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1. Bevezetés
Egy évtizeddel ezelőtt, Baktay Ervin (1930): A világ tetején című könyvét olvasgatva határoztam

el, hogy meglátogatom az indiai Himalájának legészakibb vidékét, Ladakhot és Zanszkárt. Baktay
könyve azt sugallta, hogy Ladakh a világ talán egyik legeldugottabb, legtávolibb és legtitokzatosabb
vidéke.

Ladakh  egy  mindössze  117  ezer  főt  számláló,  80-85%-ban  buddhista  lakosságú  részleges
önkormányzatisággal  rendelkező  körzete  Dzsammu és  Kasmír  államnak  Indiában.  Területe  alig
nagyobb hazánkénál. Miért lehet izgalmas egy ilyen kis népességű régió vizsgálata? Turistákat 1974-
ig nem engedtek ide, azután harmincöt évvel ezelőtt India megnyitotta a terület határait a világ
előtt,  s ezzel elkerülhetetlenül elindultak azok a társadalmi és gazdasági folyamatok, amelyeket
Ladakh lakói addig még csak hírből sem ismertek. Úgy vélem, Ladakh sok szempontból iskolapéldája
annak a folyamatnak, amit mi Európában az elmúlt két évszázadban éltünk át, a társadalmi és
gazdasági környezet modernizációjának. Ugyanezt a folyamatot ők mindössze egy emberöltő alatt
élték meg.

A nyitást követően szociológusoknak, geográfusoknak kiváló lehetőség nyílt  arra,  hogy ezt a
gyors ütemű és gyakran erőltetett modernizációs változást a helyszínen kutassák. Számos non-profit
szervezet  is  hamar  a  helyszínre  érkezett,  hogy  nyomon  kövesse  ezen  átalakulásoknak  a  helyi
társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatását, és lehetőségeikhez mérten segítsék a helyieket.
Tudományos  és  ismeretterjesztő  könyvek,  filmek készítői  szinte  egymással  versengve próbálták
bemutatni  a  nagyvilágnak  a  ladakhi  „Shangri  la”  sokáig  elzárt  világát.  A  téma  egyik  legjobb
ismerője, Helena Norberg-Hodge évtizedeket töltött Ladakhban, még a nyelvet is elsajátította. Híres
könyvét még dokumentumfilmként is feldolgozták, és bemutatták szinte az egész világon. Művében
nagyon érzékletesen mutatja be a helyi kultúra degradációját, a helyi közösségek felbomlását. Miről
is van szó:

Mi történik egy főként mezőgazdaságra,  laza faluközösségek hagyományos hálózatára épülő,
önfenntartó társadalommal, hogyha rájuk szakad a huszadik századi civilizáció minden áldása-átka?
Hogyan  mennek  tönkre  a  faluközösségek,  a  családok,  és  a  több  évszázada  működő
öntözőrendszerek? Hogyan veszi át a terepet a turizmusból élő és a profitra épülő gazdaság? Hogyan
megy feledésbe a hagyományos életforma, miként válnak az ezeréves buddhista szerzeteskolostorok
látványos  turistaattrakciókká?  Mennyire  veheti  fel  a  harcot  egy  hagyományos  civilizáció  a
fogyasztásra épülő társadalommal? Létezik-e, létezhet-e hagyománytisztelő, helyi tradíciókra épülő
globalizáció?  Nekünk,  akik  a  „nyugati  világban”,  Európában  élünk,  milyen  tanulnivalónk  lehet
Ladakhtól? Mennyire képes összebékülni a premodern civilizáció a fogyasztásra épülő gazdasággal?
Disszertációmban  ezekre  a  kérdésekre  keresem  a  válaszokat.  Az  elmúlt  években  összesen  öt
alkalommal  jártam  a  helyszínen,  így  a  dolgozat  megírásakor  hozzáférhető  szakirodalom  és  a
különböző statisztikai adatok mellett a terepmunka során szerzett információkra és tapasztalataimra
is támaszkodtam.



1. ábra Ladakh áttekintő térképe Forrás: National Geographic Magazin 1978. márciusi szám 335.
oldal.

