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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.1 A téma egyik legjobb ismerője, Helena NorbergHodge2 évtizedeket töltött Ladakhban, még a nyelvet is elsajátította. Híres könyvét3 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
1

James Hilton A kék hold völgye című könyvében híressé vált, valahol a Himalájában fekvő misztikus,
elképzelt ország neve.
2
Jelenleg az ISEC igazgatója. International Society for Ecology and Culture www.isec.org.uk
3
Norberg-Hodge, H.: Ancient Futures, Learning from Ladakh. Oxford University Press, 1991
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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
5

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,4 bár vannak kiejtésbeli különbségek a tibeti, a zanszkári,
különösen pedig a Kargil környéki falvak nyelve között, a ladakhi nyelv mindannyiuk
számára érthető.5 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
4

Koshal, Sanyukta: Language profile of Ladakh. in. Prem Singh Jina (Szerk.): Ladakh, past and present.
Gyan Publishing House, 2000. 46. o.
5
Zeisler, Bettina: Borrowed Language: Passive Assimilation or Active Incorporation of Modern Concepts.
in. Recent Research on Ladakh Vol. 8. 389-401. o. (Szerk. Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen)
1999.
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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.6 A buddhizmus India felől érkezett Ladakhba, de a
XIII. században a vallás fő szakrális bázisa inkább kelet felé, Tibetbe tolódott. Ekkorra
már a ladakhi gompák7, 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
6

Ravina Aggarwal: From Utopia to Heterotopia, towards an anthropology of Ladakh. in: Henry Osmaston,.
– N. Tsering (szerk.) Recent Research on Ladakh Vol. 6. Motilal Banarsidas Publishers, 1997. 22-23. o.
7
buddhista kolostorok
7

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.8 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
8

Rizvi, Janet: Ladakh – Crossroads of high Asia. Oxford University Press 1998. 4. o.
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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.9
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 utazókereskedő intelligens, agyafúrt, tele van információval … dörzsöltségét különféle
országokban tanulta, de vérmérséklete és találékonysága miatt elbűvölő a társasága”.10
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.
9

Ghosh Anandamayee: Tibetan literary language and ladakhi speech: A continuity. in. Recent Research on
Ladakh Vol. 8. 125-130. o. (Szerk. Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen) 1999.
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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.
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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.
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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
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Francis Younghusband, William Moorcroft, Sven Hedin, Henry Haversham GodwinAusten, 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 kultúrantropológia, 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 Jina11 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.
11

Prem Singh Jina könyvei: http://www.gojaba.com/search/qau/PREM+SINGH+JINA vagy
http://openlibrary.org/a/OL101503A/Prem-Singh-Jina
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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.
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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
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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
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

Nem
Nő
Férfi
Férfi
Férfi
Nő
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi
Férfi

Kor
40
56
83
34
23
37
26
36
70
32
64
58

Társadalmi helyzet
Háztartásbeli, kisbolt- és kempingtulajdonos
LUTF irodavezető, politikai aktivista
A LEDeG nyugalmazott igazgatója
Mérnök, környezetvédelmi aktivista
Egyetemista, a vendégház-tulajdonos lánya
Kerületi oktatási bizottsági tisztviselő
Vendégház tulajdonos
A LEDeG igazgatója
Újságíró, publicista, nyugdíjas tudós
Egykori állami alkalmazott, ma üzletember
Nyugalmazott iskolaigazgató
Politikus, Parlamenti képviselő

1. táblázat: A válaszadók neme, életkora, társadalmi státusza

A meginterjúvoltak kiválasztása az ún. hólabda mintavétel12 elvei alapján történt. Némely
esetben találomra választottam ki az interjúalanyt, de általában olyan jól informált embert
kérdeztem, akit valaki név szerint ajánlott. Ez az oka annak, hogy a diplomások aránya
felülreprezentált. Egy alkalommal beszélgettem egy képzetlen, analfabéta és angol
nyelven alig tudó illetővel is, de a kérdéseket csak nagyon nehezen tudtam neki
elmagyarázni. Az összes interjúalanyom ladakhi születésű volt, sokan közülük régebben
máshol végezték tanulmányaikat, de azóta mindannyian hazaköltöztek szülőföldjükre. A
meginterjúvoltak kevesebb, mint hatoda volt nő. Mint távolról érkezett „nyugati” utazó
nem is számíthattam arra, hogy a helyi életformáról, vagy a modernizáció mibenlétéről
négyszemközt hosszasan elbeszélgethetek majd egy nővel.
Az összes interjút angolul készítettem. Tisztában vagyok azzal, hogy az interjúk
megbízhatóságát némileg rontja, hogy nem az anyanyelvükön beszélgettem a
személyekkel, de Indiában, ahol az angol közvetítőnyelvnek számít, általában mindenki
beszél valamennyire angolul. Az interjúkat előre eltervezett kérdések alapján készítettem,
melyek sorrendje azonban a válaszadók által mondottak alapján módosult. A kérdések
újakkal egészültek ki, ha az interjúalany olyan előre nem látott témát vetett fel, amelyet a
kutatás szempontjából fontosnak ítéltem. Az interjú kérdéseit egy indiai származású

12

Szokolszky Á. Kutatómunka a pszichológiában. Osiris 2004. 163-164. o.
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illetővel próbáltam ki – még Budapesten – annak érdekében, hogy meggyőződjek a
kérdések érthetőségéről.
Az interjúk kölcsönös bemutatkozással valamint a kutatás bemutatásával kezdődtek, és a
válaszadókat ekkor biztosítottam adataik bizalmas kezeléséről is. Ez után olyan kérdések
következtek, amelyek alapvető háttéradatokra kérdeztek rá, az illető életkorára,
foglalkozására.
Az interjú fő vázát alkotó kérdések összeállításánál arra törekedtem, hogy az illető saját
tapasztalatairól számoljon be a modernizáció és a helyi társadalmi és gazdasági
folyamatok kapcsán. Az interjúk vezérfonala ennek megfelelően három fő részből állt. Az
első részben arra voltam kíváncsi, hogy az illető milyennek látja a múlt és jelen
viszonyát. Mennyiben látja másnak a harminc évvel ezelőtti élet mindennapjait, mint
most. Hoztak-e valamilyen előnyt ezek a változások az életében, vagy éppen hátrányosan
érintették őt? Ezek a kérdések a helyi szokások, vallási hagyományok megváltozását
célozták, és azt is megkérdeztem ennek kapcsán, hogy miben látja ezen változásoknak az
okát.
A kérdések második fő csoportja a munkát és a munkalehetőségeket érintette. Mivel
Ladakh hagyományosan egy mezőgazdaságból élő társadalom, a modernizáció többek
között a városokba való költözést is magában foglalta, lényegesnek tekintettem ennek a
kérdésnek a felvetését. Így merült fel általában az oktatás, a képzettség fontossága,
valamint a munkanélküliség és a kisvállalkozások témája. A turizmus, mint a változások
egyik fő alakítója is gyakran felmerült ennél a témakörnél, különösen azért, hiszen ez a
szektor kínálja az egyik legjobban fizető munkalehetőséget Ladakhban.
Ami a régió politikai helyzetét illeti, a nyolcvanas évek elején Ladakhban egy ún.
különleges jogállású szövetségi terület (Union Territory) létrehozását szorgalmazták, ami
Indiában több helyütt elismert megoldás.13 Számos esetben előfordult, hogy területileg
egy tömbben élő kisebbségi népcsoportokat kivontak saját államuk joghatósága alól, és
ezek közvetlenül Delhi igazgatása alá kerültek.14 Néhány helyi politikus úgy vélte, hogy
Ladakh kulturális, vallási és nyelvi különállását Szrinagárból, Dzsammu és Kasmír állam
fővárosából nem képesek a közösség számára maradéktalanul biztosítani, ezért a
szövetségi kormány joghatósága alá szerették volna helyezni a saját régiójukat. Az elmúlt
13

Kiss-Csapó Gergely: Az autonómia és a modernizálódás kérdései Ladakhban. Kül-Világ 2009. 1. 4260.o.
14
Andaman és Nicobar szigetek, Chandigarh, Dadra és Nagar Haveli, Daman és Diu, Lakshadweep, Delhi
Főváros. India Alkotmánya a 240. paragrafusban rendelkezik ezekről a különleges jogállású területekről.
The Constitution of India http://lawmin.nic.in/coi.htm
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évtizedben megszületett az a politikai mozgalom, a LUTF, amely Ladakh politikai
függetlenségét, és a szövetségi kormány közvetlen irányítását tűzte zászlajára.15
Kérdéseim harmadik csoportja tehát az autonómiatörekvésről szólt. Az interjúalany
mennyiben látja megvalósíthatónak e politikai törekvést, mennyiben segítené szerinte a
függetlenség kivívása a helyi fejlesztéseket? Mit gondol az interjúalany a Frontról?
Ladakh sérülékeny ökoszisztémája igen komoly veszélyekkel néz szembe a
modernizációs folyamatok közben. Az egyre gyorsabban fogyatkozó gleccserek miatt a
régióból néhány évtized múlva teljesen elfogyhat a víz.16 A megnövekedett turizmus és a
masszív katonai jelenlét komoly környezeti terheléssel jár együtt. Olyan esetekben,
amikor az interjúalanyról megállapítottam, hogy érdemben hozzá tud szólni ehhez a
témához, a környezet állapotához, a fenntartható fejlődéshez, a globális felmelegedéssel
járó veszélyek témaköréhez, akkor minden esetben erre is kitértem.
A kész interjúkat először magyar nyelvre írtam át, majd az interjúk adatait kvalitatív
technikával elemeztem.17 Többszöri átolvasás után jelentésegységekbe rendeztem a
szöveget, majd a több interjúalany által is említett, kiemelendő témákat határoztam meg.18
Eredményeimet négy fő részre és a hozzájuk tartozó kisebb témákra bontva mutatom be:
a hagyomány és a modernizáció, az oktatásban és a foglalkoztatásban megfigyelhető
jelenségek, a politikai változások, valamint a környezet állapotában bekövetkezett
változások.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a munkámban előforduló összes földrajzi név
magyaros átírása A magyar helyesírás szabályai, valamint Keleti nevek magyar
helyesírása címmel megjelent kötetek alapelvei alapján történik.19 További támpontként
szolgálnak Terjék József munkái is.20
A következő oldalon található 2. táblázatban összefoglalom az ebben a fejezetben
ismertetett kutatási kérdéseket, az adatforrásokat, a kutatási eszközöket és a feldolgozási
módszereket.

15

LUTF, Ladakh Union Territory Front
Seminar on climate change in Ladakh http://blog.taragana.com/n/seminar-on-climate-change-in-ladakh38624/
17
Szokolszky Á. Kutatómunka a pszichológiában. Osiris 2004. 572. o.
18
Fenomenológiai jelentéskondenzáció
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A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984., Keleti nevek magyar helyesírása.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 141-164. o.
20
Terjék József: Tibeti-magyar szótár. Keleti nyelvek kincsestára, 5. 03.2.Tib.1. valamint Terjék József: A
klasszikus tibeti nyelv szerkezeti felépítése. Budapest Kőrösi Csoma Társaság. 1990.
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Kutatási kérdések

1

Hogyan vélekednek
Ladakhban a
modernizációról?

2

Miben nyilvánulnak meg a
modernizáció hatásai?
2.1.) A modernizáció
hogyan befolyásolja a
ladakhiak iskolai
képzettségét?
2.2.) Hogyan befolyásolja
pályaválasztásukat?
2.3.) A turizmussal
összefüggő vállalkozásokat?
2.4.) Milyen hatása van a
modernizációnak az
úthálózatra?
2.5.) A települések
infrastrukturális
ellátottságára?
2.6.) A lakosság egészségi
állapotára?

3

Milyen szcenáriókat lehet
felvázolni Ladakh
autonómia-törekvéseinek
kapcsán?

Adatforrások,
kutatási eszközök
Kvalitatív interjúk,
Helyi újságok,
Terepbejárás,
Hozzáférés-alapú
mintavétel.
Field research,
Saját fotók, saját
jegyzetek
Kvalitatív interjúk,
Ladakhról szóló
szakirodalom
Statisztikai adatok,
Terepbejárás,
field research,

Saját és archív fotók,

Kvalitatív interjúk,
Újságok,
dokumentumok
Választási
eredmények

Feldolgozási módszer

Komparatív módszer,
Fenomenológiai jelentéskondenzáció21

Fenomenológiai jelentéskondenzáció
Dokumentumelemzés,
statisztikai adatok értelmezése
Kutatási jegyzet kvalitatív
elemzése
Kvalitatív szöveg- és vizuális
anyag elemzés.
A fotók összehasonlítása a
következő kérdések alapján:
• A tanulmányozott kultúrának
milyen vizuálisan
megnyilvánuló jelei vannak?
• Hogyan tudjuk ezeket a
képeket szavakkal leírni?
• Ezek a vizuális élmények
szocio-kulturálisan mennyire
rendszerezhetők?
Dokumentumelemzés,
kvalitatív analízis

2. táblázat: A kutatás felépítése: kérdések, adatforrások, eszközök és módszerek.
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Szokolszky Á. 2004 i.m. 163-164. o.
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3. TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZÉS
3.1 „Kis Tibet” – a hágók országa
A Himaláját a geográfiai irodalom a Tibeti-fennsík és az Indiai szubkontinens között
húzódó hatalmas hegységnek tünteti fel, amelyet hegyláncok tagolnak. Az egész
hegységrendszernek az iránya közelítőleg északnyugat-délkeleti irányú. A Sivalikhegylánc, az egyik legkülsőbb hegylábi vonulat képez összeköttetést az Indiai
szubkontinenssel. Dauladar és Pir-Pandzsal vonulatai ölelik körül a Kasmíri- és a Kangravölgyeket. Kasmírtól északkeletre, a Himalája teteje és a Karakorum között fekszik
Ladakh. Délről északra ez alkotja magát a Magas-Himalája vonulatát, amelyet a
Zanszkár- és a Szuru-folyók völgye szabdalt tovább: Zanszkár-hegységre, az Indusvölgyére, Ladakh történelmi szívére, Ladakh-hegységre, a Tibetig is elnyúló Kajláshegységre. A Ladakh-hegységtől északabbra a Sájok-folyót, az Indus egyik
mellékfolyóját találjuk, valamint ettől is északra már a Karakorumot, Közép-Ázsia
vízválasztó hegységét.
Mintegy 50 millió évvel ezelőtt az Indiai szubkontinens észak felé sodródott, bezárva a
Tethys-óceán medencéjét (3. ábra). A hegyláncok az ezt követő mintegy 45 millió évben
gyűrődtek fel, miközben az Indiai-lemez egy része Ázsia alá gyűrődött. Míg a MagasHimalája az Indiai-plató anyagából képződött, addig a tőle északabbra elhelyezkedő
Zanszkár-hegység az egykori Tethys-óceán üledékéből gyűrődött fel. A Ladakh-hegység
gránitos, granodioritos tömege pedig a két hatalmas tömeg közötti súrlódásnak és a
közben lejátszódó magmatizmusnak köszönheti kialakulását (3. ábra).

3. ábra: Az Indiai-lemez és Ázsia helyzete a Himalája kialakulásakor. Forrás: Bassoullet, J.P.: The Tibetan
side of the India–Eurasia collision. Nature 294, 405 – 410. o. 1981.
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A ladakhi gránitokból álló hegységet a világ egyik leghosszabb gránithegységeként is
számon tartják. Ladakhban a két kontinens közötti szutura-zóna hosszú szakaszon
keresztül egybeesik az Indus-völgyével. A drift-zóna még mindig aktív, ez számos
földrengés előidézője a térségben, bár Ladakhban még mindig sokkal kisebb a szeizmikus
aktivitás, mint a Himalájában és a Karakorum többi részén.
A hegységek kiemelkedésével egy időben egy ezzel ellentétes folyamat is elkezdődött a
Himalájában, az erózió. Emiatt a hegységek eredeti struktúrája alapvetően megváltozott.
A külső erők közül elsősorban a folyók, a magasabb térszíneken pedig a hatalmas
kiterjedésű jégárak játszották ebben a fő szerepet.
Ladakhba Kasmír felől érkezve a Zodzsi-la hágónál az emberben csak nehezen
tudatosodik, hogy a világ legnagyobb hegyláncán vág keresztül. A 3529 méter még
szerény magasságnak tűnik, de a környező hegyek már az 5000 métert is elérik. Délkelet
felé a hegyek egyre magasabbak lesznek, a Nun és a Kun hatalmas csúcsai már bőven a
hétezres magasságot ostromolják, (7135 m és 7087 m). A Magas-Himalájának ez a része
mind repülőről, mind a Szrinagárt Lehhel összekötő úton felejthetetlen látványt nyújt.
A Szuru- és a Zanszkár-folyó völgye árokként határolja északról a Magas-Himalája
eljegesedett vonulatát; a Zanszkár-hegység pedig a déli oldalról. A Szuru a Zanszkárhegységet választja el a szomszédos területektől; miután Kargiltól nem messze északra
felveszi a Drász- és a Singo-folyókat, az Indusba torkollik Marolnál, kb. 2700 méteres
magasságban. Ha ellenkező irányba követjük a Szuru-folyót, akkor láthatjuk, hogy a Nun
és a Kun északi gleccseréből táplálkozik, mintegy 3800-4000 méteren válik csak folyóvá
a gleccser. Rangdumtól keletre található 4400 méteres magasságban a Pensi-la, ebből az
irányból az egyetlen átjáró Zanszkárba (4. ábra).
Zanszkárnak kitüntetett földrajzi jellege van: két jelentős vízfolyásnak, a Sztodnak és a
Lungnak-folyónak taláható itt a völgye (különböző kiadványok Doda és Carap-Lingti
folyóknak írják őket), ezek egyesüléséből jön létre a Zanszkár-folyó. A Lungnak-folyó
forrásvidéke nagyon messzire, keletre nyúlik, egészen a Baralacsa-la hágóig (4650 m),
melytől délre már a Csandra-folyó völgye Lahulba és Szpitibe vezet át. A Lungnak-folyó
egy másik igen fontos mellékfolyója a Kargyak, melynek forrásgleccsere a Singo-la
hágóig nyúlik (5200 m). Maga a Lungnak egyébként zanszkári nyelven „sötét szurdokot”
jelent, utalva a felső szakaszán látható káprázatos, de igen veszélyes szakaszra.
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4. ábra: Ladakh és Zanszkár áttekintő térképe. Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Ladakh,
www.tibet.freeserve.co.uk, valamint Northern India (1:650000) Nelles Maps alapján.

A Sztod-folyó a Pensi-La hatalmas gleccseréből táplálkozik, a Drung-Drang-ból, mely
széles völggyel csatlakozik Padumnál a Lungnakba. Innen már Zanszkár-folyó néven
tartanak együtt az Indus irányába. Csakúgy, mint a Szuru-völgye, a Zanszkár is jelentős
hómennyiséget kap a hosszú téli hónapokban. Maga a Pensi-La hágó csak júniusban válik
használhatóvá, és október közepén újra lezárul.
A Zanszkár-hegységben a megfigyelő búcsút inthet a geológiai szabályszerűségeknek,
miközben a Kargilt Padammal összekötő úton kanyarog a Szuru-folyó szűk völgyében.
Az előrejutást állandóan nehezítik az Indus felé futó keresztirányú völgyek, amelyek
egytől-egyig járhatatlanok. Legszebb példa erre a Zanszkár-folyó, amely mindössze a téli
időszakban szolgál összeköttetésként az Indus-völgye irányába; a vastag jégpáncélon
ilyenkor még akár jakokat is lehet hajtani. A Zanszkár-hegység már 5500 m és 6400 m
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közötti csúcsokkal büszkélkedhet, egyik legszebb csúcs ezek közül a Sztok Kangri (6121
m), amely Lehből is jól látható (5. ábra).

