40 ezer főre becsülte (Batsaikhan et al., 2021, p. 124). A kivégzettek aránya rendkívül magas, figye-
lembevéve, hogy akkor Mongólia lakossága körülbelül 800 ezer fő volt. A számok nem pontosak, 
helyi felkelésekben részt vett és kivégzett szerzetesek számát nem szerepeltették a statisztikában.18

A bolsevik rendszer egyik legmorbidabb döntése az volt, hogy a lámák kiirtásában aktívan részt 
vett belügyminisztériumi munkatársat, Bayarmagnai-t a legmagasabb állami kitüntetéssel, a Sark- 
csillag renddel jutalmazták, arra való hivatkozással, hogy több száz lámát tudott megölni egy hét 
alatt (Baabar, 2016, p. 237).

1944-ig az élve maradt lámák nem tarthattak nyilvános szertartást. Miután Sztálin megnyitott né-
hány templomot a Szovjetunióban, Mongóliában is engedélyezték a hit korlátozott gyakorlását az 
ország két legnagyobb kolostorában, az Ulánbátorban lévő Gandantegchilen kolostorban, valamint 
az ország legrégebbi kolostorában, a mongol birodalmi főváros romjain felépült Erdeni Zuu-ban.  
A két helyen mintegy háromezer szerzetes végezhette mindennapos imádságát és tanulmányozhatta 
a tibeti szent szövegeket. Ezen a két helyen a pártvezetés korlátozott számban engedélyezte az egy-
házi oktatást is. 

Az 1990-es rendszerváltást követően megkezdődött Mongólia szocialista múltjának feltárása, a tör-
ténészek kutatásokat végeztek a Nemzeti Archívumban, és számtalan interjút készítettek az érintet-
tek családtagjaival, még élő áldozatokkal. 1992-ben mongol elnöki rendeletre kezdték el rehabilitálni 
az 1930-as években elítélt és megölt embereket. Harmincezer főből körülbelül 28 ezret rehabilitál-
tak. A következő évben a mongol és az orosz elnökök sajnálatukat fejezték ki az egyházi javakat és 
értékeket ért károk miatt. A politikai üldözötteknek külön emléknapot19 szavaztak meg, minden év 
szeptember 10-én emlékeznek meg az áldozatokra. Számos tudományos és ismeretterjesztő kiadvány 
látott napvilágot a témával kapcsolatban, filmek is készültek az áldozatokról. Ezek többsége érinti a 
lámaizmus elpusztításának történetét. Ennek ellenére még mindig vannak homályos részletek, külö-
nösen az áldozatok létszámát illetően, de nem pontosan ismert az elpusztított kolostorok száma sem. 

18  Khövsgöl megyében és Ulánbátorban is találtak olyan tömegsírokat, ahol szerzeteseket lőttek agyon. Ulán-
bátorban 575 ember földi maradványát azonosított G. Purevbat láma, akiket agyonlőttek (Batsaikhan et al., 
2021, p. 123).

19  A mongol parlament 1996. augusztus 28-án rendeletet hozott arról, hogy minden év szeptember 10-én 
tartják a politikai áldozatok emléknapját.
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