1.1 Ladakh, mint sajátos egység
Több  mint  három évtizeddel  ezelőtt  a  külföldiek  előtt  is  megnyitott,  az  elérhetetlenség,  a

misztikum aurájával körüllengett Ladakhról a mély titokzatosság fátyla mára már ellebbent. Számos
kutatás, tudományos és ismeretterjesztő munka, publikáció dolgozta fel a térséget, nem beszélve az
évről  évre  hazatérő  rengeteg  turistáról,  akik  ugyancsak  szétrepítik  Ladakh  hírét  a  világban.
Nemcsak különös állat- és növényvilága miatt, hanem egyedülálló kulturális-, vallási jegyeinek is
köszönhetően lett  kedvelt  célpontja az ismeretterjesztő filmek készítőinek is.  Mindezek ellenére
Ladakhot mindmáig az egykori „Shangri-la” képével kötik össze, ahol a mély vallási spiritualizmus
kiegyensúlyozottan ötvöződik a mezőgazdaság önszabályozó és önfenntartó jellegével,  és ahol a
társadalmi  és  egyéni  feszültségek  éppen  emiatt  minimálisnak  mondhatók,  korunk  hírhedt
népbetegségei  pedig  szinte  ismeretlenek.

A valóság természetesen sokkal összetettebb ennél az idillikus képnél. Ladakh egyáltalán nem is
önálló entitás. Területét tekintve hazánknál kicsit nagyobb, 96 701 km2, (ha beleszámoljuk a Kínai
Népköztársaság által elfoglalt területet is). Magát a vidéket a legkülönbözőbb tájak fogják körül; az
állandóan  lakott  települések  nagyjából  2700  és  4500  méteres  tengerszint  feletti  magasságban
találhatóak, de keleten, Csang-Tang vidékén, a nomád pásztorok még ennél is magasabbra hajtják a
jakokat.  A  nagy  tengerszint  feletti  magasság  igencsak  próbára  teszi  az  ott  lakó  emberek
alkalmazkodóképességét. Mégis, az egymástól helyenként irdatlan távolságban, 4-5 napi járóföldre
lévő  falvak  alkalmazkodtak  a  zord  természeti  viszonyokhoz.  sőt  képesek  voltak  a  külvilág  felé
egységes arculatot mutatni. Hosszú századokon keresztül tartották fenn a kereskedelmet, s roppant
nehézségek árán voltak képesek biztosítani maguknak a puszta fennmaradást és a megélhetést.

A ladakhiak nyelve is közös, bár vannak kiejtésbeli különbségek a tibeti, a zanszkári, különösen
pedig a Kargil környéki falvak nyelve között, a ladakhi nyelv mindannyiuk számára érthető. A vallási
sokféleséget vizsgálva hamar kiderül, hogy a buddhizmus közös kulturális alap, de Ladakh egyes
részein síita és szunnita muzulmánok, keresztények, sőt manapság egyre többen hinduk is élnek.
Egyik  vallás  sem érintetlen  azonban a  buddhista  hatástól,  mindegyik  közös  értéknek tekinti  a
toleranciát és a könyörületességet.  Mit is  tekinthetünk valójában közös ladakhi identitásnak? A
ladakhi emberek egymásrautaltságát, atyafiságát, s hogy az itt élő különféle vallású és nyelvjárású



emberek együvé tartozónak tekintik magukat.

Az egységen túl felmerül a kérdés, hogy miben hasonlít és mi választja el a szomszédos Tibettől?
A Tibettől való különbözőség csak a legutóbbi időkben vált észrevehetővé. A kulturális és gazdasági
kapcsolatok „Kelet- és Nyugat-Tibet” között – ahogy sokan említik Tibet Kínához és Indiához tartozó
részét –, egészen a két szomszédos ország függetlenségének kikiáltásáig élénkek voltak a Csang-la
hágón  keresztül.  A  hasonló  természeti  körülményekhez  hasonlóan  alkalmazkodtak  mindkét
országban;  ez  leginkább  talán  az  építészeti  stílusban  nyilvánul  meg.  Szengge  Namgyal  kilenc
emeletes lehi palotája és a monumentális lhászai Potala palota közötti hasonlóság nyilvánvaló (2.
ábra); csakúgy, mint a Kargiltól Leh felé sorakozó falvakban lévő lakóházak stílusa. Ha a nagy
buddhista kolostorokat vizsgáljuk, Tibetben is és Ladakhban is ugyanazokat az építészeti jegyeket
fogjuk rajtuk felismerni. A buddhizmus India felől érkezett Ladakhba, de a XIII. században a vallás fő
szakrális bázisa inkább kelet felé, Tibetbe tolódott. Ekkorra már a ladakhi gompák, kivétel nélkül
egy-egy  tibeti  főkolostor  alá  voltak  rendelve.  Tibet  vallási  hatóköre  pedig  ebben  az  időben
Mongóliától Butánig és Ladakhtól egészen a Kuku-Nór-tóig terjedt.