5. ábra: A Sztok Kangri Lehből (saját fotó, 1998.)

Az Indus-folyó völgye Ladakh földrajzi értelemben vett gerince, történelmileg viszont
inkább csak Upsitól Khalatsze-ig terjed Ladakh szíve. Az említett két falunak azért van
kitüntetett jelentősége, mert rajtuk keresztül jutnak be az utak Pandzsáb, illetve Kasmír
irányából.
Magának a Ladakh-hegységnek – környezetéhez képest – nincsen különösképpen magas
csúcsa. A legnagyobb hegyek néhány méterrel maradnak el a 6000 méteres magasságtól,
míg az átlagos csúcsmagasság inkább csak 5000 méter körüli. A hegység északról
határolja az Indus-völgyet, kivéve azt a rövid szakaszát, ami közvetlenül a kínai-indiai
határ után következik. Itt az Indus északról határolja a Ladakh-hegység gránitos
vonulatát; káprázatos szurdokvölggyel vágja át magát a Hanle-folyó torkolatánál. A
Ladakh-hegységnek lenyűgöző mellékvonulatai vannak, pl. a Pang-Gong-lánc, amely
mintegy 100 km hosszan húzódik nagyjából Csusul faluig, végig a Pangong-tó déli
partján. A Tangce-folyó vágja keresztül magát a Pang-Gong-láncon, amely ezáltal két
részre tagolódik. Legmagasabb csúcsai 6700 méteres magasságokba hatolnak és az
északabbra lévő csúcsai eljegesedtek.
Ladakh északi részén a Sájok-folyó futása szabálytalan; leghosszabb forrása a Csip-Csepág a Karakorum-hágóig nyúlik gleccserként, és sokáig nyugatra tart, amíg nem találkozik
a főággal. Mintegy 150-160 km múlva, amikor felveszi a Rimo-gleccser olvadékvizét,
hirtelen délnek fordul. Amint eléri a Pangong-hegység gránittömegét, éles kanyarral
fordul ismét észak-nyugatnak, hogy a felvegye a többi völggyel párhuzamos általános
futásirányt. Végül a Nubra-folyóval találkozik, melynek hasonló előtörténete van, mint a
Sájoknak. Ez utóbbi folyó a Sziacsen-gleccserből táplálkozik, mely a világ leghosszabb
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gleccserének van feltüntetve számos indiai kiadványban. Sokáig a Szaszer Szpur nyugati
oldalán fut, majd a Sájokba torkollik egy széles, száraz, sőt sivatagi homokbuckákkal
tarkított síkságon.
A két folyó torkolatvidékét a ladakhi köznyelv egyszerűen Nubrának hívja. A Nubravölgy igen száraz síkság; völgy jellege is inkább csak a környező óriási hegységek miatt
van. A sivatag szélén csak egy tüskés gyomnövény képes vadon megélni, a homoktövis
(Hippophae rhamnoides); ezt a növényt a helyiek tüzelésre, illetve kerítések építésére
használják. Ez igen fontos tényező volt, amikor az elmúlt évszázadokban lovak, tevék,
málhás állatok ezrei vonultak át évről évre a Nubra-völgyön keresztül észak felé KözépÁzsia, vagy délnek, Ladakh irányába. A helyiek a homoktövisből készült kerítéssel óvták
kertjeiket az állatok tiprásától. (Az elmúlt évtizedben e növény bogyóterméséből üdítőitalt
készítenek.)
A Karakorum, ami az egész hegységrendszernek legmagasabb csúcsa, már nem tartozik
szorosan Ladakh-hoz, csupán északnyugatról határolja. A teljesség kedvéért azonban
említést kell tennünk róla is. A Nubra-Sziacsen vonaltól északra lévő Karakorum-vonulat
foglalja magába az Apszaraszás-csoportot (7245 m), a Rimo-csoportot (7385 m), a Teram
Kangrit (7464 m) és a Szingi Kangrit, melynek csúcsai 7751 m magasságba nyúlnak. Az
említett vonaltól délre találjuk többek között a Szaltoro-hegyláncot, amely az elmúlt
mintegy fél évszázad során vált a világ legmagasabb csataterén végrehajtott tüzérségi
támadások színterévé India és Pakisztán között.
A Nubra-völgytől keletre található a Karakorum utolsó kiszögellése, a Szaszer-Kangri
7672 méter magas csúcsával. Az erősen eljegesedett hegység gleccserei nagyjából tíz
kilométeres sugarú körben fogják körbe a hegységet. A Karakorum gleccserei hasonlóan
a világ nagy gleccsereihez egyszer terjeszkednek, máskor visszahúzódnak. Ezt a
folyamatot és következményeit még a legutóbbi történelmi időkig is megfigyelhetjük.
Többször voltak olyan klimatikus periódusok, amikor a Karakorum gleccserei lenyúltak
egészen a Sájok-völgy felső szakaszáig, 22 a mellékgleccserek elállták a folyó útját, mely
aztán rövid idővel később tombolva törte át a gátként magasodó jégfalat.23 Legutóbb
1929-ben lehetett ilyet megfigyelni, azóta a gleccserek inkább hátrálnak.24
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Oerlemans, Johannes: Glacier fluctuations and climatic change: Proceedings of the symposium on
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Pratap Singh, Vijay P. Singh: Snow and glacier hydrology, Generation of extreme flows from glaciers
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Feng Qinghua: Characteristics of Glacier Outburst Flood in the Yarkant River, Karakorum Mountains.
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A Karakorumtól is északabbra találjuk a Kínához tartozó Kun-Lunt, a Karakorumhoz
hasonló hatalmas hegységet. Láthatjuk tehát, hogy Ladakh északról háromszorosan is el
van zárva. Ezen a háromszoros akadályon nehéz volt a kereskedelem Belső-Ázsia
irányába. A karavánok évszaktól függően 25-35 nap alatt tették csak meg a Leh-Khotan,
vagy a Leh-Jarkand távot, miközben legalább négy nagyon magas hágón kellett átkelniük.
Dél-Kelet-Ladakhban a láncok és völgyek párhuzamos hálózata megszűnik, helyükbe a
gyűrődések által magasba emelt fennsíkok, valamint az ezeket elválasztó hegyláncok
lépnek. Ez utóbbiak fennsíkokhoz mért relatív magassága mindössze néhány száz méter
és nehéz volna bennük bármiféle rendszert találni. Ezt általában Csang-Tang-nak, vagy
Északi-Platónak hívják. Ez utóbbi megnevezés félrevezető, ha Ladakh délkeleti csücskére
gondolunk. Valószínűleg Indiához viszonyított helyzete miatt kapta nevét. Csang-Tang
legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy lefolyástalan terület, ezért a víz a dimbes-dombos
felszín mélyedéseiben lefolyástalan tavakban gyűlik össze. E tavak közül legnagyobb
kiterjedésű a 4300 méteres magasságban lévő Pangong-tó, amely rendkívül hosszan, 130
km-en keresztül nyúlik át Tibetbe, ugyanakkor mindössze 6-7 km széles. A Pangong-tótól
északra található Ladakhnak talán a legkietlenebb része, a Lingcsitang- és az AkszajCsin-fennsík, melyeket a szomszédos Csangcsenmo-hegylánctól a hasonló nevű folyó, a
Sájok egyik mellékfolyója választ el.
Ezek a fennsíkok nem jelentenek vízválasztót, inkább egy sajátosan összetett
folyóvízhálózat alakult ki a felszínükön a Csangcsenmo- és a Galvan-folyók között.
Annak ellenére, hogy a terület teljes mértékben kietlen és tökéletesen néptelen, a XIX.
század hatalmi vetélkedése állandó vita tárgyává tette. A jelenlegi határ is inkább a
véletlen, mint a környező országok közötti tervszerű elgondolás eredménye. A hatvanas
évek eleje óta Kína de facto birtokolja, habár az indiai kiadású térképek természetesen
Indiához sorolják e területet.
A Pangong-tótól délre, szétszórt, apró falvakban találjuk a félnomád Csangpa népet.
Nyáron a magasabb területeken élnek állataikkal és gyenge minőségű árpát termesztenek,
majd a tél közeledtével magukkal viszik sátraikat és az állatokkal együtt leereszkednek az
alacsonyabban fekvő legelőkre. A Csangcsenmo-hegylánc déli oldalán és a Csusulfennsíkon hasonlóak a klimatikus viszonyok, mint a szomszédos Nyugat-Tibetben; vagyis
kicsit több a csapadék, ezért dúsabbak a legelők, mint Nubrában, vagy Közép-Ladakhban.
Rupsu vidékén, az Indus-folyótól délre a Csangpa nomádok évszázados hagyományok
szerint hajtják legelőről-legelőre jakcsordáikat; az egyedüli állandó település Karzok,
mintegy 4500 méter magasságban a Co-Moriri-tó partján. Ennek a nagyjából 100 km2
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vízfelületű tónak a vize enyhén sós, hasonlóan ahhoz a néhány kisebb tóhoz, mint pl. a
Co-Kar, amely a környező hegyek csapadékát gyűjti össze.
3.2 Klimatikus változások
Annak ellenére, hogy Ladakh területének egyik része sem fekszik a 2600 méteres
tengerszintfeletti magasság alatt, éghajlata egyáltalán nem mondható csapadékosnak (6.
ábra). Éves csapadékátlaga mindössze 91 mm. Délről a Magas-Himalája vonulata állja
útját a csapadékot hozó felhőknek, amelyek csak ritkán képesek áttörni ezt a természeti
akadályt. A vízfolyások egyetlen utánpótlása a télen hulló és gleccserré, illetve firnné
fagyott hó. A nyáron megolvadó gleccserek táplálják a sebes vizű hegyi patakokat és
folyókat.

6. ábra: Leh havi csapadékértékei (Sagwal S. S.: Ladakh Ecology And Environment. 1991. 16. o. és Suttie,
J.M.: Hay and Straw Conservation - For Small-Scale Farming and Pastoral Conditions. Case Study 11. In.:
Hay and crop residues in India and Nepal. http://www.fao.org nyomán)

Napjainkban egyre szélesebb szakmai körben hangoztatott felfogás, hogy a MagasHimalája vonulata már nem képes akadályt képezni a délről érkező nyári monszun útjába,
emiatt Ladakhban a nyári csapadékátlagok erősen megnövekedtek.25 Ha ez a tendencia a
jövőben erősödik, akkor komolyan veszélyeztetheti egész Ladakhot. Gondoljunk például
az építkezés módjára: a házakat szárított sártéglákból építik.
Húsz-harmincezer évvel ezelőtt Ladakh éghajlata sokkal enyhébb és csapadékosabb
volt.26 A hatalmas gleccserek, amelyek manapság pl. a Karakorumot vagy a Sájok
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India). Geophysical Research Abstracts, Vol. 10. EGU2008-A-10591. 2008
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forrásvidékét jellemzik, csak maradványai azoknak az óriási gleccsereknek, amelyek
egykor a Nubra- és a Zanszkár-völgyében nagyjából 500 méter vastagságban húzódtak.27
A Himalája gleccserei napjainkban mind hátrálnak, lassan visszahúzódnak.28 Hogy ez
mennyire lehet kapcsolatban a globális felmelegedés problémakörével, csak sejthető, de
pontos

megválaszolására

itt

nem

vállalkozhatom.

Annyi

bizonyos,

hogy

az

éghajlatváltozással kapcsolatos jelenségek már a közeli években is komolyan fenyegetni
fogják Ladakh egyébként is sebezhető ökoszisztémáját.29
Olyan területeken is találkozhatunk egykori vízfolyásra utaló nyomokkal, ahol ma még
eljegesedésnek nyomát sem találjuk. Ladakh délkeleti része, a Csusul-fennsík sós
tóvidéke, bizonyára egy bővebb felszíni vízhálózat maradványát jelenti. Máshol hatalmas
törmelékek és tavi üledékek nyomait láthatjuk bizonyítva, hogy az egykori vízmennyiség
nem áll arányban a mai gyér vízhálózattal. A régió keleti határánál található sós tavakról
is kimutatták, hogy a néhány ezer évvel ezelőtt kiterjedésük sokszorosa volt a mostaninak
(7. és 8. ábra).

7. ábra: A Co-Kar kiterjedése 7000 évvel ezelőtt. Forrás: Bahadur Kotlia: Dynamics of indian monsoon
during the Holocene: High resolution multiproxy studies in Tsokar basin, arid eastern Ladakh. Department
of Geology, The Durham Kumaun University. www.himclimate.in
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8. ábra: A Co-Kar kiterjedése napjainkban. Forrás: Bahadur Kotlia: Dynamics of indian monsoon during the
Holocene: High resolution multiproxy studies in Tsokar basin, arid eastern Ladakh. Department of
Geology, The Durham Kumaun University. www.himclimate.in

A Namika-la hágónál is észre lehet venni, hogy a hágót borító gleccser elolvadása után a
felszínt víz formálta, de víznek ma szinte nyoma sincs. A hegyen keresztülvágódott nagy
szurdokvölgy valószínűleg egy bővizű folyó eróziós tevékenységének következtében
alakult ki, de a folyóból ma csak egy vékonyka patak maradt. Lamajuru térségében
viszont vita tárgyát képezi, hogy a szuffózióra hajlamos üledéken található lösz hogyan
kerülhetett oda.30 Egyesek tavi üledéknek vélik,31 sőt a lamajurui kolostor mondája32, 33 is
tóról tesz említést.34 Az előbbiekből az következik, hogy a bővebb folyóvízhálózat sokkal
nagyobb hatást gyakorolt a régió éghajlatára, mint napjainkban. A magasabb párolgási
értékek sokkal több csapadékot eredményezhettek. A természetes növényzet is sokkal
összefüggőbb és dúsabb lehetett.
A mostoha éghajlati adottságok ellenére a ladakhi mezőgazdaság sosem volt fejletlen, s a
hagyományos öntözőtechnikák segítségével a lakott területek környékét egész régióban
képesek megművelni. A mezőgazdasági termékek iránti fokozódó igényt viszont Ladakh
30
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már nehezen tudja egymaga kielégíteni. A modernizációval együtt járó fejlesztések, mint
pl. az öntözőrendszerek korszerűsítése, habár rövid távon sikeresek és látványos
eredményekkel kecsegtetnek, a probléma részleges, ideiglenes megoldását jelentik.
Ladakh mezőgazdasági vízhasználatáról nem lehet általánosítva beszélni, hiszen eltérő
mennyiségű csapadékkal rendelkeznek az egyes tájak. Míg a Szuru-völgyében a
csapadékátlag lehetővé teszi, hogy egy évben akár kétszer is arassanak, addig KözépLadakhban a vízhiány és az alacsonyabb hőmérséklet miatt ez elképzelhetetlen. Ladakh
csapadékban igen szegény területein is nem esőért fohászkodnak, hanem a napsütésért,
amely a gleccsereket megolvasztva ad öntözővizet. A felhők hiánya miatt igen erős az
inszoláció, éjszaka viszont a fokozott kisugárzás miatt még nyáron is fagypont alá
csökkenhet a hőmérséklet. A népi bölcsesség Ladakhban úgy tartja, hogyha valaki a lábát
az árnyékban hagyja, de közben a napon ül, egyszerre kaphat napszúrást és fagyási
sérüléseket.
A nyári nagy meleg elegendő ahhoz, hogy Közép-Ladakhban csak májusban vessék el a
gabonát, nyár végén pedig már le is arassák. A világ legmagasabb szántóföldjeként
számon tartott vidéken, a Co-Moriri-tó mellett, Karzok falunál mintegy 4600 méter
magasságban is képesek árpát vetni. Többnyire még zölden takarítják be, mert félnek a
korán érkező fagyoktól (9. ábra).

9. ábra: Az árpa betakarítása.
Kép forrása: Ladakh Development Foundation http://www.ladakhdevelopmentfoundation.com/

3.3 Ladakh állatvilága
A magashegységi terep és a klíma, valamint az alacsony légnyomás igen különleges
képességeket követel meg a nagyobb testű állatoktól, ezért azok viszonylag alacsony
számban képviseltetik magukat a Himalája magasabb régióiban, csakúgy, mint a világ
bármely más magashegységében. Nem célom bemutatni az összes fajt, de néhány igen
jellegzetes állatra felhívjuk a figyelmet.
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Amint az ember Kasmír irányából érkezik Ladakhba, a Zodzsi-la-hágón keresztül,
nemcsak a táj, hanem az egész élővilág megváltozását is észreveheti. A Magas-Himalája
vonulata éles határt jelent az indiai szubkontinens és az eurázsiai fauna és flóra között.
Emiatt Ladakh élővilága egyértelműen ez utóbbihoz tartozik; sokkal több rokon vonást
mutat Tibettel, Közép-Ázsiával, vagy Mongóliával, mint akár a szomszédos Kasmírral.
Nehéz feladat vázlatosan áttekinteni az összes ladakhi madárfajt, hiszen több mint 220
különböző képviselőjük él itt. A költöző madaraknak viszonylag rövidebb utat kell
megtenniük a tél közeledtével, mint európai társaiknak, hiszen csak India középső vagy
déli részéig kell elrepülniük, alig 2000-2500 kilométert. Ezekről a madarakról sokáig úgy
vélték, hogy nem képesek átrepülni a Himalája magas vonulatain, ezért helyette a
folyóvölgyekben vonulnak délebbre. A huszadik század közepén derült csak fény arra,
hogy a hideg közeledtével különösebb nehézség nélkül repülnek akár 6-7000 méteres
magasságban is.35
A Ladakhban fészkelő költöző madarak közül érdemes megemlítenünk a búbosvöcsköt
(Podiceps cristatus), a barnafejű sirályt (Larus brunnicephalus), a „brahman-kacsát” és a
„csíkosfejű” ludat (Anser indicus). Keleten láthatjuk a kiterjedt tóvidék környékén élő és
egész Belső-Ázsiában elterjedt fekete nyakú darvakat (Grus nigricollis) (10. ábra). E
madarak olyan ritkák, hogy a környéken állomásozó hadsereg alakulatai is évente csak
néhány egyedet képesek megszámolni belőlük. A fekete nyakú darvak is elköltöznek, de
eddig még senkinek sem sikerült őket téli szálláshelyükön megfigyelni. 36