2.  ábra:  Szengge  Namgyal  lehi  palotája  Lehben  (saját  fotó)  és  a  lhászai  Potala  Forrás:
swedasia.com és wikipedia.com

Az emberek életmódja közötti hasonlóság is ugyanilyen szembeötlő. A tibeti kultúrkörben élő
emberek legfőbb élelme a campa, az árpaliszt, amit nyersen, vagy kevés vízzel átgyúrva és kisütve
fogyasztanak; vagy a csang, az „árpasör”, ami szintén Tibetből származik. Ahogy az utazó közeledik
Ladakh felé – érkezzen bármelyik irányból –, étkezéseinél egyre gyakoribb lesz a jakvajas tea, amely
helyenként  jakvérrel  összetapasztva  tégla  formájú  csomagokban  kerül  forgalomba,  és  sóval
fogyasztanak.  Maga  a  tea  is  bizonyítéka  a  kelettel  fennálló  kereskedelmi  kapcsolatoknak.  A
vízimalmok, valamint a kifinomult érzékkel megépített öntözőcsatornák, amelyek akár több tucat
kilométeren keresztül is kanyarognak a legtávolabbi gleccserektől egészen a legapróbb falvakig,
mind a Tibettel való hasonlóság jelei.

A vallási előírások és az ikonográfia szabályai nagyon hasonlóvá teszik Ladakhot Tibettel. Az első
európai utazók külön említést tesznek a sajátos „sámán-táncokról”, valamint az évről évre Ladakh
szerte megrendezett buddhista kolostorfesztiválokról is. Néhány középkori tibeti szerzetes életrajza,
naplója is előkerült Tibet 1959-ben történt kínai megszállása után (a menekülők átcsempészték a
határon), ami csak megerősítette az első nyugati utazók egykori jelentéseit.



George Bogle, angol utazó 1774-75 tájékán jutott el Ladakhba, és ő volt az első, aki beszámolt a
poliandriáról, vagyis a többférjűségről. Úgy tűnik, hogy talán még magát a szót is ő alkotta meg.
Michel Peissel, francia antropológus, Ázsia-kutató és filmrendező, aki többrészes filmsorozatot is
készített Ladakhról és Nepálról a hatvanas és a hetvenes években, szintén beszámol a többférjűség
létezéséről Nepál egyik nagyon távoli régiójában, Musztángban. A jelenlegi antropológiai és néprajzi
kutatások  valószínűsítik,  hogy  Tibetben  is  léteztek  hasonlóan  jellegzetes  családi  modellek.
Ladakhban 1941-ben,  Tibetben pedig  1959-ben tiltották  be  a  poliandriát.  Ez  a  fajta  európaiak
számára igencsak furcsa családszervezési  mód tette  lehetővé évszázadokon keresztül  a  ladakhi
faluközösségek számára  a  fennmaradást.  Manapság Lehben és  Ladakh középső  részén,  ahol  a
gazdasági  fejlődés és a modernizáció már radikálisan megváltoztatta az emberek életmódját,  a
többférjűség gyakorlatilag nem létezik.

Ami megmaradt Ladakh hagyományos buddhista társadalmi berendezkedéséből, az talán a nők
fenntartás nélküli, teljes emancipációja. Ehhez kapcsolódó sajátosság ezen kívül a tekintélyelvűség,
valamint  az  Indiában  hagyományos  varna-rendszer,  vagyis  a  kasztrendszer  teljes  hiánya.
Természetesen  létezik  társadalmi  osztálytagozódás,  amennyiben  ez  a  születéshez  kötődő
arisztokráciát jelenti. Ez a mai Ladakhra ugyanúgy jellemző, mint a kínai megszállás előtti Tibetre. A
születésalapú  arisztokrácia  elfogadása  mégsem  jelenti  azt,  hogy  mindennapi  társadalmi
érintkezéseiket  ezek  a  kötöttségek  határoznák  meg.  A  ladakhi  életforma  talán  egyik
legrokonszenvesebb vonása az, hogy a nem kiváltságos osztály tagjai is büszkék és magabiztosak;
sőt lenézik azokat, akik éreztetik kiváltságos társadalmi helyzetüket, vagy az anyagiakból eredő
hatalmukat. Hogy ez a rokonszenves társadalmi magatartás vajon a vallásukból következik, vagy
csak egyszerűen abból, hogy a ladakhiak képesek felmérni, hogy valójában kik is ők, és nem egy
társadalmi ranglétra alapján, nem a vagyon alapján határozzák meg saját énjüket, ez az ő személyes
titkuk marad. Úgy vélem, szükségtelen volna tovább hosszan bizonyítanom, hogy Ladakh végül is a
tibeti kultúra részét képezi; sőt, Tibet kulturális hatása alatt áll, és többek között emiatt is került az
érdeklődés középpontjába.

Ladakh a Tibeti-fennsík nyugati peremén fekszik, emiatt a nyugatról érkező iszlám befolyás volt
rá  még igen jelentős  hatással.  Ez  a  kereskedelmi  utak  egyfajta  kényszerpályájából  következik,
ugyanis Leh szinte kikerülhetetlen állomása volt a Pandzsáb és Szinkiáng közötti, Felső-Indus-völgyi
kereskedelemnek. Ennek a hatásnak köszönheti Leh azt a különleges kozmopolita légkörét, amelyre
még az erre kevésbé fogékony utazó is felfigyel. A beszélt nyelvben, mint már említettem, a tibeti a
domináns, bár keverednek benne a kasmíri és az urdu kifejezések, sőt még perzsa eredetű szavak is.
A kereskedelemtől való függés a fent említett, főként buddhizmussal összefüggő jellemvonásokat
kiegészíti a lehi városi társadalomban. Francis Younghusband egy XIX. századi angol Himalája-utazó
így jellemzi ezt a mentalitást: „a tipikus Közép-ázsiai utazó-kereskedő intelligens, agyafúrt, tele van
információval … dörzsöltségét különféle országokban tanulta, de vérmérséklete és találékonysága
miatt elbűvölő a társasága”.

A ladakhi hagyományos népi kultúra mindig is nagy hatást fejtett ki a környezetére. Hatalmas
mennyiségű,  szájhagyomány  útján  ránk  maradt  irodalommal  rendelkezik,  amelynek  még  a
buddhizmus előtti időkből származó nemzeti eposzuk, a Keszar Szaga az alapja. A mindennapi életről
szólnak ezek a mesék, gyakran népdalokkal átszőve, gazdag szimbolikával és hasonlatvilággal. A
ladakhi zenének bizonyára vannak az iszlámból táplálkozó gyökerei, de pontosan kivehető jegyei
attól  tökéletesen  különállóvá  teszik.  Ez  jellemzi  a  néptáncokat  is,  amelyek  lényeges  elemei  a
mindennapi ladakhi életnek. Hagyományos szabadidős időtöltés az íjászat, csakúgy, mint Tibetben,
valamint a lovaspóló. Ez utóbbit nem a brit fennhatóság idején tanulták el az angoloktól, már az
iszlám terjedésével egy időben is divatos sportág volt. Manapság is láthatunk lovaspóló játékokat
Lehben nyáron.



Az iszlám vallás terjedésével kapcsolatban szükséges megemlítenem, hogy nem az iszlám volt az
egyetlen jelentős hatás, amely módosította Ladakh „tibeties” arculatát. Politikai szinten a „Dogra-
hódítás” 1834-42 között volt az, amely végül is bekapcsolta Ladakhot India erőterébe, és bár a lámák
1959-ig Lhaszától kapták vallási útmutatásaikat, az újabb, világiasabb generációk már szrinagári és
brit  indiai  egyetemekre  mentek  továbbtanulni.  India  függetlenné  válásakor,  1947-ben  Ladakh
Dzsammu és Kasmír részeként Indiához került. A hatvanas években, amikor a Kasmírral összekötő
hadiút  épült,  India  függetlenségének  és  gazdasági  fejlődésének  jegyében  nagyszabású
modernizációs  fejlesztés  kezdett  kibontakozni  a  térségben.  A  Kínával  és  Pakisztánnal  kialakult
feszült viszony felértékelte a hely hadászati  jelentőségét,  amely mind a mai napig erős katonai
jelenlétben tükröződik. Az Indiai Hadsereg és a Légierő mind Közép-Ladakhban, mind a dél-keleti
részen jelentős erőket állomásoztat,  különösen azután, hogy 1948-ban pakisztáni megszállás alá
került Ladakh legészakibb része, Baltisztán.