10. ábra: Fekete nyakú darvak (Grus nigricollis) Forrás: www.birdguides.com

Ladakh madárvilágát úgy is rendszerezhetjük, hogy e madarak inkább a hegységekben,
vagy a sivatagban élnek. Az imént említett fajok közül a daru hegyvidéki madár, csakúgy,
mint a fehérfarkú szarka, a tibeti holló, a havasi kakas és a „csukor”, vagy hegyi-fogoly
(Alectoris chukar). A sivatagban élő madarakra jó példa a sivatagi fajd, a homoki lile és a
pacsirta. A kozmopolita fajok közül Ladakhban ugyanúgy megtaláljuk a fecskét, mint
35
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Sharad Singh Negi: Himalayan wildlife, habitat and conservation. 1993. 64-118. o.
S. S. Negi: im.
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Európában. A rozsdásfarkú gébics, a dögevő varjú nem sokban különbözik indiai
társaitól. A szakállas keselyű és a többi ragadozó madár viszont csak a magasabban lévő
települések környékén látható.
Ha a nagyobb testű emlősállatokat vesszük számba, akkor azonnal szembeötlik, hogy
ezek az állatok jellegzetesen kötődnek valamelyik magassági zónához. A rendkívül hideg
és zord Tibeti-magasföldtől Ladakh alacsonyabb régiójáig nagyon megváltozik az
állatvilág. A magasabb területeken egészen különleges magashegységi állatvilággal
találkozhatunk, néhány faj állatrendszertani hovatartozása mindmáig vitatott. Ilyen pl. a
Pir-Pandzsál és a Karakorum vidékén élő vadkecske (Capra hircus), amely csavarodó
szarvaival leginkább nem is kecskére emlékeztet. Igen hasonló hozzá a markor (Capra
falconeri)37 és a kőszáli kecske (Capra ibex), elterjedésük és szarvuk formája
különbözteti meg őket egymástól. A kőszáli kecske a többitől eltérően kevésbé zömök.
Legnagyobb létszámban nem is Ladakhban él, hanem inkább a himacsáli Kullu-völgyben
és Kargil környékén. Ladakhban kőszáli kecske helyett ammon muflont, az ún. najant
(Ovis ammon), a kőszáli kecskéhez hasonló állatot láthatunk. Rokonaitól eltérően nem
nyájban él. A pasmina kecske, „Changthangi” szőréből készül a kasmíri sál, amely egész
Dzsammu és Kasmír államban, itt is főleg a magasabb falvakban tipikus ruhadarab.
Szintén kiváló minőségű szőrméjéért vadászott patás állat a tibeti antilop (Pantholops
hodgsonii), vagy tibeti nyelven „csiru” (11. ábra). Évszakonként váltogatja lakóhelyét,
Nyugat-Tibet és Akszáj-Csin között, de a kínai katonaság éppen ezen a területen zavarja
leginkább természetes életterében. A pasminához hasonlóan értékes és ritka anyagot
készítenek a szőréből, amely sahtus (shahtoosh) néven került forgalomba. Az egykor még
mintegy milliós létszámban élő faj mára mindössze 75000 egyedre csökkent. Nehéz
elképzelni, hogy nemcsak különleges szőrméjéért, hanem finom húsáért is vadászott állat
sokáig képes lesz ellenállni az esztelen irtásnak. A Természetvédelmi Világszövetség
minden esetre betiltotta a tibeti antilop szőréből készült termékek gyártását
forgalmazását.38
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Pastu nyelven kígyóevőt jelent
A szőrméhez csak az állat elpusztításával lehet hozzájutni. http://www.iucn.org/
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11. ábra: Tibeti antilop (Pantholops hodgsonii) kampányplakátja Lehben (saját fotó), valamint a plakát
fotója eredetiben. Forrás: www.animalpicturesarchive.com

A tibeti gazella (12. ábra), másként goa (Procapra picticaudata) talán még a csirunál is
veszélyeztetettebb helyzetben van. Ez a karcsú, kecses állat néhány évvel ezelőtt még
előfordult Rupsu, Hanle és Csangcsenmo vidékén, de mára talán egyetlen példány sem
maradt belőle.

12. ábra: Tibeti gazella. Procapra picticaudata Forrás: http://fr.wikipedia.org/wiki/Procapra_picticaudata
Schäfer, Ernst: Bundesarchiv Bild 135-S-05-13-21, Tibetexpedition, Gazellenbock

Kinézetére a juhokhoz hasonló, de valójában nem juh a sapu, vagy urial (Ovis orientalis
vignei). Ez a főleg húsáért vadászott állat mára már majdnem a kihalás szélére jutott. Az
említett állatok nyáron vedlenek, emiatt ilyenkor meglehetősen „rongyos” benyomást
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keltenek.39 Őzeket is láthatunk a Himalájában, legismertebb képviselőjük közülük a
pézsmaőz (Moschus leucogaster). Képes akár 4200-4500 méteres magasságban is
megélni. Aránytalanul hosszú lába, vastag, szürkésbarna, jó hőszigetelő szőre van.
Szőrméje miatt a vadorzók erősen megtizedelték az egykor gazdag állományukat.
Tibet és Ladakh igazán őshonos, nevezetes, sehol másutt elő nem forduló állata a vad jak
(Bos grunniens). A sokmázsányi bozontos állat leginkább Csangcsenmo környékén él,
ahol rajta kívül csupán a már említett tibeti antilop képes a rendkívüli hideget és az
oxigénhiányt elviselni. A katonai jelenlét mindkét ritka magashegyvidéki állat életterét
veszélyezteti. Hasonló a helyzet a kianggal (Equus kiang), a tibeti vadszamárral. Azok,
akik valaha találkoztak ezzel a kíváncsi, szelíd, roppant kedves állattal, nehezen tudják
elhinni, hogy vannak, akik képesek trófeának elejteni, és ezzel a kihalás sorsára juttatni
ezt a fajt is.
A tigris és a leopárd is előfordul a Himalájában, bár különböző magassági szinteken.
Tigrist inkább az alacsonyabban fekvő területeken láthatunk, ha ebben a szerencsében
lehet részünk. Ritkábban felkapaszkodik a 3000 méteres magasság felé is, de ez inkább a
havasi leopárdot, vagy másképp hópárducot (Panthera uncia) jellemzi, mely az egész
Himalája csúcsragadozója. 1800 és 5200 méter között elvileg bárhol megtalálható, de a
kőszáli kecskék, a markorok és a baralok számának megfogyatkozása miatt táplálékot
egyre nehezebben talál, ezért gyakorlatilag őt is a kihalás fenyegeti. Lehetetlen a
számukat megbecsülni. Egy havasi leopárd-mentő program keretében a nyolcvanas évek
közepén a Ladakhtól nagyon távol lévő Dardzsiling mellett berendeztek számukra egy
farmot, ahol ideális körülmények között nevelnek fel néhány egyedet közülük. Az
kilencvenes években Ladakhban is alakult egy non-profit szervezet40 a havasi leopárd
megmentésére, de nem rezervátumban képzelik el az állat megmentését, hanem a helyi
lakosság körében próbálják az ellenséges attitűdöt megváltoztatni. A falvak lakói nem
nézik jó szemmel, hogy ez a ritkán megjelenő csúcsragadozó a haszonállatokat tizedeli.
A hiúzok (Lynx lynx) száma sokkal több, mint az előbb említett nagymacskáké, de kiváló
rejtőzködésének és viszonylag kis méretének köszönhetően kevesebbet láthatunk belőlük,
mint amennyire számíthatnánk. Mormotákra, valamint kisebb madarakra vadászik, de
képes elkapni a baralt is. A hiúznál kicsit kisebb ragadozó macska a Pallasz macska
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Procapra Shah, M.H. 1988. Role of nomads in the destruction of alpine and subalpine pastures and future
strategies. 148-152. o. In: P. Singh and P.S. Pathak (Szerk.) Rangelands: Resource and Management.
Range Management Society of India, IGFRI Campus, Jhansi, India.
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www.snowleopardconservancy.org
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(Otocolobus

manul

nigripecta).

Nagyon

keveset

tudunk

szokásairól

és

életkörülményeiről.
Ami a kutyaféléket illeti, a tibeti vadkutya számít közöttük csúcsragadozónak.
Vadnyulakkal, mormotákkal, valamint a már említett patásokkal táplálkozik. A tibeti
vadkutya, más néven dól vagy vörös farkas (Cuon alpinus) a kutyafélék családjába
tartozik, távoli rokona a farkasnak. A rókák, menyétek és vidrák egyre inkább esnek
áldozatául a Ladakhban dolgozó és főleg útépítéssel, útkarbantartással foglalkozó, India
más államaiból érkező vendégmunkásoknak; ezért a falvak és az országutak, illetve a
velük szomszédos völgyekből teljesen eltűntek az utóbbi években.
A medvefélék közül a himalájai barna medve (Ursus arctos isabellinus) és a fekete medve
(Ursus thibetanus) szinte teljesen eltűnt, Ladakhban már hosszú ideje egy példányt sem
láttak belőlük.
Nem lenne teljes felsorolásunk, ha nem említenénk a jetit, a titokzatos, „hegyi embert”.
1951-ben kapott először lencsevégre emberhez hasonló lábnyomokat Eric Shipton brit
hegymászó, a beszámoló szerint 7015 méteres magasságban.41 A hetvenes években
további „megcáfolhatatlan bizonyítékok” kerültek elő: fényképek készültek egy valóban
emberhez hasonló, két lábon járó, szőrös élőlényről. Azóta is előkerülnek azonosíthatatlan
lábnyomok főleg a Nepáli Himalája hóhatár feletti részén, de tudományos bizonyíték
azóta sem született, amely egyértelműen bizonyította vagy cáfolta volna a jeti létezését.
Vajon mi okozza az előzőekben említett nagyemlősök megfogyatkozását? Minthogy a
ladakhi, a nepáli, a tibeti és a bhutáni lakosság túlnyomó részben buddhista,
hagyományosan nem foglalkozik vadászattal, valószínűleg nem közöttük kell keresni a
felelősöket. A nagymacskák értékes bundájáért és a patások szarváért folytatott vadászat
viszont csak az egyik ok. Az igazi magyarázatot valószínűleg a Himalája és ezen belül is
Ladakh egész ökológiai egyensúlyának a felbomlásában, a tápláléklánc megszakadásában
és a modernizálódó társadalmi-gazdasági körülményekben kell keresnünk.42

41
42

Gulf Times, The man and the mountain. 2008 január 14.
A veszélyeztetett állatok listája a Függelékben található
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4. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS
4.1 Ladakh felfedezése a nyugati világ számára
A XIX. század elejéig Ladakh mindössze a világ egyik eldugott, ismeretlen szeglete volt
Európa számára. A gyarmatosítás és a nagyhatalmi vetélkedés eddig az ideig kihagyta. Az
első tudományos céllal Ladakhba érkező európai egy brit állatorvos, Sir Moorcroft volt,
aki 1820-tól két évet töltött itt George Trebeck társaságban. A Brit Kelet-Indiai Társaság
megbízásából érkeztek ide, hogy felmérjék, mennyire van esélye a Brit Birodalomnak
terjeszkedni Belső-Ázsia irányába.
Náluk sokkal tudományosabb igénnyel közeledett Ladakh-hoz Kőrösi Csoma Sándor, aki
a magyar nép rokonait szerette volna megtalálni ebben a régióban. Ezért 1823 nyara és
1824 ősze között tizenhat hónapot töltött Zanglában, valamint 1825-től 1827-ig összesen
két évet Phugtal gompában. Dolgozatomban nem térek ki részletesen Kőrösi Csoma
munkásságára, de talán érdemes megemlíteni, hogy a sors rendkívüli véletlene, hogy a két
európai utazó találkozott egymással. Kőrösi Csoma további kutatását és vonzalmát a tibeti
kultúra iránt éppen Sir Moorcroft tanácsainak és pártfogásának köszönhette.43
Ladakh történelmi múltját legelőször német történészek kutatták a XIX. század utolsó
évtizedében. Emil és Hermann von Schlagintweit, Karl Marx és A.H. Francke voltak az
úttörők ebben a vállalkozásban. Az utóbbiak ketten hittérítők, a Morva Misszió tagjai
voltak, hosszú éveket töltöttek a helyszínen, és Ladakh történelmét is kutatták. Ladakhi
Krónika44 címmel 1926-ban publikálták kutatásaikat. Munkájuk egyetlen hiányossága
talán, hogy kizárólag ladakhi források alapján dolgoztak.
Alexander Cunningham, angol utazó és üzletember volt az első, aki a XIX. század
közepén feltérképezte Ladakhot és megjelentette Ladakhról szóló művét, Ladak, Physical,
Statistical and Historical, with Notes of Surrounding Countries címmel 1854-ben.
C.L. Datta alapvető munkájában, Ladakh and Western Himalayan Politics (1818-1848)
nem csak Ladakh történelmi közelmúltját, hanem a Himalája térségének nagyobb
összefüggéseit is feldolgozza. Könyve 1973-ban jelent meg.
43

Bethlenfalvy Géza: Új levéltári források Kőrösi Csoma indiai útjáról. in. Kőrösi Csoma Sándor
nyomdokain. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna-Csomakőrös 1993. 42-50.o.
44
A La-dvags rgyal-rabsot [Ladakh krónikák] először németre fordította Emil Schlagintweit, Die Könige
von Tibet, Abhandlungen der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1. Classe, vol. 10, Abteilung
3, München 1866; ennek a műnek a széles körben használt kiadása és fordítása A. H. Francke, Antiquities
of Indian Tibet, Part 2: The Chronicles of Ladakh and Minor Chronicles, Archaeological Survey of India,
New Imperial Series, vol. 50, Calcutta 1926. A Luciano Petech által megadott A Study on the Chronicles of
Ladakhban található adatok összevetése nélkül, Calcutta 1939, valamint a következő cikkel ugyanettől a
szerzőtől: „Notes on Ladakhi History,” IHQ (1948): 213-35. o., és a „The Tibetan-Ladakhi Moghul War,”
IHQ (1947) 169-99. o.
35

Legteljesebb és mindmáig egyetlen átfogó műnek számít Luciano Petech professzor „A
Ladakhi Királyság 950-1842-ig” című munkája.45 Habár Francke könyvét vette alapul,
számos más jellegű, kínai és perzsa forrást is használt, ezáltal sikerült pontosítania azt az
egyoldalú történelmi beállítást, amit Franckéék Ladakhi Krónikája sugallt.

4.2 Ladakh régiói
Ladakh területéről eltérő adatok állnak rendelkezésünkre, ugyanis a források gyakran
keverik össze a történelmi értelemben vett Ladakhot az azonos nevű adminisztratív
régióval. Az is bonyolítja a helyzetet, hogy nem mindig lehet tudni, hogy a Pakisztán,
vagy Kína által megszállt területet beleérti a forrás, vagy pusztán a jelenleg is Indiához
tartozó területről beszél.46 Mint a következőkben Ladakh történelmének részletes kifejtése
kapcsán kiderül, 1834-ig, az ún. Dogra hódításig határai igen gyakran változtak. Ebben az
időben érte el Ladakh észak-keletről dél-nyugati irányban a legnagyobb kiterjedését.
Ekkor a Nubra-völgye, Közép-Ladakh, Csang-Tang, Alsó-Ladakh, Kargil, Szuru-völgye,
Drász vidéke, Zanszkár, de még Lahul és a Szpiti-völgye is hozzátartozott. 1839-ben az
előbbi területekhez még a mai Pakisztán területén található Baltisztán is Ladakh-hoz
került, annak egyik adminisztratív körzetét, ún. teszil-jét (tehsil) alkotva (3. táblázat).
1846-ban a britek Lahult és Szpitit elcsatolták Ladakhtól, és ez a terület a továbbiakban
Pandzsáb Kangra körzetének Kullu alkörzetéhez került. Manapság Lahul és Szpiti (Lahul
and Spiti) Himacsál Pradés államhoz tartozik, de lakói a tibeti nyelvnek majdnem
ugyanazt a dialektusát beszélik, mint Ladakhban.47

Lakosság
Terület
(Kínai megszállás alatt)

Népsűrűség

Lehi körzet
117 637
45 110
37 555
2,6

Kargili körzet
115 227
14 036
8,2

Egész Ladakh
232 864
59 146
3,93

3. táblázat: Ladakh két adminisztratív körzetének területe és népessége. Forrás: 2001. Census. Registrar of
India

Baltisztán 1948-ban Pakisztánhoz került, a fegyverszüneti vonal északi oldalára (14.
ábra). 1979 júniusában történt Ladakh modernkori történelmében a legnagyobb
45

Petech, Luciano: The kingdom of Ladakh: c. 950-1842 A.D. Roma: Istituto italiano per il Medio ed
Estremo Oriente, 1977.
46
A következő adatokkal találkozhatunk attól függően, hogy a szerző mit ért pontosan Ladakh területi
kiterjedésén: 44 000 Km2, 45 100 Km2, 59 146 Km2, 96 701 Km2,
47
Koshal, Sanyukta: Language profile of Ladakh. in. Prem Singh Jina (Szerk.): Ladakh, past and present.
Gyan Publishing House, 2000. 39-73. o.
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adminisztratív területi átrendezés, melynek következtében területét kettéosztották egy
Lehi és egy Kargili körzetre (district). A területi felosztás politikai okait „a ladakhiak
autonómiatörekvése” című fejezetben részletezem. Kargil alkörzetei (tehsil): Zanszkár,
Szuru-völgye, Drász, Ba-Talik, és Kargil város.

13. ábra A Lehi körzet alkörzetei és az őt határoló területek. Forrás: A Lehi Körzet hivatalos weboldala.
http://leh.nic.in alapján.

A Lehi Körzet alkörzetei: Nubra-völgye, Khalatsze, Leh, Karu, Durbuk és Nyoma
(Csang-Tang) (13. ábra). Érdemes újra megjegyeznünk, hogy a szakirodalomban Ladakh
említésekor nem csupán a Lehi Körzetre kell gondolnunk, hanem a szövegkörnyezettől
függően általában a „történelmi Ladakhra”, amely – mint az előbbiekben láttuk –, sokkal
tágabb fogalom.
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14. ábra: Dzsammu és Kasmír állam adminisztratív régiói. Forrás. www.pahalgam.com

4.3 Ladakh népessége, vallási és etnikai sokszínűsége
Ladakh mai népessége mongolid és árja eredetű népek keveredéséből alakult ki.
Dzsammu és Kasmír állam Ladakhi Körzetét alapvetően két nagy világvallás követői
népesítik be: buddhisták 52%-ban és muzulmán vallásúak 44,6%-ban.48 A balti és a dárd
népcsoportok egyaránt a muzulmán vallás követői, és Drász település környékén,
valamint a Szuru-völgyében élnek, ezt a vidéket Paskim környékén ők maguk Purig-nak49
hívják. A baltik itt elszigetelt közösségben élnek a buddhista többségű lakosság közepén,
mindössze néhány kilométerre Lehtől és Csusottól, az Indus bal partján. Ladakh többi
részén főként buddhista népesség él.
48

Veena Bhasin: Ecology and Health: A Study Among Tribals of Ladakh. Department of Anthropology,
University of Delhi. Ez a Lehi és a Kargili Körzetet (tehsil) adatait együtt tartalmazza.
49
Prof Fida Muhammed Hassnain: Cultural Heritage of Kargil. http://www.kashmirobserver.net
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A népesség sokszínűségét a nyelvi változatosság is bonyolítja (15. ábra). Habár a
lakosság 56%-a a ladakhi nyelvet vallja anyanyelvének, de a számos további nyelvi
változat igencsak megnehezíti a sok beszélt nyelv és dialektus rendszerbe szedését. A
balti nyelvet a lakosság mintegy 37% beszéli anyanyelvként, a bodhit és a tibetit
mindössze 2-2%, míg a brokpát és a kasmírit már csak 1-1%. A ladakhi népesség 62%
beszél legalább még egy nyelvet saját anyanyelvén kívül.