Mindezek ellenére Ladakh még mindig inkább Tibetre és Közép-Ázsiára emlékeztet, noha India
jelenléte nyilvánvaló. Hangulatában és szellemiségében furcsa elegyét figyelhetjük meg itt a tibeti
buddhizmusnak, az iszlámnak és egyéb kulturális hatásoknak, de amíg Tibet inkább befelé forduló,
elzárt világ volt, addig Ladakh mindig is kapcsolatban állt a nagyvilággal. A kívülről érkezők, a
Csusot  környékén  élő  baltik,  a  Drász  és  Kargil  vidéki  síita  muzulmánok  mind  képesek  voltak
harmonikusan beilleszkedni  Ladakh társadalmába.  Bár  ezek a  kulturális  hatások természetesen
eltörpülnek a buddhizmus jelenléte mellett, de az iszlám vallás, valamint az indiai kulturális hatás és
az európai misszionáriusok tevékenysége nélkül Ladakh minden bizonnyal egészen más hely volna,
és valószínűleg sokkal szegényebb is.

 



2. A dolgozat kutatásmódszertani kérdései
2.1 Adatforrások, eszközök, módszerek

Ladakh  modernizációjának  kérdésével  első  alkalommal  1998-ban,  első  ladakhi  utam  során
találkoztam Lehben, egy alternatív öko-mozgalom által szervezett filmvetítésen. Itt Helena Norberg-
Hodge  híres  Ladakh  kutató  filmjét  az  „Ancient  Future-t”  mutatták  be.  A  filmet  egyértelműen
propagandisztikus céllal forgatták, de a vetítést követő vitában a teremben lévő helyi ladakhiak
megerősítették a filmben látottakat. Meggyőztek arról, hogy bármennyire is sematikus, közhelyekre
épülő filmet láttam, az abban bemutatott kulturális degradáció, a gyors társadalmi átalakulás és a
természeti környezet pusztulása mindennapos gondot jelent Ladakhban. Ekkor fogalmazódott meg
bennem az ötlet, hogy ezt a témát más módszerrel, más szempontból is érdemes volna feldolgozni.

A következő években döbbentem rá, hogy a feladat nem olyan egyszerű, mint amilyennek az első
pillanatban látszott. Nem elsősorban a nagy távolság, a viszonylag drága útiköltség akadályozza a
munkámat, hanem inkább az, hogy az elmúlt években a ladakhi embereket és a helyi kultúrát túl
közelről  megismertem: több alkalommal tapasztaltam és sajnos másoktól  is  „megkaptam”, hogy
mintha  túlságosan  is  bele  lennék  szeretve  Ladakhba  ahhoz,  hogy  egy  „tudós”  –  földrajzos,
szociológus,  kulturális  antropológus,  közgazdász  –  kötelező  és  szenvtelen  elfogulatlanságával
elemezzem az akkulturáció, a gazdasági integrálódás helyi, s általánosítható összefüggéseit.

Egy földrajzilag távoli térség alaposabb elemzése megköveteli a szakirodalom alapos ismeretét.
Az  elmúlt  években  alkalmam  nyílott  a  helyi  problémákat  bemutató  könyvek  beszerzésére  és
áttanulmányozására. Természetesen disszertációm nem szorítkozhat ezek egyszerű ismertetésére,
hiszen saját tapasztalatok és megfigyelések nélkül csupán ezen publikációk másodlagos szintézise
lenne az eredmény.

A következő forrásanyag, amelyre támaszkodhatnék, a ladakhi statisztikai adatok volnának. A
kasmíri hatóságok ezeket az adatokat nem szívesen teszik nyilvánossá, így beszerzésük kíván némi
szerencsét  és  leleményességet.  Néhány  Ladakhról  szóló  tanulmányban  találkozhatunk  ugyan
statisztikai adattal, de ezeknek az összevetése igen nehézkes: számos hasonló témájú cikkben a
megjelentetett adatok teljesen különbözőek, s sokszor nem lehet kideríteni, hogy a cikk írója honnan
veszi  az  adatokat.  Mint  a  világ  legtöbb  országában,  így  Indiában  is  legutóbb  2001-ben  volt
népszámlálás. A népszámlálás Ladakhra vonatkozó részét véletlenül sikerült megszereznem 2003-
ban.  Jellemző  a  helyi  viszonyokra,  hogy  a  kis  könyvecskét,  melyet  egy  helyi  önkormányzati
tisztviselőtől  titokban  kaptam,  csak  úgy  hozhattam  magammal,  hogy  el  kellett  távolítanom  a
címoldalát  és  a  bevezetőt,  nehogy  úgymond  gyanússá  váljak  egy  esetleges  ellenőrzésen,  vagy
motozáson.