15. ábra: Dzsammu és Kasmír nyelvi térképe. Warikoo, K.: Jammu, Kashmir & Ladakh - Linguistic
Predicament alapján.

4.3.1. Jegyzékbeli kasztok és őslakos törzsek
A Lehi Körzetnek, vagyis a történelmi Ladakhnak egy mindössze 0,33%-nyi része
tartozik az Indiában számon tartott ún. jegyzékbeli kasztok50 közé az 1981-es
népszámlálás adatai szerint. Ebben az évben hét etnikai csoportot, nevezetesen a bodh,
mon, beda, garra, brokpa (dogpa, sinna, stb.) balti, csangpa népeket jegyzékbeli kasztként;
míg a purigpa népcsoportot pedig őslakos törzsként ismerték el.51

50

A jegyzékbeli kasztok (scheduled castes) és az őslakos törzsek (scheduled tribes) fogalmáról ld. Folk Gy.:
India a végletek birodalma. HVG Kiadó 2007. 129-137. o. valamint Folk Gy.: A látszólagos egység és a
töredezettség következményei Indiában. Kül-Világ 2008/2.
51
India Alkotmánya a 341. és a 342. paragrafusban rendelkezik a jegyzékbeli kasztokról és az őslakos
törzsekről. The Constitution of India http://lawmin.nic.in/coi.htm
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Buddhisták
Ladakhi Bodh / Bhot / Boto / Bot
Gara
Mon
Dolba
Beda
Csangpa (Csang-Tang nomád pásztorai)
Brokpa (Buddhista Dárdok)

Muszlimok
Balti
Purigpa
Argon
Drokpa (Muszlim Dárdok)

4. táblázat: A ladakhi népesség etnikai és vallási összetétele52

A felsorolt népcsoportokon kívül Ladakhban élnek még keresztények, hinduk, szikhek is
(16. és 17. ábra). Az etnikai csoportok (4., 5., és 6. táblázat) tagjai még napjainkban is jól
megkülönböztethetők sajátos foglalkozásuk, vagy éppen az egyedül rájuk jellemző
öltözködési mód miatt. Egy átlagos ladakhi kis faluban két-három gara, mon, vagy beda
család lakik, míg a többiek a általában bodh csoport tagjai, akiket általában ladakhinak
neveznek. A ladakhi megnevezés ugyanis nem alkalmazható minden ladakhi népcsoport
megjelölésére, ez kifejezetten csak a buddhista bodh etnikai csoport tagjait illeti. A
ladakhi embereket magas pofacsont, viszonylag lapos arc, mongolid népeknél látható
szemredő jellemzi. Testükön alig található szőr, viszont a hajuk sűrű és fekete, gyengén
hullámos. Beszélt nyelvük a ladakhi, ami a tibeti nyelvnek közeli rokona, az írásuk a
bodhi.53

52

Mann, Rann Singh: Ladakh then and now: cultural, ecological, and political, Mittal Publications. 2002.
24-54. o. [különösen: 35. o.]
53
Kalla, Aloke Kumar, Joshi, P.C. (2004): Tribal health and medicines. Concept Publishing 136. o.
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16. ábra: Dzsammu és Kasmír főbb vallásai.
Forrás: moinansari.files.wordpress.com/2008/02/kasmir_religion-map.jpg.

Népcsoport
Bodh
Gara
Mon
Beda

Közösséghez
való tartozás

Vallás

Nyelvcsalád

Jellemző foglalkozás

Őslakos törzs

Buddhista

Sino-tibeti

Növénytermesztés és
pásztorkodó állattenyésztés

Buddhista

Sino-tibeti

Patkolókovács

Buddhista

Sino-tibeti

Ács, ütőhangszeres zenész

Buddhista

Sino-tibeti

Zenész, dudás

Jegyzékbeli
kaszt
Jegyzékbeli
kaszt
Jegyzékbeli
kaszt

Changpa

Őslakos törzs

Buddhista

Csangkiet
(Tibeti)

Pásztorkodó állattenyésztés

Brokpa
(Buddhista
Dárd)

Őslakos törzs

Buddhista

Brok-skad
(Dard)

Növénytermesztés,
kertészet, állattartás

Balti, Purigpa

Őslakos törzs

Síita
mohamedán

Balti
(Sino-tibeti)

Argon

Közösség

Drokpa

Őslakos törzs

Szunnita
mohamedán
Szunnita
mohamedán

Sino-tibeti
Sinna
(Dardir)

Növénytermesztés,
mezőgazdasági munka /
kertészkedés és állattartás
Kereskedelem /
növénytermesztés
Növénytermesztés

5. táblázat: Ladakh etnikai és vallási közösségeinek jellemzői54
54

Mann, Rann Singh: i.m. 2002. 189-230. o.
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17. ábra: Ladakh Lehi körzetének vallási megoszlása. Forrás: Census of India 2001.
http://www.censusindia.gov.in/Dist_File/datasheet-0107.pdf
Vallás
Buddhista
Muzulmán (általában szunnita)
Hindu
Szikh
Keresztény
Egyéb

szám
90 618
16 156
9 573
184
156
5

%
81,18
15,32
2,99
0,27
0,23
0,01

6. táblázat: Ladakh Lehi körzetének vallási megoszlása. Forrás: Census of India 2001.
http://www.censusindia.gov.in/Dist_File/datasheet-0107.pdf

4.3.2. Buddhisták
Bot, Bodh: Ladakh legmeghatározóbb etnikai csoportja. Őslakos törzsnek ismeri el őket
az indiai alkotmány. Származásukat tekintve a közép-ázsiai mongolok kései utódainak
tartják magukat. A Felső-Indus-völgye, a Nubra-völgye, valamint a Szrinagár-Leh
országút menti falvak, továbbá Zanszkár tartozik a fő területük közé. Mindannyian
ugyanazt a ladakhi nyelvet beszélik, ami a tibeti nyelv helyi változatának számít,55 bár
kisebb-nagyobb kiejtésbeli különbségek előfordulnak a Lehtől távol eső falvak lakói
között. Mindannyian a tibeti buddhizmus hívei, melynek négy áramlatát követik:
Nyingma, Drukpa-Kagyü, Szanszkia (vörös süvegesek), valamint a Gelug-pa (sárga
süvegesek). Fő foglalkozásuk a növénytermesztés és a pásztorkodó állattenyésztés.
Leggyakoribb szántóföldi növényük az árpa és a búza, de a kisebb parcellákon gyakran
zöldségféléket és gyümölcsöket is termesztenek. Habár a buddhizmus nem ismeri a

55

Denwood Philip: The tibetanisation of Ladakh: The linguistic evidence in: Henry Osmaston,. – N.
Tsering (szerk.) Recent Research on Ladakh Vol. 5. Motilal Banarsidas Publishers, 1995. 282-287. o.
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kasztok szerinti megkülönböztetést, a ladakhiak között ennek ellenére létezik társadalmi
tagozódás, de ennek leginkább a foglalkozás, és a vagyoni helyzet az alapja.
Gara: A bodh népcsoporthoz hasonló antropológiai vonásaik ellenére megkülönböztetik
magukat Ladakh előbbiekben említett fő etnikai csoportjától. Ők is mongolidok, vallásuk
a buddhizmus, de annak egy alsóbb rendjét követik. Fő foglalkozásuk általában a
patkókovácsolás. Szinte minden ladakhi bodh településen jelen vannak. Ladakhban
különlegesnek számító patrónus-alattvaló kapcsolat alakult ki a gara és a többi
népcsoport között, ami India legtöbb államában meglévő dzsadzsmani (jajmani)
rendszerre56 hasonlít, a kasztrendszer egyik változatára. Az indiai alkotmány „jegyzékbeli
kasztként” ismeri el őket.
Mon: Az előbb említett gara népcsoporthoz hasonlóan a buddhizmus alacsonyabb rendjét
követik a ladakhi társadalmon belül. A ladakhi nyelvet beszélik. Általában zenészek,
dobosok, ütőhangszeresek kerülnek ki közülük, de akadnak olyanok is, akik egyszerűen
csak a földműveléssel foglalkoznak. Árpát, búzát termesztenek az apró birtokaikon.
Az 1991-es népszámlálás adatai szerint57 a mon lakosság száma Lehben pontosan 873 fő
volt, ezáltal Ladakh teljes népességének 1,17 százalékát alkották.58 E népesség főként az
öntözőcsatorna-rendszer építésében és fejlesztésében játszik szerepet. (A mon szó tibeti
jelentése a vízzel hozható kapcsolatba.) Jegyzékbeli kasztként ismerik el őket.
Beda: Szinte minden településen lakik néhány beda család, a mon csoporttal együtt ők is
a ladakhi társadalom alsó rétegét alkotják. Foglalkozásukat tekintve zenészek, főként
dudások, vagy fúvós hangszereken játszanak, de emellett a saját földjüket is művelik. A
már említett népszámlálás adatai szerint számuk mindössze 319 fő. (Ladakh teljes
lakosságának 0,43 százaléka) Vallásukat tekintve általában buddhisták, de megtalálható
közöttük néhány muszlim család is. Míg a muszlim bedák letelepülve élnek, és gyakran
még földműveléssel is foglalkoznak, a buddhista bedák csak vándorzenészként tartják el
magukat. Nevük jelentése tibetiül két szóból (be da) alakult ki: külön-lakót jelent. Úgy
tartják, hogy évszázadokkal ezelőtt vándoroltak be Lahulból. (Ma Himacsál Prádés
56

A dzsadzsmani egy faluközösségen belüli szolgáltatások és ellenszolgáltatások rendszere. Szakmák
szerinti társadalmi tagozódást jelent.
57
Tribal Census of Ladakh, 1991. Registrar General of India. Leh, Ladakh
58
Ali Mohmad Rather: Discrimination in Ladakhi society, A study of Mons & Bedas of Ladakh. in: Recent
research on Ladakh 6: Henry Osmaston, Nawang Tsering, (Szerk.) International Association for Ladakh
Studies 1997. 215. o. hivatkozik az 1991-es népszámlálás adataira.
43

államban található.) Jegyzékbeli kasztként ismerik el őket. A garákat, a monokat és a
bedákat összefoglaló néven dolba népcsoportkén emlegetik.
Csangpa: Az őslakos törzsként elismert csangpák transzhumansz állattartással foglalkozó,
nomád életmódot folytató pásztornép, melyet Rebo-ként, sátorlakóként is emlegetnek
Ladakh-szerte. Bár nomádok, szállásterületük Ladakh legkeletibb és legmagasabb részén
található, a Rupsu-platón. Hagyományosan Ladakh legelső, legkorábbi lakóinak tartják
őket; őseik valamikor Tibet irányából vándoroltak ide. A világ talán legzordabb
természeti viszonyai között képesek voltak fennmaradni, sőt virágzó állattartást
működtetni. Rupsu, Kharnak és Karzok települések környékén találkozhatunk velük.
Mindenhol megtartották nomád életformájukat, mindössze Karzokban élnek állandó
épületekben. Életmódjukból eredően állattartással, nomád pásztorkodással, jószágok
kereskedelmével, valamint elvétve növénytermesztéssel foglalkoznak. Erős mongolid
vonások jellemzik arcukat. A tibeti nyelv egyik dialektusát beszélik, a csangkiet-et, amely
a ladakhi nyelvtől is különbözik. Buddhisták, de életmódjuk miatt a fiatalok sosem
választják a szerzetes lámák élethivatását.59
Brokpa: Az őslakos törzsként elismert brokpák, vagyis „hegyi emberek” az egyik
legérdekesebb, legkülönlegesebb etnikai csoportját képezik Ladakhnak. A magát dárdnak
nevező népesség arcvonásai láthatóan eltérnek a Ladakhban megszokott mongolid
többségétől. Valóban, etnikailag teljesen különböznek Ladakh domináns mongolid-tibeti
lakosságától. Az árja nép távoli utódainak tartják magukat, akik hosszú vándorlás során
találtak rá mostani lakóhelyükre, a Da-Hanu régióra, ami Leh és Kargil között található
nagyjából félúton, az Indus-völgyében. A történeti kutatások is kimutatták, hogy a brokpa
nép eredetileg Dárdisztánból vándorolt a régióba, hogy állatainak jobb legelőt találjon.
Napjainkban Ladakh legalacsonyabb régiójában élnek, ahol már régen feladták nomád
állattartó életmódjukat, és helyette a szántóföldi gabonatermesztésben, sőt a
gyümölcstermesztésben jeleskednek. A melegebb éghajlati körülmények miatt almát,
kajszibarackot, sőt szőlőt is termesztenek.
A Kargiltól 120-130 Km-re északkeletre elnyúló Indus-völgy északi falvaiban (Da-Bema,
Hanu-Goma, Hanu-Jogma, Darcsik és Garkon) a 2000 fős dard népeség buddhista, míg a
déli oldalon muzulmán. A muszlim dárdok a baltisztáni Marol településtől kezdve
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egészen a ladakhi dárd falvakig hosszú egybefüggő muszlim régióban élnek az Indus
mentén. A két dárd népesség közötti elkülönülés nem új keletű: a 17. században, amikor
Ladakh és Baltisztán határa itt húzódott, már akkor elkezdődött a nyugati dárdok
muzulmán hitűvé válásának folyamata.
A kilencvenes évek közepén a brokpák újabb önkényes közigazgatási határmódosítást
élhettek át: területüket a Lehi és a Kargili Tehsil (körzet) között osztották fel. Ennek
következtében a buddhista dárdok (brogpa, brokpa) a Lehi, míg a muzulmán dárdok
(dokpa, dukpa) a Kargili Tehsil lakóivá váltak. Nyelvük a brok-szkad, ami a dárd
nyelveknek az egyik ágát képezi.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a brokpák az egyik legkülönlegesebb etnikai- és
kulturális csoportját jelentik Ladakhnak. Az endogámia és a szóbeli hagyományok révén
megőrizték saját nyelvüket és jellegzetes kulturális szokásaikat. Habár a buddhizmus
követőinek számítanak, de az általuk gyakorolt buddhizmus sokkal felületesebb, mint
Ladakhban bárhol másutt.60

4.3.3. Muszlimok
Balti: Az iszlám síita ágához tartozó etnikai csoport saját magát a dárdok és a mongolid
tibeti ősök leszármazottjának tekinti. Eredetileg Baltisztán Szkardu területéről
származnak, de napjainkban leginkább Kargil környékét népesítik be, habár keletebbre, a
Lehi Körzetben szórványként is megtalálhatók. Ez a néhány balti család Dzsamjang
Namgyal uralkodása idején (1555-1610) vándorolt Ladakh központi részébe – Sejbe
(Shey) és Csusotba –, ahol az 1991-es népszámlálás adatai szerint létszámuk összesen
eléri a hatezret.61
Néhányan közülük azoknak a szolgáknak és udvari muzsikusok lehetnek a
leszármazottjai, akik a 16. században elkísérték a balti hercegnőt, amikor hozzáment
Dzsamjang Namgyal ladakhi királyhoz. Mások egyszerűen a szegénység és az éhínség
elől menekültek Ladakhba a 17. és 18. század során. A síita baltik, akik egyúttal a
Nurbaksi szektához62 tartoznak, a tibeti nyelv egyik dialektusát beszélik. A múltban mind
a szomszédos buddhisták, mind a szunnita muszlimok lenézték őket; nem tekintették a
baltikat valódi muszlimoknak. Mindig is tudatlanoknak, analfabétáknak tartották őket,
akik szinte semmi másra nem alkalmasak, mint gazdag ladakhi muszlim kereskedők és
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argonok szolgáivá válni. Az alantas munkákat is általában ők kapták meg: voltak
közöttük mészárosok, bőrcserzők, szűcsök, cipőkészítők. Még a balti nőknek is a
legkellemetlenebb munka járt: gyakran a pasmina és sahtus szőrme mosásával
foglalatoskodtak. Fizetségként a lenyúzott állatoknak a szőrméjéből vihettek haza. Csak
keveseknek jutott jobb sors; főként a szajídoknak, akik hagyományosan a Próféta
leszármazottjainak tekintették magukat.
Kargilban és környékén a balti nyelvet beszélik, ami a sino-tibeti nyelvcsaládhoz tartozik,
saját archaikus nyelvi formákkal és kiejtési szabályokkal. Írott változata nem létezik a
balti nyelvnek! Éppen emiatt különösen nehéz és bizonytalan a balti nyelv rendszertani
besorolása. Egyes buddhista időszakból származó régi balti nyelvemlékek még tibeti
írásjegyekkel jelennek meg, mások pedig a muszlim időszakból már urdu és perzsa
betűkkel.
A baltik általában növénytermesztéssel és mezőgazdasági segédmunkából élnek.
Kertészettel és állattartással csak elvétve foglalkoznak. A baltik között határozottan
érezhető a foglalkozások szerinti társadalmi rétegződés főnökökkel, közrendűekkel, és
szolgasorban élőkkel. Ebből néhányan arra következtetnek, hogy a balti társadalom a
régmúltban buddhista vallását elhagyva tömegesen tért át a muszlim hitre. Valóban,
Mirza Hajder Doglat (Mirza Muhammad Haidar Dughlat, 1499-1551) sikeres baltisztáni
hadjárata után történtek tömeges áttérések az iszlám hitre.63
Mint már említettük, a baltik az iszlám síita ágát követik, de az irányzaton belül is
kifejezetten konzervatív és ortodox nézeteket vallanak. Előfordul, hogy nem fogyasztanak
abból az ételből, amit megérintett egy nem muszlim. Ez a szokás helyenként annyira erős,
hogy még a gyógyszert is visszautasítják, mert kideríthetetlen számukra, hogy ki az, aki a
gyártás során megérintette. Tartózkodnak a zenétől, a tánctól és általában az önfeledt
szórakozástól. A falvak életében a mecset sokkal fontosabb szerepet játszik, mint máshol
a muszlim világban: nem csak vallási helynek számít, hanem betegség, szerencsétlenség
esetén az emberek felkereshetik a maulvit64 vagy az aghát65, akiktől megnyugtató
tanácsokat kaphatnak. Ugyanakkor ez említett vallási vezetők szankciókkal is sújtanak
olyan személyeket és csoportokat, akik szerintük vétettek az élet szigorú szabályai ellen.
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Purigpa: Kargil lakosságának nagy része tartozik a purigpa népcsoporthoz. Kargil város
eredeti neve volt valaha Purig, és a purigpák egyszerűen a helyi lakosságot jelentették.
Önmagukat balti népnek tekintik, csak a baltik különböztetik meg őket purig-pa névvel.
Az iszlám követői. Beszélt nyelvi dialektusuk a ladakhi és a balti nyelvnek a keveréke. A
mezőgazdaságból élnek: árpát, zabot, búzát termesztenek, és konyhakerti növényeik
közül legfontosabb a zöldbab. Kargil városban és az attól délebbre fekvő Szuru-völgy
kisebb falvaiban találjuk meg őket.
Argon: Az egykori belső-ázsiai utazók, kereskedőknek a leszármazottjait, akik
Ladakhban telepedtek le és vegyes házasságok révén fokozatosan beolvadtak a ladakhiak
közé, argonoknak hívják. Az első letelepedni szándékozó kasmíri kereskedők a XVII.
században érkeztek Szrinagárból Ladakhba. Nem volt ritka, hogy a kereskedők magukkal
hoztak iszlám papokat is. Lehben – ami a belső-ázsiai karavánútvonalak egyik
állomásának számított akkoriban –, sokféle egyéb kereskedővel hozta össze őket a sors. A
tél beköszöntével ezek többsége mindig hazatért, de azok a kasmíriak, akik ladakhi nőt
vettek feleségül, azok előbb-utóbb letelepedtek és utódaik idővel argonnak kezdték hívni
magukat, megkülönböztetve a többségtől. Beszélt nyelvük a ladakhi, de még manapság
sem okoz nehézséget átváltani őseik nyelvére, turkesztánira, kasmírira, vagy akár tibetire.
Lehben és Kargilban is él argon közösség. Az iszlám szunnita ágát követik és leginkább
megmaradtak a kereskedelemnél.
Drokpa:
A drokpák azok a muzulmán dárdok, akik a hideg és kietlen Drász-völgyben laknak.
Nyelvük az igen ritka és különleges sinna, amely a dard nyelvek egyik ágát képezi az
indoeurópai nyelvcsaládon belül. A buddhista dárdokhoz, brokpákhoz hasonlóan ők is
úgy vélik, hogy Dardisztánból, Gilgit környékéről származnak, de nem olyan régen
vándoroltak be, mint az indus-völgyi brokpa társaik. Habár az iszlám szunnita ágát
követik, vallásgyakorlatukban néha visszaköszön néhány régmúltból magukkal hozott
szokás. Általában földműveléssel foglalkoznak, de a megművelhető földterület kevés,
ezért Kasmír más részéről szorulnak élelmiszer behozatalra.
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4.4 Ladakh korai történelme
A kronológia szerint három időszakra bonthatjuk Ladakh történelmét:
•

Korai szakasz – a kezdetektől a X. századig,

•

Középkor – a X. századtól 1842-ig,

•

Modern kor – 1842 óta.

Ladakh történelmének korai szakaszát misztikus homály fedi, ugyanis alig lehet találni
erre vonatkozó forrásokat. Bár kimutatható, hogy a felső-Indus vidékének már a
bronzkorban is volt állandó lakossága, az itteni nomád állattenyésztést folytató népek
épületmaradványokat, sírokat nem hagytak maguk után, de annál több ún. petroglifet,
vagyis sziklakarcolatot.66 A sziklába karcolt képek többnyire vadászjeleneteket, vadon élő
állatokat ábrázolnak (18. ábra). Ezekből a sziklakarcokból vonhatunk le következtetéseket
a népesség életmódjáról.

18. ábra: Vadászjelenetek sziklakarcolatokról, ún. petroglifekről
Forrás: balra: Prem Singh Jina 1996. 118. o. jobbra: Petroglyphs of Ladakh: The Withering Monuments
www.tibetheritagefund.org/media/download/petroglyphs.pdf

Ladakh első letelepedett népessége valószínűleg dárd törzsekből állt. Ezt az árja
származású népességet mind a mai napig megtalálhatjuk az Indus-folyó völgyében.
Nevüket már ókori szerzők, Megaszthenész és Ptolemaiosz is megemlítik. A dárdok
lehettek az elsők, akik lakóterületükké tették a mai Ladakhot. Az i.sz. II. században a
terület már a Kusán Birodalom egyik részének számított. A. H. Francke (1853) is említ
egy bizonyos régi feliratot Khalatsze (Khaltse) faluban, amelynek eredetét ő az i.e. II.
századra tette. A felirat karaktereit tanulmányozva A. H. Francke arra a következtetésre
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jutott, hogy a feliratot egy ősi indiai nép, a mon hozta létre.67 Azóta bizonyítást nyert,
hogy ezek a szövegek brahmi feliratok. A Kusán Birodalom i.sz. VII. századi
hanyatlásáig szinte semmit nem találunk Ladakh történelméről. Annyi bizonyos, hogy
ebben az időben a buddhizmus még nem jutott el a térségbe.
Csak a későbbiekben vették át a tibetiek az ellenőrzést Ladakh középső és keleti
területein, Ladakh nyugati részén későbbiekben pedig az Iszlám nyert teret. Önálló
királyságként csak i.sz. 950 körül öltött testet.68 Abban az időben Ladakh határait inkább
a változékony történelmi szerencse és az erős, agresszív szomszédsággal vívott
küzdelmek határozták meg. Nyugati irányból, a VII. század óta a leghatalmasabb kasmíri
hindu királyság, a Lalitadita Királyság határolta; keletről pedig Tibet egyre terjeszkedő
uralkodójával, Szron-can-gam-po-val kellett dacolnia. A források69 hallgatnak arról, hogy
Ladakh vajon a Lalitadita fennhatósága alá került-e, inkább az látszik valószínűnek, hogy
az egyre gyakoribb tibeti behatolás határozta meg Ladakh későbbi sorsát.70 Tibet hatása
alatt a buddhizmus terjedt el leginkább. A sokkal ősibb és Ladakhban már nagyon régen
meglévő bön vallással keveredve terjedt el ebben az időben, a X. században. Szron-cangam-po tibeti uralkodó meggyilkolását követő politikai intrikák és belviszályok után
Nyima-Gon-nak sikerült elhagynia Tibetet, majd megerősítenie hatalmát Ladakhban, így
őbenne tisztelhetjük a független Ladakhi királyság megalapítóját.71
Három fia között osztotta fel az országát: Paldegon, Tasigon, és Detszugon között.
Paldegon megkapta Maryult (nagyjából a mai Ladakh területét), Tasigon a Szangpo-hegy
környékét, (manapság Zanszkár és Szpiti), és Detszugon megkapta a Guge környéki
sziklás vidéket, és a Kailas-hegy vidékét, fővárosnak. A későbbiekben csak Három
Gonként emlegették, vagyis a vizek, a hegyek és a legelők országa. 72
Ennek az uralkodócsaládnak a leszármazottjai a következő kétszáz évben megerősítették
a buddhizmust Ladakhban, de immár nem tibeti hatást követtek, hanem a kasmíri és az
észak-indiai irányzatot igyekeztek átvenni. Ladakhi történészek után ezt hívják a
buddhizmus második szétterjedésének. Ennek a második elterjedésnek egyik legnagyobb
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tudósa volt az a Ri-csen-cang-po, akinek a nevéhez fűződik számos ladakhi buddhista
szerzeteskolostor megalapítása, többek között Lámayuru, Bászgo és Alcsi. E korszak
másik nagy térítője Atisza, aki a Ka-dam-pa szerzetesrendet alapította meg, a mai Ge-lugpa rend elődjét.73
4.5 Aranykor, XIII – XVII. század
A XIII. század elején a kulturális és vallási kapcsolatok hirtelen megszakadtak ÉszakIndiával és Kasmírral. Mindkét helyet a belviszályok és az iszlám behatolással vívott
kisebb-nagyobb háborúk változtatták meg. Ekkor a ladakhi királyok ismét néhány
évtizedig Tibet felé fordultak. Ezt a hagyományt szakította meg mindössze két és fél évig
Gyal-bu Rincsen, aki kasmíri hatásra felvette az iszlám hitet és ezzel a muzulmán Kasmír
első királyává vált Rincsen Sah néven. Halála után a további királyok nem erőltették az
iszlám terjesztését, de a szomszédos hatalmak ezután már inkább ellenségként viselkedtek
Ladakh-kal. A XV. sz. során az iszlám hatására Ladakh nyugati része: Baltisztán, Kargil
környéke, a Szuru-völgye tért át a Próféta hitére. Kisebb-nagyobb, Kasmírhoz tartozó,
névleg független fejedelemségek alakultak ezeken a területeken. Közép-Ladakhba és a
keleti részekre az iszlám nem volt képes behatolni. Talán a zord természeti viszonyok
miatt a dzsihád egyszerűen „kifulladt”, és a helyiek az állandó portyázások és iszlám
betörések ellenére megtartották régi hitüket.74
Éppen erre az időre esett a nagy tibeti tanítómester, Con-ka-pa (1357-1419) Ladakhba
való érkezése. Az ő nevéhez fűződik a buddhizmus reform ágának, a „Gelug-pa” (sárga
süveges) rendnek a megalapítása. Ekkor Ladakh területén két buddhista királyságot
láthatunk; az egyiket Leh és Sej (Shey), a másikat Bászgo és Tingmoszgang
központokkal. Bhagal (1533-1575), a bászgoi király unokája jutott érdekes történelmi
szerephez, amikor újraegyesíti a két királyságot és új dinasztiát alapít, felveszi a
Namgyal, a „győzedelmes” nevet.75
A XVI. században Ladakh erős és terjeszkedő hatalom. Néhány átmeneti trónviszály és
muzulmán betörés veszélyezteti csak ideig-óráig a központi hatalmat. Tasi Namgyal
(1555-1575) a legjelentősebb uralkodó ebben az időszakban. Ő az első ladakhi uralkodó,
akiről pontos történelmi leírások maradtak fenn. Uralkodása idején vált Leh Ladakh
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fővárosává, ő építtette legmagasabb pontján, a Namgyal Cemo csúcson ma is látható
erődítményt. Egyik utódja, Dzsamjang Namgyal uralkodásának idején, 1600 körül jutott
el Ladakhba az első európai, egy bizonyos Diogo d’Almeida portugál utazó-kereskedő.
Két éves tartózkodása alatt gazdagnak, hatalmasnak és virágzó országnak írta le
Ladakhot, melynek akkor éppen Bászgo volt a fővárosa.76
A XVII. század elején viszont Dzsamjang Namgyal (1555-1610) háborúba keveredett a
szomszédos muzulmán fejedelmekkel, akik Dzsamjang legyőzése után házassági
szerződést kényszerítettek rá. Az uralkodónak el kellett vennie egyik legyőzőjének, Ali
Mirnek a lányát, nyilvánvalóan azért, hogy a győztesek ezáltal növeljék Ladakhban a
muzulmán befolyást. A ladakhiak azonban – igen szellemesen –, össze tudták egyeztetni
új királynéjuk személyét az egyik buddhista istenséggel, a Fehér Tarával.77
Dzsamjang fia, Szengge Namgyal (1616-1642) életét eleinte inkább a buddhista hitélet
megújításának, mint a háborúskodásnak szentelte. Hanléban, egy igen távoli és félreeső
kis falu kolostorában a Druk-pa (vörös süveges) rend tagjai közé lépett. Ekkoriban
alapította meg Hemisz gompát, mindmáig a leggazdagabb és legnagyobb ladakhi
kolostort. Innentől kezdve a Namgyal királyi család a Druk-pa rendre sokkal nagyobb
befolyással bírt, mint a rivális Gelug-pa szerzetesekre. Szengge a hitélet felvirágoztatása
mellett remek érzékkel közeledett a reálpolitikához is. Ladakh területét megnövelte a
szövetséges szomszédos államokéval, Zanszkárral és Gugéval, de ezek valamennyire
megtarthatták függetlenségüket. Erről a területszerző politikáról számol be az éppen
Gugéban tartózkodó első jezsuita szerzetes 1630-ból, Antonio de Andrade.78 Nyugati
hadjárataival Kasmír és Baltisztán ellen már nem volt ilyen sikeres Szengge. Kasmírtól
elszenvedett vereségén megsértődve lezárta az összes kereskedelmi útvonalat Kasmír
felé. Ez természetesen „gazdasági öngyilkosság” volt részéről. Ez utóbbi ostobaság
ellenére Szengge Namgyalt Ladakh egyik legnagyobb uralkodójaként tartják számon.
Országszerte láthatunk az ő uralkodása alatt épült gompákat, mani-falakat, hatalmas
Buddha szobrokat, és a kilenc emelet magasságú lehi királyi palotát is ő építtette.
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4.6 A Ladakhi állam hanyatlása
Szengge Namgyal halála után (1642) zavaros évtizedek köszöntöttek Ladakhra. Utódai a
halálát követő évtizedekben már nem tudtak ellenállni a fokozatos kasmíri behatolásnak.
Habár Ladakh nem vált kasmír vazallusává, néhány engedményt azonban meg kellett
tennie Kasmír kedvéért. Még Szengge Namgyal veresége miatt meg kellett engedniük a
ladakhiaknak, hogy Leh központjában a muzulmánok mecsetet építhessenek, a ladakhi
fizetőeszközön pedig a kasmíri uralkodó nevét is fel kellett tüntetniük. Ezek az
intézkedések azonban nem okozták Ladakh eliszlámosodását.
Szengge utódja, Deldan Namgyal (1642-1694) hadjáratokat folytatott Ladakhtól nyugatra
lévő kasmíri vazallus királyságok birtoklásáért. Tibettel, Ladakh nagyobb szomszédjával
nem találta meg az összhangot. Míg Ladakhban a Druk-pa szerzeteseket támogatta a
király, Tibetben – különösen az ötödik Dalai Láma79 uralkodásától kezdve -, a Gelug-pa
rend tett szert nagy befolyásra. Az elképzelés, hogy mindkét szerzetesrend zavartalanul
működhet Tibetben és Ladakhban is, nem valósulhatott meg. Ez bújt meg a két királyság
között 1670-80 körül kipattanó konfliktus hátterében. A három évig elhúzódó
konfliktusnak csak a Deldan által behívott kasmíriak vetettek véget, de nem önzetlenül.
Ladakhnak végleg el kellett ismernie Kasmír fennhatóságát, jóllehet, ezt már húsz évvel
korábban is megtette. A Lhaszai megállapodás szerint Ladakhnak három évente 18-18
lovat, jakot és pézsmát kellett a mogulnak adományozni, magának a királynak Kasmírba
kellett küldenie egyik fiát. A legsúlyosabb feltétel viszont az volt, hogy a pézsmát, a
kasmíri

sálként

ismert

ruhadarab

alapanyagául

szolgáló

nyersanyagot

teljes

mennyiségben Kasmírba kellett szállítani.80
Habár Deldan „megtérése” bizonyára csak formaság volt, a muzulmán hatás egyre
erősebben terjedt ezután Ladakhban. Fontos megjegyeznünk, hogy a mai ladakhi iszlám
közösség tagjai elsősorban nem az egykor áttért buddhisták leszármazottjai, hanem
inkább a bevándoroltaké. Deldan behódolásának a híre megdöbbenést és riadalmat
okozott Tibetben. Az ötödik Dalai Láma halála utáni régens követe Khalatsze mellett
találkozott Deldan követével, és megkötötték a Tingmosgangi Szerződést (1684),81
amelyben pontosan rögzítették a két ország közötti akkori határvonalat. Ez a határvonal
nagyjából ott húzódik, ahol ma is láthatjuk Kína és India között, a Pangong-tavat
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keresztülszeli. A Sengge Namgyal által egykor visszahódított gugei terület ezáltal végleg
elveszett Ladakh számára.
Ladakh eddigi történelme is elegendő tanulsággal szolgálhat az utókor számára. A
természetes szövetségessel való háborúskodás és a „kereskedelmi öngyilkosság” is
megrendítette Ladakh helyzetét. Az a furcsa helyzet, amit Ladakh a muzulmán és a
buddhista világ határterületén elfoglalt, csak újabb konfliktusoknak lett kiinduló pontja.
A XVIII. század dinasztiáinak történelmét a szánalmas intrikák, vitatott örökösödések,
uralkodógyilkosságok és trónviszályok jellemezték. A század közepén ezek a folyamatok
annyira elburjánzottak, hogy 1750-ben a Dalai Láma, Kelszang Gyatso már közvetlenül
be is avatkozott, hogy „rendet tegyen”, vagyis a számára szimpatikus uralkodót juttassa
hatalomra. A hatalomra került fiatal uralkodó, Cse-Sztang, adóreformot vezetett be, ami
az ország gazdaságát rövid időre kimozdította a bénultságból. A király mindössze 23 éves
korában himlőben meghalt, és utódai már nem tudtak kellőképpen törődni országuk
sorsával.82

4.7 A Dogra-hódoltság
A nagyhatalmi vetélkedés egyre erősebben veszélyeztette Ladakh eddigi – még ha nagyon
is korlátozott –, önállóságát. Randzsit Szingh (1780-1839), a Szikh Birodalom
megalapítója, miután elfoglalta Kasmírt, újabb terveivel már Ladakh felé tekintett.83
Végül is nem ő, hanem egyik vazallusa, Dogra Gulab Szingh (1792-1857) vonult be
Ladakhba 1834-ben. A szikh hódításnak további céljai is voltak Tibet irányába, de ez
utóbbi már nem valósulhatott meg. Hosszú háborúskodás után a „Dogra-hódítás” végül is
1842. szeptember 17-én a Lehi Egyezményben öltött hivatalos formát. A szerződés
véglegesítette Ladakh alávetett státusát egy tőle minden szempontból eltérő
birodalomban.84
A legnagyobb változást nem is a politikai alávetettség hozta az országnak, hanem az a
nagyfokú korrupció és önzés, amely a hivatalnokok részéről volt tapasztalható nap mint
nap.85 Ugyanakkor mind a kereskedelmi, mind a kulturális kapcsolatok megmaradtak
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Tibettel, sőt a vallásos életet gyakorlatilag Lhászából irányították. A pézsmát, teát,
selyemszálat, indigót és narkotikumokat szállító karavánok akadálytalanul róhatták
megszokott útjukat Jarkand és Tibet irányába. A lehi bazár viszont hamarosan kasmíri,
jarkandi, sőt pandzsábi kereskedőktől lett hangos. A XIX. század ötvenes éveitől kezdve
egymás után érkeztek Ladakhba azok a főként brit szakemberek, akik módszeresen
felmérték a táj geológiai adottságait és feltérképezték az egykori „terra incognitát”. 1885ben a Morva Misszió alapított templomot; azóta végez missziós tevékenységet és
működtet iskolát Lehben. Ez nem csak keresztény hittérítésre korlátozódik, hanem olyan
hasznos ismeretek megtanítására is, amelyek azelőtt ismeretlenek voltak, mint például a
szabás-varrás, sütés-főzés, vagy különféle konyhakerti növények termesztése. A
burgonya, a spenót, a karfiol, a retek, vagy a paradicsom addig ismeretlen zöldségfélék
voltak arrafelé. Az első lehi rádióadót is a Morva Misszió telepítette az 1940-es
években.86 Mindezeknek a változásoknak halmozott hatása volt, amennyiben a ladakhi
emberek számára kinyílt a világnak egy olyan része, amelyről ez idáig még csak nem is
hallottak. Néhány ambiciózus fiatalnak már lehetősége nyílt a továbbtanulásra, illetve
arra, hogy Ladakh határain kívül váljon sikeressé. Az elsők közé tartozott például a lehi
repülőtér és a Kargilt Lehhel összekötő országút tervezőmérnöke, Szonam Narbu, aki
Sheffieldben végzett az 1930-as években.87

4.8 India függetlenné válása után
1948-ben Ladakh hirtelen az India és Pakisztán közötti hadszíntéren találta magát. A két
frissen felszabadult brit gyarmat ádáz területi vitába és hosszú háborúba bocsátkozott. A
területi vitát mind a mai napig sem sikerült megnyugtatóan lezárni. 1948 tavaszán a
Pakisztán felől támadó fegyveresek behatoltak Szkardu és Kargil térségébe, azzal a
nyilvánvaló céllal, hogy elfoglalják a Penszi-La-t és behatoljanak Zanszkárba. Ladakh
fővárosát, Leh-et mintegy 20 kilométerre megközelítették, Taru falu határában sikerült
feltartóztatni a csapatokat. A város védelmét lehi önkéntesek és a Második Dogra nevű
rendőri alakulat fegyveresei látták el. 1948 nyarán további segítség érkezett délről, Manali
irányából és végül a tél beállta előtt sikerült visszaszorítani a betolakodókat Baltisztán
területére. A fegyverszüneti vonalat ott húzták meg, ahol ma is látható, Kargil városától
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néhány kilométerre északra (19. ábra). Azok a szálak, amelyek a száz éves Dograhódoltság alatt alakultak ki a két országrész között, most hirtelen megszakadtak.
A Dogra-hódoltság egyik velejárójaként a vallási alapú ellenségeskedések szinte
ismeretlenek voltak Ladakhban. 1948 után viszont az említett háborús konfliktus
pattanásig feszült légkört teremtett a két vallás hívei között. A hangulat ellenére számos
buddhista vezető kifejezetten ellenezte az erőszakot, még legkisebb megnyilvánulását is a
muzulmán kisebbséggel szemben. Ez az erőszak összetörte volna a két népcsoport közötti
több évszázados tolerancia hagyományát.
Bármennyire

is

fájdalmasak

voltak

ezek

a

változások

Ladakh

számára,

összehasonlíthatatlanul nagyobb veszteséget és mélyebbre hatoló változásokat idézett elő
az 1949-es kínai kommunista hatalomátvétel Tibet számára. Akkor lezárult az átjáró, az a
kereskedelmi útvonal, amely közvetlen összeköttetést biztosított Közép-Ázsia irányába.