 

2.2 A terepbejárás
Úgy vélem,  hogy  egy  harmadik  világban lévő,  tradicionális  társadalom földrajzi  kutatásánál

elengedhetetlen,  hogy  a  helyi  viszonyokra  „ráhangolódjon”  a  kutató.  Az  térségről  megjelent
publikációk akármennyire is színesek, néha élményszerűek, nem pótolhatják a helyi tapasztalatokat.
Ezért utazásaim alkalmával minden alkalommal igyekeztem minél közelebbről megismerni a helyi
körülményeket. Ez a módszer némi kényelmetlenséggel is járt, minthogy azokat az utazási formákat,
éttermeket, szállásokat és egyéb infrastruktúrát vettem igénybe, amit a helyiek is használnak. A
rozoga és túlzsúfolt buszokat, amelyeken alkalmanként csak a tetőn lehet utazni, vagy ha olyan



környékről van szó, ahol nincs egyáltalán semmiféle út, akkor a napokig tartó gyaloglást. Ennek célja
nem az önsanyargatás, hanem a helyi viszonyok minél közelebbi megismerése volt, hiszen csak így
kerülhettem  olyan  közel  a  ladakhi  emberekhez,  hogy  a  felszínes  kommunikáció  is  valamilyen
későbbiekben esetleg hasznossá váló információt  tartalmazzon.  Az elmúlt  években ilyen módon
sikerült keresztül-kasul bejárnom Ladakh szinte összes turisták számára engedélyezett körzetét.
Mivel  a  térségben  érezhető  az  állandó  katonai  jelenlét,  a  biztonsági  okokból  még  mindig
hermetikusan lezárt kínai és pakisztáni határ-menti területekre nem sikerült soha belépési engedély
szereznem, se ezekre a helyekre eljutnom.

 

2.3 A Ladakhról szóló eddigi kutatások, kiadványok
Európa már a XIX.  században is  nagy érdeklődéssel  fordult  Tibet  felé:  mind a nagyhatalmi

vetélkedés, mind pedig a régió tudományos feltárásának szándéka számos nyugati katonatisztet,
tudóst, valamint kalandort, misszionáriust vonzott a térségbe. A XIX. század végéig Tibet területére
nyugati utazó nem juthatott be, ezért ők a kulturálisan és vallásilag is hasonló Ladakhban maradtak
és ott végezték tudományos, üzleti, vagy hittérítő tevékenységüket. A teljesség igénye nélkül, csak
néhányukat  megemlítve:  Sir  Francis  Younghusband,  William  Moorcroft,  Sven  Hedin,  Henry
Haversham Godwin-Austen, A. H. Francke.

Kőrösi Csoma Sándor nem Ladakh földrajzi feltárása miatt, hanem a tibeti nyelv tudományos
igényű megismeréséért érkezett a térségbe. Amikor magyar nyelvű Ladakhról szóló publikációkat
keresünk, óhatatlanul szinte mindig Kőrösi Csoma tudományos tevékenységével is találkozunk. Az ő
munkásságát követően számos hazai kutató próbálta és azóta is próbálja rekonstruálni Kőrösi Csoma
életének e szakaszát. Baktay Ervin, Duka Tivadar, Bethlenfalvy Géza, Marczell Péter nevét kell e
témakörben a teljesség igénye nélkül megemlítenünk.

Dzsammu és Kasmír állam, és ezen belül Ladakh akkor került a nemzetközi tudományos élet
középpontjába,  amikor 1974-ben megnyílt  a lehetőség a térségbe való akadálytalan beutazásra.
Azóta bőségesen találhatunk a régióval kapcsolatos publikációkat. Ladakh vallásföldrajzi-, politikai-
földrajzi  szempontból  igazi  különlegességnek  számít.  A  kultúr-antropológia,  a  szociológia,  a
politikatudomány  vizsgálja  Indiának  e  gyorsan  változó,  és  sérülékeny  régióját.  Évtizedek  óta
rendszeresen  jelennek  meg  szerkesztett  monográfiák,  melyekbe  a  legkülönbözőbb  tudomány
képviselői írnak cikkeket. Terjedelmi okokból csak azokat a szakkönyveket és publikációkat sorolom
fel, amelyeket viszonylag könnyen beszerezhetünk a nemzetközi könyvpiacon, vagy ha a helyszínen
járunk, akkor akár egy igényesebb ladakhi könyvesboltban is.