19. ábra: Dzsammu és Kasmír állam bizonytalan határai. Forrás: www.cifjkindia.org
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5. LADAKH POLITIKAI HELYZETE KASMÍRBAN
Indián belül közigazgatásilag Ladakh Dzsammu és Kasmír államhoz tartozik. Ezen
államon belül autonóm régiónak tekinthető, de a legfontosabb döntések Kasmír
fővárosában,

Szrinagárban

születnek.

Tanulságos

megfigyelni

Ladakhban

az

autonómiaküzdelmet, amely igencsak hasonlít ahhoz, amelyet Kasmír hatvan éve vívott
az Indiával folytatott tárgyalások idején. Az elmúlt három évtized alatt a ladakhi
politikusok a szubszidiaritás elvét szeretnék érvényesíteni Kasmíron belül, hasonlóan
ahhoz, ahogy Kasmír hangsúlyozza kivételezett önállóságát Indián belül.
Ladakh jelenlegi helyzete Indián belül mintegy hatvan évvel ezelőtt kristályosodott ki,
amikor Hari Szingh kasmíri maharadzsa kéthónapnyi huzakodás után, 1947. október 26án úgy döntött, hogy a saját hindu hitét követve, Pakisztán helyett az Indiai Unióhoz
csatlakozik, jóllehet Kasmír lakosságának kb. 88-90 %-a muzulmán vallású volt. Ettől a
döntéstől szokták az azóta is megoldatlan kasmíri konfliktust eredeztetni. Kasmír déli,
délkeleti része Indiához került, északi, északnyugati egyharmada Pakisztánhoz.88 A két
területet a fegyverszüneti vonal választja el, melyen át az ellenséges felek farkasszemet
néznek egymással (19. ábra). Kasmír Pakisztánhoz került részét Azad (szabad)
Kasmírnak nevezik, az Indiához került nagyobb területen alakult meg Dzsammu és
Kasmír állam. Az északnyugati Kasmír-völgy az indiai Szrinagár környékén
hagyományosan muzulmán többségű, a délnyugati terület Dzsammu központtal főként
hindu vallású, a keletre fekvő Ladakh lakossága pedig legalább 80 százalékban buddhista.
Ezért tekinthetjük Indiának ezt az államát három vallás, három civilizáció
ütközőpontjának.
A történelmi Kasmír szétszakadása után a többségében hindu Dzsammuban erősödtek fel
először a muszlim Kasmírral szembeni szeparatista törekvések. A Baratija Dzsan Szang
(Bharatiya Jan Sangh), a Hindu Mahaszabha (Hindu Mahasabha), a Ram Radzsja Parisád
(Ram Rajya Parishad) és más szervezetek követelték az elszakadást Kasmírtól, és ezen
igényük megfogalmazása közben a ladakhi buddhisták muszlimokkal szembeni
előítéleteire is támaszkodtak.89 Ezt ismerte fel 1952-ben Abdallah sejk (Sheik Abdullah),
Kasmír muszlim politikai vezetője, aki tárgyalásokat kezdeményezett Dzsaváharlál
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Nehruval, India elnökével és Kusak Bakula Rinpocsével, Ladakh egyházi- és szellemi
vezetőjével, hogy Kasmír számára különleges jogállást vívjon ki.90 A tárgyalásokon a két
említett helyi vezető egységesen állt ki Kasmír önálló státusza mellett, de mindketten
más-más céllal. Abdallah sejk Dzsammu és Kasmír államnak szeretett volna önállóságot,
Ladakh vezetője pedig ezen belül kért autonómiát.91
A tárgyalások eredményeként megszületett az indiai alkotmány 370. számú paragrafusa,
amely különleges jogállást biztosít Dzsammu és Kasmír államnak az Indiai Unión belül.
Ennek értelmében Kasmír nagyobb autonómiát élvez, mint India bármely más állama.92 A
szövetségi kormány mindössze a védelmi kérdésekbe, a külpolitikába és a közlekedést és
a távközlést érintő kérdésekbe szól bele.93 Kusak Bakula szerint Ladakh és Kasmír
hasonló módon rendezhette volna viszonyát egymással.94 Ladakh autonómiatörekvéseit
azonban fél évszázada nem koronázta siker. Sőt, ahogyan a szövetségi kormány – az
alkotmány 370. számú paragrafusával ellentétben –, az évek során egyre erősebben kívánt
beleszólni Dzsammu és Kasmír állam belügyeibe, Kasmír is igyekezett Ladakhot egyre
inkább centralizálni.95
Lényeges megemlíteni, hogy maga a kasmíri lakosság India és Pakisztán különválása
idején egyik országgal sem kívánt területi szövetségre lépni.96 A Dzsammu és Kasmír
állam, illetve a pakisztáni Azad Kasmír közti bizonytalan határszakaszt elsősorban
Pakisztán területén működő militáns muszlim szeparatista szervezetek (20. ábra) – nem
titkolt pakisztáni támogatással –, számos alkalommal próbálták megbolygatni, így 1965ben, 1971-ben és 1999-ben. A tíz évvel ezelőtti hadműveletek csupán Kargilra és
környékére terjedtek ki. A fegyverszüneti vonal, angol rövidítéssel „LoC” (Line of
Control) közel húzódik a Szrinagárt Lehhel összekötő országút kargili szakaszához,
időnként aknavetőkkel veszik tűz alá a pakisztáni oldalon lévő fegyveresek. Bár az 1971es Simlai Szerződésben foglaltak szerint a frontvonalat Indira Gandhi akkori indiai
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miniszterelnök elismerte nemzetközi határvonalnak, a pakisztáni kormányfő, Zulfikar Ali
Bhutto ugyanezt nem tette meg.

20. ábra: Militáns szervezetek Dzsammu és Kasmír államban. Forrás: The Times of India (1998. július 10.)

Ami Kasmír és ezen belül Ladakh keleti határait illeti, 1962-ben a Kínai Népköztársaság
csapatai váratlanul elfoglalták az Akszaj-Csin platót és Csusult, a Pangong-Co keleti
vidékét (21. ábra). A térséget, amely több mint 5000 méteres átlagmagasságú, Kína azért
annektálta, hogy az ott építendő úttal összeköthesse Tibetet Szinkiang tartománnyal.97
Chewang Rinchen ezredes
Maha Vir Chakra Bar. Sena érem
Az 1931. november 11-én született Chevang Rinchen ezredes
mindössze 17 éves korában csatlakozott a Nubra védőihez.
Az 1947-48-as indiai-pakisztáni háborúban, egysége és még 23
önkéntes 1 hónap és 23 napig sikeresen tartóztatta fel a Lehbe
tartó ellenséges pakisztáni csapatokat. Ezért a hősies
cselekedetéért a Maha Vir Chakra kitüntetést kapta, ő volt az
indiai hadsereg legfiatalabb tagja, aki ebben a kitüntetésben
részesült.
1962-ben a indiai-kínai háborúban, a Dera Baba
veteráncsapatban végrehajtott bátor tetteiért Sena érmet kapott.
Az 1965-ben zajlott indiai-pakisztáni háborúban elengedhetetlen
információkat szolgáltatott az ellenséges erők vonulásáról
Kapur ezredesnek, a Nubra szektor parancsnokának. Ezenkívül
veszélyes bevetéseken vett részt nehéz terepeken, melyek célja
az volt, hogy rajtaüssön ellenséges csapatokon.
Az 1971-es indiai-pakisztáni háborúban a Dhal erőket vezette a
pakisztániak ellen Baltisztánban. Szokatlan hadvezetési
technikája, ami a gerilla harcmodoron alapult, Turtok
visszafoglalását eredményezte, és ezért másodszor is megkapta
a Maha Vir Chakra érmet.

21. ábra: Chewang Rinchen ezredes emléktáblája a Khardung La hágó tetején, jobbra a felirat fordítása.
(saját fotó, 2007. július)
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Tibet kínai megszállása miatt már néhány évvel korábban, 1959 márciusában lezárult a
Lhászába vezető út, a Csang-la-hágó, az a kereskedelmi útvonal, amely összekötötte
Ladakhot Közép-Ázsiával. A szerzetesek, akik mindezidáig a tibeti gompákat látogatták,
ezentúl inkább az indiai kolostorokat keresték fel vallásos hitük elmélyítése,
tanulmányaik folytatása végett. A Dalai Láma menekülése után tibeti menekültek tízezrei
szöktek át Indiába, elsősorban a „kisebb testvérhez”, Ladakhba. Különös módon Tibet
megszállása után Ladakh vált a buddhizmus központjává, holott hosszú évszázadokon
keresztül Tibet volt a kulturális fellegvár, ahová Ladakh buddhista lakossága lelki
utánpótlásért fordulhatott.98
Az 1962-es háború következtében Ladakh, történelmében először, az indiai média
érdeklődésének középpontjába került. A terület egy részének elvesztése nem járt
különösebb gazdasági kárral, hiszen majdnem teljesen kietlen, sivár és lakatlan fennsíkról
van szó. India „politikai becsülete” szenvedett csorbát a megalázó vereséggel. A háború
utáni években sokszorozták meg a térségben állomásozó indiai haderő számát, melynek
következtében – számos egyéb hatás mellett –, később egész Ladakh gazdasági élete
gyökeresen átalakult.99
Az évszázados karavánutak megszűnése miatti gazdasági visszaesés csak néhány évig
éreztette hatását az új helyzetben. Ladakhnak sikerült hamar kihevernie ezt a gazdasági
veszteséget, mégpedig három tényezőnek köszönhetően:
− a katonai fenyegetettség miatt India támaszpontokat telepített a térségbe,
− a hetvenes évek közepén, 1974-ben Ladakh határait megnyitották a turisták előtt,
− India ambiciózus fejlesztési programba kezdett Ladakhban, amely káros
mellékhatásai ellenére gyorsan fellendítette az országrész gazdaságát.
A fejlődés, az anyagi gyarapodás gyorsabb volt, mint Ladakh hosszú történelme során
bármikor, a lakosság életszínvonala látványosabban növekedett, mint India bármely más
szövetségi államában.100

5.1 A ladakhiak autonómiatörekvése
Napjainkban Ladakhnak a muzulmán többségű Dzsammu és Kasmír államban
meglehetősen alárendelt szerep jut. Azt a tényt, hogy területileg a legnagyobb,101 bár
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népességét tekintve a legkisebb régió,102 valamint hogy önálló kulturális és vallási
identitással rendelkezik, az elmúlt hatvan évben alig vették figyelembe.103
Az ötvenes években az indiai kormánnyal Kasmír állam jogi státuszáról folytatott
tárgyalásai után Szrinagárban felállították a Ladakhi Ügyek Minisztériumát. Ez
elsősorban a területfejlesztési kérdésekben döntött, az úthálózat kiépítésével, az
öntözőcsatornákkal, illetve a modernizációból adódó más feladatokkal és problémákkal
foglalkozott. Idővel a helyi rendőrség kasmíri tagjait igyekeztek ladakhiakkal felváltani,
hogy növeljék a hatóság elfogadottságát a helyi lakosság körében. Az alapfokú oktatásban
az urdu helyett (Dzsammu és Kasmír állam egyik hivatalos nyelve) a bodhi nyelvet (a
tibeti nyelv ladakhi változata) vezették be. Bármennyire is kedvezőek voltak ezek a
döntések, a helyi lakosság az engedmények helyett a valódi önrendelkezést tartotta
kívánatosnak.104
Dzsammu és Kasmír állam kormányának viszonyát a ladakhi autonómiához a ciklikusság
jellemzi. A centralizáció éveit időről időre a szélesebb autonómia kibontakozásának
időszaka váltja fel, hogy azután visszatérjenek az eredeti központosító törekvésekhez.
Abdallah sejk 1948 és 1953 között többször megígérte, hogy Dzsammu és Kasmír állam
területét öt autonóm régióra osztja a szubszidiaritás elveit érvényesítendő, de a
közigazgatási reform az ő idején nem valósult meg. Utóda 1953-tól 1964-ig, Baksi Gulam
Mohammad a Ladakhi Ügyek miniszterhelyettesévé tette Kusak Bakula Rinpochét,
Ladakh karizmatikus buddhista vallási vezetőjét. Hatáskört és költségvetést azonban nem
adott neki, sőt még saját beosztottjainak kinevezéséről sem dönthetett. Ebben az
időszakban a nagyszabású modernizációs létesítmények tervei elkészültek, de
megvalósításukra már nem volt lehetőség. A hidak, közutak, vízi erőművek beruházásai
lelassultak. Jellemző példa az Indus-folyó felső szakaszára tervezett Sztakne vízi erőmű
projektje. A beruházás huszonöt év alatt valósult meg, mert voltak olyan időszakok, pl. a
hatvanas évek elején, amikor a munkálatok hosszú ideig álltak.105
1975-ben Abdallah sejk visszatért a hatalomba, hogy az éppen csak felvetődött
közigazgatási reform gondolatától visszatáncoljon. A korábban alapvetően szekuláris
felfogású miniszterelnök politikai beszédeiben egyre gyakrabban idézte a Koránt, és
101

A terület pontos kiterjedésének problémájára már utaltam a Ladakh régiói című fejezetben.
Kargil körzettel együtt 232000 fő
103
Shridhar Kaul - H. N. Khaul: i. m. 249-252. o.
104
van Beek: i. m. 202. o.
105
Ladakh adminisztratív központját, Leh várost kellett ellátni elektromos árammal, és erre leginkább a
közeli Indus-folyóra épített vízerőmű látszott alkalmasnak. Prem Singh Jina: Ladakh, past and present.
Gyan Publishing House, 2000. 171. o.
102

60

éreztette, hogy a muszlim választók minél szélesebb körű megnyerésére törekszik.
Terveiben „Nagy Kasmír” ideáját vázolta fel, a történelmileg Ladakh-hoz tartozó, de
muszlim többségű Doda és Kargil körzeteket hozzácsatolta volna a kasmíri
területekhez.106
A nyolcvanas évek elején a kasmíri központosító törekvésekkel szemben Ladakhban a
különleges jogállású szövetségi terület elismertetését szorgalmazták, ami Indiában több
helyütt elismert megoldás. Keserűen emlegették, hogy a kasmíri kormány „alávetettként
kezeli őket”.107 Miközben Szrinagár ellenezte a delhi központi kormányzat beleszólását
Szrinagár ügyeibe (a 370. paragrafusra hivatkoztak), a ladakhiak a kasmíri hegemóniát
sérelmezték. Még a Ladakhi Ügyek Minisztériumában is főként kasmíriak ültek, akik nem
élvezték az általuk irányított területen élők bizalmát.108
Az 1983-as választásokat Faruk Abdallah – Abdallah sejk fia – nyerte meg Dzsammu és
Kasmír államban, de 1984-ben India miniszterelnöke, Indira Gandhi menesztette őt és
központi irányítás alá helyezte az egész államot. A Delhiből kinevezett Dzsagmohan (Jag
Mohan Malhotra) kormányzó bebörtönözte a kasmíri politikusok jelentős részét, ezzel
nemcsak súlyos károkat okozott a szekuláris demokrácia ügyének, hanem felkorbácsolta a
szeparatista indulatokat is.109
Nem véletlen, hogy amikor a kasmíri szeparatista törekvések a 80-as évek második
felében új erőre kaptak, a ladakhi buddhisták is azonnal a teljes elszakadást kezdték
szorgalmazni. A nyáron Szrinagárban, télen Dzsammuban székelő Kasmíri Törvényhozó
Gyűlés (Panchayati Raj) 1979-ben közigazgatásilag kettéosztotta Ladakhot, a Lehi és a
Kargili Kerületre. Ezáltal igyekeztek legalább vallási alapon külön körzeteket kijelölni.
Az így létrehozott Kargili Kerület döntően muzulmán vallású,110 míg a Lehi Kerület
döntően buddhista. Érdekes módon a kargiliak, bár muzulmánok, önmagukat – a
történelmi hagyományokra hivatkozva –, inkább ladakhinak, mint kasmírinak vallják. A
közigazgatási felosztásra a ladakhi politikusok azóta is úgy tekintenek, hogy az
méltatlanul megosztotta az egykoron egységes Ladakh területét.111
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5.2 A Ladakhi Autonóm Tanács
Az indiai központi kormány 1989 decemberében ideiglenesen ismét megszűntette Kasmír
1986-ban visszakapott autonómiáját, mire Szrinagár utcáin véres zavargások robbantak ki
a szövetségi kormány ellen. Ugyanekkor erőszakos tüntetések robbantak ki Ladakhban is,
de egészen más célokért. A tüntetők a „szövetségi területi státuszt” (Union Territory)
követelték, de megjelentek a teljes elszakadás hívei is.112 Úgy vélték, hogy Ladakh
kulturális, vallási és nyelvi különállását Szrinagárból nem képesek többé biztosítani a
kasmíri politikusok, ezért a szövetségi kormány joghatósága alá szerették volna helyezni
a saját régiójukat.113 Ez nem lett volna példa nélküli Indiában, számos esetben előfordult,
hogy területileg egy tömbben élő kisebbségi népcsoportokat kivontak saját államuk
joghatósága alól, és ezek közvetlenül Delhi igazgatása alá kerültek.
A Ladakhban mintegy 85-90%-nyi buddhista lakosság, a kasmíri szunnita muzulmán
állami vezetés úgymond elnyomó politikájára hivatkozva teljes társadalmi bojkottot
hirdetett meg.114 A kasmíri hivatalnokok, kereskedők, üzletemberek rövidesen
elmenekültek Lehből és környékéről, Khalatszéból, a Nubra-völgyből, és Zanszkárból.115
A bojkott érintette a több évszázada Ladakhban élő szunnita kisebbséget is, az argonokat,
aláásva ezzel a két népcsoport közötti hagyományosan jó viszonyt.116
A társadalmi bojkott 1992 novemberéig tartott, amikor a szembenálló feleknek – főként a
Ladakhi Muszlim Szövetségnek (LMA) és a Ladakhi Buddhisták Szervezetének (LBA) –
sikerült a tárgyalóasztalhoz ülniük, és kidolgozni az együttműködés kereteit. Az LMA és
az LBA ráébredt, hogy egymásra vannak utalva, csak közösen alakíthatják jövőjüket
Dzsammu és Kasmír államon belül.117 Mindkét szervezet képviselői beszüntették a
viszálykodást, és igyekeztek soraikat rendezni egy közös szervezetben amely megfelel
mind a 370. számú § szellemének, mind Dzsammu és Kasmír állam alkotmányának. 1993
és 1995 között hosszú tárgyalások eredményeképpen megszületett a Ladakhi Autonóm
Tanács (LAHDC).118 Ez a szervezet hivatott biztosítani a Lehi Körzet lakói számára,
hogy maguk döntsenek saját sorsukról.119
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Mind a területi tervezésben, mind a végrehajtás és a közigazgatás kérdéseiben Dzsammu
és Kasmír állam hatóságai átadták a döntési felelősséget a LAHDC-nek. Ám a
közigazgatási körzeten belül csupán Leh, a főként buddhisták által lakott főváros kapott
olyan jogosítványokat, amelyekkel valódi helyi döntéseket hozhattak. A helyi döntések
megvalósítására Kasmír a pénzügyi forrásokat is a Ladakhi Autonóm Tanács
rendelkezésére bocsátotta.
Figyelemre méltó dolog, hogy a kilencvenes évek eleji bojkott idején a Kargili Körzetben
lakók – habár ők is elégedetlenek voltak a kasmíri kormánnyal –, nem ültek fel a politikai
uszításnak. Északról a pakisztáni gerillák, keletről a lehi szeparatisták és nyugatról
Kasmír közé ékelődve mindvégig higgadtak maradtak. Habár a ladakhi szóbeszéd a
kargili embereket gyakran korlátolt, ostoba síita muzulmánoknak tartja, ezzel a
viselkedésükkel komoly politikai kultúráról és érettségről tettek tanúbizonyságot, ugyanis
a megoldást mindhárom szomszédjuk számára nyitva hagyták.
A központi irányítás 1996-ig maradt fenn Kasmírban, amikor az országos választásokon a
Kongresszus Párt (Congress) elvesztette a hatalmat, és az új szövetségi kormány a
Bharatija Dzsanata Párt (BJP) vezetésével alakult meg. Még abban az évben Faruk
Abdallah miniszterelnökként visszatért a hatalomba, és az alig egy éve bevezetett
korlátozott

autonómia-megállapodást

megtorpedózta

Ladakhban.

Következetes

központosító törekvéseiben széles társadalmi támogatottságot élvezett az agresszív
militáns csoportoktól kezdve a békésebb muszlim politikai pártokig. A Szrinagári
parlament igyekezett megnyirbálni azokat a pénzügyi alapokat is, amelyekből a LAHDC-t
támogatták volna. Helyette a saját közigazgatási szerveit, a Regionális Önkormányzati
Bizottságot és a Törvényhozó Gyűlés (Pancsajati Radzs) intézményeit favorizálta.120
Ladakhi részről ez vezetett 2000 júniusában a „szövetségi terület” gondolatának ismételt
felmelegítéséhez. A Ladakhi Buddhisták Szervezete a 2002-es parlamenti választásokon
egységes és összehangolt részvételre szólította fel a lakosságot, a különböző
pártérdekeket igyekeztek egy időre háttérbe szorítani.121
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Régió/Párt
Kasmír-völgy
Dzsammu
Ladakh
Összesen

National
Conference
18
9
1
28

Congress

PDP

5
15
0
20

16
0
0
16

Egyéb (Függetlenek, BJP, BSP, CPI (M),
Panther's Party)

7
13
3
23

Összesen
46
37
4
87

7. táblázat: A 2002-es Dzsammu és Kasmíri parlamenti választások eredményei (régiónként)
Forrás: Imam, S. H.: „Jammu and Kashmir Assembly Elections 2002: Ending National Conference's
Reign”. Jammu & Kashmir Online, www.Jammu-kashmir.com/insights/insight20021030.html

A választások eredményeként Faruk Abdallah kormánya megbukott (7. táblázat). Bár
pártja, a Nemzeti Konferencia (National Conference) kapta a legtöbb szavazatot, 2002
végén a mérsékeltebb muszlim Demokratikus Néppárt (PDP) a Kongresszus Párttal
(Congress) alakíthatott kormányt.122 Ez a fordulat egyben azt jelentette, hogy a LAHDC
mozgástere ismét megnőtt. A változás némiképp orvosolta a ladakhiak régi sérelmeit, és a
szervezet hatékony eszközként működött a hatalommegosztásban. Az új koalíciós
kormány szélesebb végrehajtói jogosítványokat ruházott a LAHDC-re. Az országrész
gazdálkodása fokozatosan átláthatóbbá vált, a helyi testületek hatékonyabban ellenőrizték
az őket közvetlenül érintő fejlesztési ügyeket.123 A LAHDC tanácsosai bekerülhettek az
állami hierarchiába.124 A tágabb politikai összefüggéseket tekintve, Dzsammu és Kasmír
államban 2002 után megerősödött Muhammed Szajíd mufti (PDP) miniszterelnök
hatalma, aki így magabiztosabban tárgyalhatott állama különleges jogállásáról a
szövetségi kormánnyal.
Úgy tűnik, Muhammed Szajíd mufti kormánya komolyan gondolta Dzsammu és Kasmír
állam belső autonómiáját, nem csak Ladakh, hanem Dzsammu esetében is. A kasmíriak
számára az önkormányzatiság elveinek megfelelő, hiteles politikai alternatívát kellett
felajánlania. Ez különösen fontos volt egy olyan államban, ahol hosszú évtizedekig
politikai és etnikai feszültségek dúltak, így meg kellett erősíteni az emberek hitét a
demokratikus intézményekben. Nem utolsó sorban pedig oltalmazni kellett Kasmír
etnikai és vallási sokarcúságát. Talán ez utóbbi kívánta a legtöbb figyelmet a Muhammed
Szajid mufti vezette koalíciós kormánytól.
A legutóbbi tartományi választásokat 2008 novemberében-decemberében tartották. A
Nemzeti Konferencia győzött, azonban többséget nem sikerült szereznie (22. ábra). Ezért
tárgyalásokat kezdtek a Kongresszus Párt vezetőivel, és koalíciós egyezséget kötöttek. A
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2009 januárjában beiktatott új kasmíri kormány a 87 parlamenti helyből 45-öt tudhat
magáénak125 (8. táblázat). A kormány élére Omar Abdallah, a néhai Abdallah sejk
unokája került, akit az indiai közvélemény fiatal, modern, felvilágosult politikusként
ismert meg az elmúlt évtizedben.126 Most, hogy koalíciós partnere a szövetségi kormányt
is irányító Kongresszus Párt lett, a Kasmír és India közötti kapcsolatok normalizálását
várják tőle.127

22. ábra: A 2008-as Dzsammu és Kasmíri parlamenti választások eredményei (régiónként)
Régió/Párt
Kasmír-völgy
Dzsammu
Ladakh
Összesen

National
Conference
19
7
2
28

Congress
4
12
1
17

PDP
19
2
0
21

Egyéb (Függetlenek, BJP, BSP, CPI
(M), Panther's Party)

4
16
1
21

Összesen
46
37
4
87

8. táblázat: A 2008-as Dzsammu és Kasmíri parlamenti választások eredményei (régiónként)
Forrás: „Kashmiri parties in coalition bid”. BBC News. 2008. december 29.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7803042.stm
Assembly Election 2008. http://www.ndtv.com/ndtvfuture/ndtv/elections-jk/results.aspx

Abdallah sejknek a történelmi Ladakhot kettéosztó rendelete 1979 óta mindmáig
érvényben van. A Ladakhi Autonóm Tanács 1995-ös megalakulását követően Szrinagár a
Kargili kerületnek is felajánlotta a szélesebb autonómiát, de ezt eleinte Kargil
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126
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visszautasította.128 A 2002 és 2008 közötti kasmíri vezetés bátorítása azonban sokkal
fogékonyabbá tette a kargiliakat az autonómia iránt.129 2003 nyarán megalakult a Ladakhi
Autonóm Tanácshoz hasonló Kargili Autonóm Tanács is. Úgy tűnt, hogy Dzsammu és
Kasmír állam föderalisztikus átszervezése a térség hosszú távú politikai stabilitásának
kulcsa.
Hivatalosan 2001 óta létezik az a mozgalom, amely Ladakh teljes elszakadásáért küzd.130
Tagjai között megtalálhatók mindhárom vallás hívei és számos politikai párt tagja (23.
ábra). A front vezetője, Thupstan Chhewang szerint Ladakh sosem volt elégedett
Dzsammu és Kasmír államon belüli alárendelt helyzetével. A régió minden szempontból
annyira különbözik az állam többi részétől – vallásilag, kulturálisan, történelmi
hagyományait tekintve, etnikailag, sőt nyelvileg is –, hogy a politikai döntéshozók
Szrinagárban nem láthatják át a helyi ügyeket.131

23. ábra: A Ladakh Union Territory Front politikai mozgalom választási plakátja
(Saját fotó, Leh, 2007. július 23.)
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A mozgalom hívei nem kifejezetten derűlátóak. Tisztában vannak vele, hogy Kasmír ügye
valójában nemzetközi politikai kérdés, két, sőt három132 atomhatalom érdekösszeütközésének területe. De látnak biztató példákat is. Asszam államot az eltérő etnikai
és kulturális különbségek miatt az elmúlt fél évszázadban hét másik államra osztották.
„Miért ne sikerülhetne ugyanez nekünk itt Kasmírban?” – vélekednek.133 A ladakhi
autonómiát követelők szempontjából viszont rossz, hogy a mindössze fél éve hatalomban
lévő új kasmíri koalíciós kormány vezetője, Omar Abdallah nem biztos, hogy további
teret enged a nagyobb önállóságnak: már évekkel ezelőtt leszögezte, hogy ő ellenzi a
szövetségi területté válást Kasmír határain belül.134
Ladakh gyors szövetségi területté válásában maguk a LUTF politikusai sem értenek
egyet. Még Thupstan Chhewang, az LUTF szövetségi parlamenti képviselője is
bizonytalan annak megítélésében, hogy mikorra valósulhat meg Ladakh szövetségi
területté

nyilvánítása.

Tudatában

vannak

ugyanis

Kasmír

regionális

hatalmi

jelentőségének, annak, hogy a három szomszédos ország érzékeny határszakaszait
megingatná, ha kívánságuk azonnal teljesülne. Nem csak a kasmíri, hanem a mindenkori
szövetségi kormány fogadókészségét is el kell nyerniük. Abban sem bizakodhatnak, hogy
a 2009. áprilisi választásokon nyertes, és kormányzási ciklusát folytató Kongresszus Párt
a LUTF követeléseit néhány éven belül valóra válthatja.

5.3 A politikai önállóságról alkotott vélemények
Mint az előző fejezetből kiderült, az elmúlt évtizedben megalakult egy Ladakh szövetségi
státuszának elismeréséért indított politikai mozgalom, a LUTF135. Eredetileg a kutatási
kérdések összeállításánál a LUTF-ről és a politikai életről alkotott véleményeket nem
vettem a vizsgálatba. Bár az elmúlt két évtizedben a helyi médiában komoly
nyilvánosságot kaptak azok a viták, melyek Ladakh önállóságáról szólnak, azt gondoltam,
hogy ehhez a témához az interjúalanyaim nem fognak tudni érdemben hozzászólni.
Amikor a ladakhi politikát és közéletet érintő kérdéseimnél láttam, hogy válaszadóim
szívesen beszélnek erről a témáról is, akkor határoztam el, hogy ezt is alaposan
körbejárom velük. A megkérdezettek fele, 7 fő úgy nyilatkozott, hogy Ladakh helyzete
meglehetősen alárendelt Dzsammu és Kasmír államban, ezért kellett Ladakhban a
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szélesebb autonómiáért síkra szállni. Mindössze egyetlen válaszadó ítélte ezeket a
törekvéseket fölösleges, értelmetlen próbálkozásoknak. A többi négy interjúalany nem
tudott ehhez a kérdéshez hozzászólni. Az autonómiatörekvésekről pozitívan nyilatkozó
interjúalanyok között vallási hovatartozásukat tekintve vegyesen vannak buddhisták és
muzulmánok is. Az önállósági mozgalmat alapjában elutasító egyetlen válaszadó
keresztény volt. Mint majd látni fogjuk, ő meglehetősen csalódott a térség helyi politikai
életével kapcsolatban. „Nem, nem! Nem tudom elképzelni. Jobb is, ha nem lesz ilyen.
Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért kellene nekik elszakadniuk Kasmírtól. Tudja,
nem vagyok oda Kasmírért, de fel nem fogom, hogy miért kellene elszakadnunk. Ön
tudja? (…) Ha úgy alakulna a dolog, hogy a kasmíri helyzet megoldódik, és mondjuk
Kasmír Pakisztánhoz csatlakozna – amit nem hiszek –, akkor természetesen nem
tartanánk velük, Indiát választanánk. (nevet) De most egyszerűen nem látom értelmét az
elszakadásnak.” (R11)
A válaszadók általában rövid történelmi áttekintést adtak Ladakh közelmúltjáról,
Dzsammu és Kasmír államon belüli helyzetéről. „1948-ban, amikor a kasmíri maharadzsa
– hindu vallását követve –, nagy meglepetésre az Indiai Uniót választotta, Ladakh
egyszerűen a maharadzsa saját birtokaként került Kasmír államhoz. Ennek ellenére a
ladakhiakról nem is igazán vettek tudomást Szrinagárban, sem a mindennapi politikai
életben, sem a modernizációban – egészen 1962-ig. Politikai képviseletünk sem volt
nagyon sokáig, 1995-ig, a Ladakhi Fejlesztési Tanács136 megalakulásáig. Minket
kihagytak a politikai döntéshozatalból, nem szólhattunk bele a saját jövőnkről folyó
vitákba; néhány szrinagári politikus döntött a sorsunkról! (…) Ladakh sosem volt
elégedett, nem volt boldog a Kasmír államon belül elfoglalt alárendelt helyzetével.
Ladakh minden szempontból annyira különbözik az állam többi részétől – vallásilag,
kulturálisan, történelmi hagyományainkat tekintve, etnikailag, sőt nyelvileg is –, hogy a
politikai döntéshozók Szrinagárban vagy Dzsammuban nem láthatják át a mi helyi
ügyeinket.” (R12)
A következő interjúalany így mesél az indiai függetlenség kikiáltása utáni évtizedekről:
„…Állami állás nem jutott senkinek, illetve később is csak a ladakhiaknál sokkal
iskolázottabb kasmíriaknak, pandzsábiaknak, és dzsammuiaknak. Az egész ladakhi
életszínvonalban is megmutatkozott, nagyon-nagyon szegény időszak következett,
kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk. Úgy éreztük, hogy Shylock kifoszt minket a
vagyonunkból. Tudja, Shylock a Velencei kalmár című Shakespeare drámából… (R09)
136
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A rövid történelmi „lecke” után, mintha csak már sokadszorra mesélnék, folyamatosan,
jól begyakorlott szófordulatokkal, hibátlanul vezették elő az autonómiamozgalmuk
céljait: „Azt akarjuk, hogy területi alapon nyilvánítsanak minket függetlenné Dzsammu és
Kasmír államtól. (…) Tehát ismétlem, területi alapon képzeljük el a függetlenné
válásunkat.” (R02)
Ladakh különleges kulturális, vallási és nyelvi szerepét is többen kiemelték: „… Nos,
Dzsammu és Kasmír nagyon különleges állam Indián belül. Mindhárom terület eléggé
eltér mind kulturálisan, mind nyelvileg, mind vallásilag: Dzsammu, Kasmír és Ladakh.
De egyedül Kasmír érdeke, hogy megmaradjon a jelenlegi helyzet.” (R10)
A vallási- és kulturális okok mellett gazdasági szempontok is felmerültek az egyik
válaszadónál: „A központ lakosság alapján osztja nekünk az anyagi forrásokat, de mi
területi alapon akarjuk. Ez nem egyezik Kasmír elképzeléseivel, ezért kell a különállást
szorgalmaznunk annak ellenére, hogy Ladakh mindössze 1,2 lakh (120 000) fő
lakossággal rendelkezik. A jelenlegi úgynevezett autonómia meglehetősen korlátozott. A
pénzeket továbbra is Szrinagárból kapjuk, és az ottaniak elosztási terve szerint. Ez már
nem elegendő. Ahogy már előbb említettem, a központi kormányzat népesség alapján
osztja el a pénzeket, és mi területi alapon követeljük. Ha területi alapú támogatásban
részesülne Ladakh, akkor sokkal több anyagi forráshoz juthatnánk.” (R02)
Arra a kérdésre, hogy ez az autonómia ötlet mennyire találkozik a szrinagári politikusok
véleményével, általában ez volt a válasz: „(Szrinagár) egyáltalán nem támogatja a
szövetségi terület gondolatát! De amikor a kasmíri nép függetlenséget követel magának,
akkor nekünk is felmerülhet a függetlenség kérdése. Ráadásul a ladakhiak határozottan az
indiai alkotmányos berendezkedés keretein belül kívánják megoldani az önállóságukat.
Hangsúlyozom, mi nem Indiától akarunk teljes elszakadást, hanem szövetségi területi
jogállást követelünk, az anyaországon belül. Kasmír nagyon mostohán bánt és bánik ma
is Ladakh-kal, ezért akarunk Dzsammu és Kasmír államtól elszakadni.” (R02)
Néhány

válaszadónál

megpróbáltam

felidézni

az

elmúlt

évtized

délszláv

polgárháborúinak hasonló vonásait, de válaszaikból úgy éreztem, hogy ezeket a
veszélyeket ők nem érzékelik. „Polgárháború? Egyáltalán nem látom ennek veszélyét. Az
államon belüli határok teljesen egyértelműek és több száz évesek. Had emlékeztessem,
hogy Ladakh két közigazgatási egysége, a Lehi körzet és a Kargili körzet bár különböző
vallási és etnikai háttérrel rendelkeznek, együtt lépnek fel a szövetségi terület ügyében.
Ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazok a problémáink, így közösen lépünk fel a
követeléseinkkel. Attól, hogy itt egy jugoszláv típusú polgárháborús fészek alakuljon ki,
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egyáltalán nem tartok. Egyébként számos kasmíri politikus is megértő ez ügyben, ők sem
szeretnék, hogy Ladakh Dzsammu és Kasmír állam része maradjon.” (R12)

24. ábra: Az LUTF politikusának, Thupstan Chhewang választási plakátja. Saját fotó, Leh, 2007. július 23.