Prem Singh Jina Ladakh egyik legismertebb Indiában élő szakértője több mint tíz könyvet és
félszáz  publikációt  jelentetett  meg a  térségről.  Könyveiben általában történeti  megközelítésben
dolgozza fel Ladakhot, de kedvenc kutatási területének számít a szerzetesrendek szerveződése is,
csakúgy, mint a régió gyorsan változó társadalmi és gazdasági képe, vagy akár a turizmus hatásai.

M. G. Chitkara – Himachal Pradesh visszavonult,  nyugállományú államelnöke Kasmír jogi és
etnikai státuszát vizsgálja Kashmir’s Buddhist Ladakh c. könyvében.

Shridhar Kaul,  kasmíri  tanár,  tudós szinte egész életét  Ladakh kutatásának szentelte.  India
függetlenségének  kikiáltása  után  nekilátott  nagy  munkájának,  mely  Ladakh  through  the  ages,
towards a new identity címmel 1992-ben jelent meg. Felvázolja a térség történelmét és a jövőre
vonatkozóan próbál következtetéseket megfogalmazni A könyvet Shridhar Khaul fia, H. N. Khaul
fejezte be.



John  Crook  és  James  Low  a  ladakhi  joginokról,  szent  remetékről  szóló  könyve  szintén  a
kilencvenes években jelent meg. Izgalmas témáról és nagyon kiterjedt kutatómunkáról árulkodik
könyvük.

Janet Rizvi Ladakhról írt doktori disszertációját jelentette meg Ladakh – crossroads of High Asia
címmel 1998-ban. A szerző történész, ezért elsősorban történeti szempontból szintetizálja a régióról
szerzett ismereteit. E kötet megjelenése után két évvel jelent meg a szerzőnek Trans-Himalayan
Caravans: Merchant Princes and Peasant Traders in Ladakh című munkája. Legutóbb, 2009-ben
Pashmina: The Kashmir Shawl and Beyond címmel jelent meg könyve.

Helena Norberg-Hodge munkásságáról  és  világhírű  könyvéről  már  korábban szóltam,  amely
Ancient futures címmel 1991-ben jelent meg, majd film is készült azonos címmel.

Recent research on Ladakh címmel jelenik meg három-négyévente terjedelmes tanulmánykötet,
melyet  sokáig  Henry  Osmaston,  Philip  Denwood  és  Nawang  Tsering  szerkesztettek.  E
tanulmánygyűjteménybe  számos  tudomány  képviselői  publikálhatnak.  A  szerkesztett  monográfia
készítését a nyolcadik kötet óta Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen és Poul Pedersen végzik
az Aarhusi Egyetemen. Legutóbb megjelent nyolcadik kötet fejezetcímei jól érzékeltetik, mennyire
gazdag, szerteágazó témaköröket ölelnek fel ezek a monográfiák:

Ladakh történelme, történeti kérdések

Művészettörténeti és építészeti megközelítés

Helyi kultúra és hagyomány

A hagyományos orvoslás és a modern egészségügy

Politikai és társadalmi változások

A fejlesztések kihívásai

Vallás és erkölcs

 

Maguk a ladakhiak közül is sokan tudatára ébredtek a gyors és erőltetett modernizációban rejlő
veszélyeknek.  A  Ladags  Melong  (Ladakhi  Tükör)  címen  1994  óta  negyedévente  megjelenő
magazinban foglalkoztak a helyi társadalom és gazdaság ügyeivel. Annak érdekében, hogy ne csak a
helyiek, hanem az odalátogató turisták is értesüljenek ezekről a kérdésekről, az újság egyszerre két
nyelven, ladakhiul és angolul jelent meg. Így e kiadvány praktikusan ötvözte a helyi lakosság és a
turisták tájékoztatását. Számos olyan információt tartalmazott, melyekhez máshogyan nem lehetett
hozzáférni.  Politikai  vitáknak  is  helyt  adott,  oldalain  gyakran  lehetett  olvasni  Ladakh  politikai
törekvéseiről,  pl.  a  szövetségi  területté  válásról.  Érdekessége  többek  között  a  hátsó  lapokon
található turistáknak szóló angol - ladakhi mini-szótár. A 2003 óta megjelenő számokhoz ún. videó-
folyóirat, DVD-melléklet is tartozott, amit az írni-olvasni nem tudó helyiek kedvéért mellékeltek a
laphoz. Sajnos, a Ladags Melong 2006 vége óta egyáltalán nem jelenik meg.

 

2.4 Interjúk
Fontos,  hogy az eddig ismertetett  kutatási  módszerek mellett  megismerjük a helyi  lakosság



modernizációról és globalizációról alkotott véleményét is, mert gyakran lehet találkozni az európai
szakirodalomban azzal a vélekedéssel, hogy a Ladakhhoz hasonló, sokáig elzárt térségeket úgymond
„meg kell mentenünk” a modernizációtól. Miközben való igaz, hogy a gyors és gyakran erőltetett
modernizációnak számos negatív kísérőjelensége van, a helyi lakosság véleményét erről a kutatók
nem igazán szokták megkérdezni.

2007-ben  saját  lehetőségeim  korlátait  maximálisan  kihasználva  interjúkat  készítettem  a
ladakhiakkal,  akiktől  azt  igyekeztem megtudni,  hogy személyes életük miként változott  meg az
elmúlt három évtized modernizációs politikájának következtében. Milyen benyomásokkal,  milyen
attitűddel rendelkeznek a modernizációval és a globalizációval kapcsolatban.

A  kutatásról  szóló  részekben  összesen  tizenhét  helyi  lakossal  felvett  interjú  tanulságairól
számolok be. A modernizációval kapcsolatos vélekedésükön kívül arra is kíváncsi voltam, hogyan
képzelik el Ladakh jövőjét, és benne a saját életüket. Nem törekedhettem arra, hogy a teljes helyi
népességre  kiterjedő  reprezentatív  vizsgálatot  készítsek,  hiszen  erre  sem  anyagi,  sem  időbeli
lehetőségem nem volt.  Azt  sem tűztem ki  célul,  hogy  a  ladakhiakra  vonatkozó  általánosítható
eredményeket kapjak. Mindössze azt szerettem volna bemutatni, hogyan látják maguk a ladakhiak
saját  régiójukat  és  benne  önmagukat  a  modernizáció  korában.  Reményeim  szerint  ezekből  az
interjúkból  megismerhetjük  a  helyi  lakosság  néhány  tagjának  modernizációval  kapcsolatos
elképzeléseit.

Kutatásomat  2007 júliusában és  augusztusában végeztem.  Igyekeztem a  ladakhi  társadalom
legkülönbözőbb  tagjait  megszólaltatni.  Interjúalanyaim kiválasztásánál  arra  törekedtem,  hogy  a
válaszadók  között  legyenek  nők  és  férfiak,  fiatalabbak  és  idősebbek,  magasan  iskolázottak  és
kevésbé műveltek, egyesek dolgozzanak a magán szektorban, mások pedig állami munkahelyen. Azt
is igyekeztem szem előtt tartani, hogy válaszadóim világnézetileg és vallásilag is reprezentálják a
régió sokszínűségét, ezért a számos buddhista mellett megjelennek muzulmán vallásúak, sőt és egy
keresztényt  is  sikerült  megkérnem,  hogy  üljön  le  velem  beszélgetni.  Összesen  17  interjút
készítettem, de a kommunikációs- és technikai problémák miatt csak 12 interjú anyagát tudtam
érdemben  felhasználni  (1.  táblázat).  Minden  esetben  legalább  30-40  perces  beszélgetése
törekedtem,  de  voltak  ennél  hosszabb,  50-60  perces  interjúim  is.

 

Szám Nem Kor Társadalmi helyzet

R1 Nő 40 Háztartásbeli, kisbolt- és
kempingtulajdonos

R2 Férfi 56 LUTF irodavezető, politikai aktivista
R3 Férfi 83 A LEDeG nyugalmazott igazgatója
R4 Férfi 34 Mérnök, környezetvédelmi aktivista

R5 Nő 23 Egyetemista, a vendégház-tulajdonos
lánya

R6 Férfi 37 Kerületi oktatási bizottsági tisztviselő
R7 Férfi 26 Vendégház tulajdonos
R8 Férfi 36 A LEDeG igazgatója
R9 Férfi 70 Újságíró, publicista, nyugdíjas tudós

R10 Férfi 32 Egykori állami alkalmazott, ma
üzletember

R11 Férfi 64 Nyugalmazott iskolaigazgató
R12 Férfi 58 Politikus, Parlamenti képviselő