A politikuson (24. ábra) és az aktivistán kívül (R12 és R02) azért volt olyan interjúalany
is, aki kicsit óvatosabban fogalmazta meg az önállóság gondolatát: „Ha mi elszakadnánk,
Dzsammu is joggal kérhetné az önállóságot. Ezért nem vagyok biztos, hogy ez a legjobb,
hogy minden áron a függetlenséget követeljük. Megoldható lehetne nagyobb
önállósággal, nagyobb autonómiával. Ez az egész gondolat még annyira fiatal. Én csak a
harmincas éveimben vagyok, de emlékszem, hogy azért másfél évtizede ez még fel se
merülhetett.” (R10)
Volt, aki tovább látott és a kérdésnek tágabban értelmezett politikai vonatkozásait is
figyelembe vette: „Számos párt összefogott, hiszen a Front ezt jelenti. Ladakh
lakosságának az az érdeke, hogy ügyeit különállóan intézhesse, és ne Szrinagárból
irányítsák. Ugyanakkor ez felveti Kasmír területi integritásának a kérdését is. Csak úgy
lesz megvalósítható ez az álom – mert azért lássuk be, most csak egy álom –, ha komoly
garanciákat kap Kasmír állam. Ez látszólag egységesen buddhista terület, de ez nem igaz.
Én magam muszlim vagyok, és magam is a Fronttal értek egyet. India egy szekuláris
állam, nem szabad benne vallási alapon területi egységeket kialakítani.” (R09)
Arra a kérdésre, hogy az áhított szövetségi területi státuszt mikorra lehet elérni,
meglehetősen vegyes válaszokat kaptam. Interjúalanyaim néhány évtizedre tették az
áhított területi önállóság elérését. „Úgy vélem, hogy ez még egy hosszú, nagyon hosszú
küzdelem lesz. Ne felejtsük el, hogy Kasmír ügye nemzetközi politikai kérdés is; két
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atomhatalom osztozik a területén, ez csak még bonyolultabbá teszi az egész problémát.
De vannak kecsegtető példák is előttünk. Asszam állam az elmúlt 60 év során hét másik
államra osztódott az etnikai, vallási és kulturális különbségek következtében. Miért ne
sikerülhetne ugyanez nekünk itt Kasmírban?” (R12)
„Ez egy reális igény. Azt hiszem, hogy egy évtizeden belül sikerülni fog elérni ezt a célt.”
(R09)
Néhány válaszadóm azonban meglehetősen kiábrándult a helyi politikai életből. A már
idézett (R11) válaszadó erről így beszél: „Az LUTF egy alig pár éves politikai párt. Az
ötlet már felmerült 2000 körül, de csak tavaly, vagy tavaly előtt alapították meg. Talán
úgy tűnhet, hogy azok a politikusok az óriásplakáton békében ülnek egymás mellett, de
valójában (…) 1989-90-ben ugyanezek az emberek felkelést indítottak a helyi muszlimok
ellen! (…) Persze, az elmúlt 15 év alatt rájöttek, hogy ki kell egyezniük a muszlimokkal,
mert nem tudnak másképp érvényesülni. (…) Politikusok voltak akkor is, most is.
Ugyanazok a vezetők, akkor a muszlimok ellen, most mellettük.” (R11)
Nem csak az önállóság kérdése, hanem a pártpolitikai is megosztja az embereket. Ebből a
szempontból úgy tűnik, hogy Ladakh politikai közélete máris magán viseli azokat a
modern demokráciákból ismert vonásokat, amelyekkel sokan itthon is találkozhatunk.
„Az a legborzasztóbb, hogy aki mostanában kapcsolódik be a politikai közéletbe, annak
nincsenek valódi elképzelései, legtöbbször csak annyi, hogy utálni kell a másikat. Ha
közeli barátokról kiderül, hogy az egyik LUTF-es, a másik pedig Kongresszus párti
szavazó, vagy netán aktív tag, akkor többé nem is keresik egymás társaságát, nem
dolgoznak együtt. A legsúlyosabb küzdelem a falvakban volt. Sokszor még családtagok is
összevesztek, hogy melyikük kit támogat. Falvanként változó, hogy a lakosság melyik
jelöltet támogatja.” (R10)
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5.4 Az autonómia formája és a választási rendszer
Első ránézésre a Ladakh önrendelkezéséről szóló törvény137 olyan, mint egy megvalósult
álom, különösen az elmaradott térségek lakói szemszögéből. Néhány bekezdés erejéig
érdemes megvizsgálni. A politikai berendezkedés modelljét a Dardzsílingi Gorkha Hegyi
Tanács138 mintájára alkották meg.139
„Ladakh

földrajzilag

elszigetelt,

alacsony

népsűrűségű,

hatalmas

kiterjedésű,

barátságtalan, zord terület, mely az időjárás miatt évente mintegy hat hónapon keresztül
a külvilágtól tökéletesen el van zárva. Ennek következtében a terület lakói önálló
identitással rendelkeznek, és életvitelükből következően egészen más problémákkal
szembesülnek, mint Dzsammu és Kasmír állam többi lakója. A ladakhiak hosszú évtizedek
óta követelnek olyan valódi alkotmányos berendezkedést, amely elősegíthetné és
felgyorsíthatná az élet minden területére kiterjedő méltányos fejlődést, tekintetbe véve a
sajátságos geoklimatikus viszonyokat; valamint a helyi ügyek intézésére is sarkallhatná
őket.
Úgy véljük, hogy a hatalom decentralizációja révén most sikeresen megalakulhat a
LAHDC, és ez hatalmas lökést ad majd azoknak a fejlesztési programoknak, amelyek a
régió törekvéseivel teljes összhangban lesznek. A jelenlegi jogszabályt ezennel a fenti
célok érdekében beiktatjuk.”
A törvény – mint az idézet is mutatja –, annak a sok évtizedes küzdelemnek volt az
eredménye, amelyért a Ladakhi politikai vezetők 1830 óta harcoltak, hogy visszanyerjék
az autonómiát Dzsammu és Kasmír államtól.
A Ladakhi Autonóm Tanácsnak harminc tagja van. Ebből huszonhatot a Ladakhi lakosság
választói juttatnak be, a fennmaradó négy helyre pedig Dzsammu és Kasmír állam
kormányzója nevez ki képviselőket. Az állam által kinevezett négy személynek kell
képviselnie a legfontosabb kisebbségeket és a nőket. A választókerületek határait állami
hivatalnokok segítségével a helyi vezetők jelölik ki, hogy a lakosság képviselete arányos
legyen és el lehessen kerülni Közép-Ladakh dominanciáját. A LAHDC tagjai évente
legalább egy alkalommal azért találkoznak, hogy kijelöljék maguk közül az ügyvezető
főtanácsost, valamint a négy ügyvezetőt. Ez az öt tagú vezetőség a végrehajtó tanácsi
testület. A négy ügyvezető közül az egyik kötelező módon az egyik kisebbség tagja. A
137
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Tanács jogköre és feladatai elsősorban Ladakh mezőgazdaságát és a fejlesztést érintik. 140
A legfontosabbak:


nyilvántartja és kijelöli a földhasználat különböző formáit, lehetőségeit,



szabályozza és összehangolja a fejlesztési terveket,



elkészíti Ladakh költségvetését,



megtervezi a területfejlesztés megvalósítását a legalsó szintig,



támogatja a helyi nyelvet és a kultúrát,



támogatja és ösztönzi a turizmust,



a Tanácsnak teljes jogköre van adók, díjak kivetésére és behajtására, beleértve a

legeltetés, a közlekedés, a turizmus, a szórakozás, az idénymunkával összefüggő
tevékenységek adóját is.
A Ladakhi Autonóm Tanács felsorolt feladatai és jogkörei jobban érthetővé válnak, ha
részletesen megvizsgáljuk Ladakh elmúlt három és fél évtizedben bekövetkezett gyors
ütemű és sok tekintetben ellenőrizetlen modernizációs folyamatait. Ezért a következőkben
áttekintjük e változások pozitív és negatív hatásait.
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6. A MODERNIZÁCIÓ ÉVTIZEDEI
6.1 A modernizáció fogalma
Ha a modernizáció, a modernitás szavakat használjuk társadalmi vonatkozásban, célszerű
e fogalmakat tisztázni. – Mi a modernség, mi a modern? Teljes körű definícióra nem
vállalkozhatom, de néhány filozófus, szociológus és történész gondolatát segítségül
hívom, hogy árnyaltabban és világosabban kezeljem ezt a fogalmat. Milyen ismérvek
különböztetik meg a modern társadalmakat a premodern társadalmaktól? Egyáltalán,
mitől gondolunk egy társadalmat modernnek? Vajon tekinthetjük-e a ladakhi társadalmat
egyértelműen ilyennek?
Max Weber a modernitás fogalmát egészen a felvilágosodás korától származtatja, amikor
az informális hatalmat törvényekkel és átlátható intézményekkel kezdték felváltani.141
Francis Fukuyama a modernitást a társadalmi tőke fogalmával köti össze és így próbálja
megmagyarázni: „A nukleáris családok eltűnnek a mezőgazdaság feltalálása nyomán,
aztán újra visszatérnek az iparosodás következtében, majd elkezdenek széthullani a
posztindusztriális korba való átmenet idején. Az emberek idővel képesek alkalmazkodni
mindezekhez a megváltozott körülményekhez, de a technológiai változás irama gyakran
meghaladja a társadalmi alkalmazkodás gyorsaságát. Amikor a társadalmi tőke kínálata
nem éri el a keresletet, az gyakran sokba kerül a társadalomnak.”142 Nem tudhatjuk, hogy
Fukuyama járt-e valaha Ladakhban, de úgy érzem, az előbbi mondatait mintha helyszíni
tapasztalatai ihlették volna.
John Lukacs a modernitásról így ír: „A „modern” mind eredeti latin, mind szó szerinti
jelentésben: „mai”, „korunkbeli”. … Alig hatvan éve még egyértelműen pozitív jelző
volt, ... Ma már az élet minden területén és minden szinten, így a művészetben is jobbára
üresen kong.” Maga a modernitás eredeti jelentését elveszítette, eltűnőben van, egy
korszak elmúlását és szétesését jelzi.143
Az egyik legtömörebb definíciót Samuel P. Huntingtonnál találhatjuk. Szerinte „a
modernizáció magában foglalja az iparosodást, az urbanizációt, az írni-olvasni tudás
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növekvő szintjét, az oktatást, a gazdagodást, a társadalmi mobilitást és a komplexebb és
változatosabb foglalkoztatási szerkezetet.”144
Amartya Sen a társadalom fejlődésével és a tradíciók megőrzésének konfliktusával
érzékelteti, hogy mit jelent számára a modernizáció. „Az-e az alapvető érték, hogy az
emberek szabadon dönthessenek róla, milyen hagyományt kívánnak, illetve nem kívánnak
követni; illetve ragaszkodjunk-e ahhoz, hogy a kialakult hagyományokat követni kell
(bármi áron), vagy, ennek alternatívájaként, az embereknek engedelmeskedniük kell a –
valós vagy képzelt – hagyományokat rájuk kényszerítő vallási vagy világi vezetők
döntéseinek?” A fejlődés egyik kísérőjelenségét, a modernizációt úgy tekinti, mint
amelynek feladata az állandó és tartós nélkülözés megszüntetése és a hirtelen jött és
súlyos nyomor megelőzése.145
Heller Ágnes szerint egy premodern társadalom minőségileg attól függően rendelt hozzá
az egyénhez szükségleteket és szükségletkielégítőket, hogy a társadalmi hierarchia mely
szintjére

került

születése

pillanatában.

Ezzel

szemben

a

modern

társadalmi

berendezkedésben a piac a szükségleteket nem minőségileg, hanem mennyiségileg osztja
el. Nem aszerint válogat, hogy az egyes ember milyen társadalmi szférába született bele.
A premodern társadalmakban az esélyegyenlőség eszméje nem létezik, miközben a
modern társadalomban az esélyegyenlőség mérce. A modernségnek az a ismérve, hogy az
emberek törvény előtt egyenlők, bár sem gazdaságilag, sem társadalmilag nem azok. Nem
minden ember gazdag, szabad, egyáltalán nem érvényesül a társadalomban minden téren
a racionalitás, vagy a jólét. Az eszme viszont az egyenlő esély.146
Morita Tsuneo hazánkban élő japán közgazdász a modernitást és kialakult közgazdasági
struktúráit a despotikus szocialista tervgazdaság jellemzőivel hasonlítja össze. Meglátása
szerint a modern társadalom és gazdaság egyenlő szereplők cserekapcsolataira, miközben
az paternalista államszocialista rendszer az elosztásra épül, következésképp ez utóbbi nem
is lehet modern.147
Jürgen Habermas szerint a premodern társadalmakban a vallás és a metafizika a
mindennapok része; ezzel szemben a modern társadalom a vallásos metafizika nélküli
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társadalom.148 Úgy tűnhet, hogy Ladakh nehezen elérhető vidékein egészen mostanáig a
metafizika és a vallás még mindig a mindennapok része. Minél közelebb kerülünk
azonban a fővároshoz, Leh-hez, vagy a modern oktatás infrastruktúrájához, ennek a
jelentősége csökken.
A modern társadalomban kialakul az innovációs készség. Ladakh jelenleg a világ
legnépesebb parlamenti demokráciájának, Indiának a része. Helyzetét nem csak az elmúlt
évtizedek látványos gazdasági fejlődése, hanem a kialakult többpárti politikai kultúra is
modernné teszi. Bár nem mondhatjuk, hogy a modern tudás boldogabbá, erkölcsösebbé
teszi a társadalmat,149 de reakciói közé bekerül a megújulás képessége, elkezd úgy
reflektálni a változásokra, hogy szüntelenül képes ezt az alkalmazkodási folyamatot
létrehozni.150 A következőkben kiderül, hogy Ladakh mennyire volt képes reagálni azokra
a politikai és gazdasági változásokra, melyek az elmúlt három és fél évtizedben érték.

6.2 A hagyományos életforma fokozatos megváltozása
A hatvanas évek elejétől lejátszódó modernizáció és fejlesztés fizikai, technikai alapját az
úthálózat kiépítése jelentette. Ladakh évszázadokon keresztül képes volt meglenni a
kerekes szállítóeszközök igénybevétele nélkül, sőt a közlekedés másképp elképzelhetetlen
volt. A folyók völgye komoly akadályt jelentett az utazók számára, csak keskeny
függőhidakon lehetett a szakadékokon átkelni. Mára sikerült a legtöbb falut bekapcsolni a
közúthálózatba. Igaz, hogy ezek az utak nem mind aszfaltozottak, de még a nehezebb
szállítójárművek is képesek rajtuk végigmenni. A törékeny és veszélyes, háncsból készült
függőhidak helyett általában robosztus vasszerkezetű hidak épültek, melyeket már nem
kell évente újraépíteni. Az úthálózat kiépítése nélkül minden további fejlesztési folyamat
elképzelhetetlen lett volna.
Az útvonalak állapotában bekövetkezett változások ellenére – Leh városát és Kargilt
leszámítva –, a mindennapos élet nem túlzottan változott meg az elmúlt évszázadokhoz
képest. Mindkét városban találkozhatunk már olyan emberekkel, akik kifejezetten nyugati
életszínvonalon élnek. Ezek nem az egykori Dogra-arisztokrácia-, vagy bürokrácia
leszármazottjai, hanem olyan újgazdag kereskedők, vállalkozók, akik busás vagyonokra
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tettek szert az elmúlt 35 évben a kereskedelemből, de elsősorban a turizmusból. Tisztes
megélhetést nyújt bárhol Indiában állami alkalmazottnak lenni, legyen az ember akár
orvos, mérnök, vagy tanár. A nagy állami beruházások és építkezések közepette virágzó
korrupcióból is sokan lettek gazdagok a hatvanas évek óta. Ezek a családok nem túl
hivalkodó, de mégis meglepően magas életnívót alakíthattak ki maguknak. Sokukat ez a
gazdagság további tőkebefektetésekre ösztönöz elsősorban a turizmus területén, ahol a
megtérülés igen gyors is lehet.
Leh vitathatatlanul megőrizte központi kereskedelmi és adminisztratív funkcióit, lakói
mindig is sokkal magasabb életnívón éltek. Minthogy India függetlenségének kivívása
előtt a Jarkand felé vezető út Lehen vitt keresztül, még a város környékén lakók is biztos
megélhetést remélhettek a váltólovak, az abrak, de még az állatok trágyájának
kereskedelméből is. Ez utóbbit nem szerves trágyának, hanem tüzelőanyagnak használják
inkább.
Az egyszerű vidéki emberek ellenben – legyenek földművesek, vagy nomád pásztorok –,
a távoli településeken 3600 és 4500 méter közötti tengerszint feletti magasságon ki
vannak téve az éghajlat szélsőségeinek, ami hosszan tartó mínusz 40 fokos téli hideggel is
járhat. Ezeken a helyeken még a legtehetősebbek sem képesek megteremteni azt az áhított
életszínvonalat, amit Lehben vagy Kargilban láthatnak. Drászban,151 vagy Rupsuban a
hosszú téli évszakban még a tüzelő beszerzése is komoly gondot okoz, hiszen fátlan
vidék. Ők még a turizmusból sem profitálhatnak, mert a Szrinagárt Lehhel összekötő úton
közlekedők legfeljebb egy teára állnak meg itt.
Ladakh mezőgazdaságát a tengerszint feletti magasság szerint változó éghajlati elemek
szabják meg. A tengerszint feletti 3000 méter az a határ, ami alatt még búzát érdemes
termeszteni; e magasság felett csak az árpa terem meg, ami talán Ladakh legfontosabb
gabonanövénye.152 Gyakran zöldborsóval váltakozva ültetik, hogy ezáltal pótolják a
gyenge talaj nitrogén-utánpótlását. A legalacsonyabb vidékeken, Szam Ilaqa és Szod
Ilaqa környékén 2800 méter magasságban már megterem a sárgabarack, az alma, az
eperfa, a dinnye, sőt a szőlő is, amiből bort készítenek.153
A ladakhi családok tisztában vannak a természet nyújtotta javak szűkösségével, ezért
igencsak takarékoskodnak a természeti erőforrásokkal. Ezt mindennapi életükben is
megfigyelhetjük, de kivált a földművelésükben és az állattartásukban. Amennyire csak
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tehetik, állataikat addig legeltetik a tarlón, ameddig azt az időjárás megengedi. Ezzel nem
csak az állatok élelmezését oldják meg, hanem a talajerő-utánpótlást is praktikusan
biztosítják. Az emberi ürüléket is gondosan összegyűjtik – rendszerint a lakóház egyik
földszinti helyiségében –, és a hosszú tél végén hordják ki a földekre (25. ábra). Már
magukat az állatokat is úgy helyezik el a lakóházakban, hogy a jószágok testmelege fűtse
a ház többi helyiségét és az állatok trágyáját könnyű legyen összekeverni az emberi
ürülékkel.

25. ábra: Tipikus ladakhi falusi lakóház. Jingcsan (saját fotó)

Ami a növénytermesztéssel járó munkákat illeti, aratás után, de még a kemény fagyok
beállta előtt felszántják a földet, hogy a kevés téli csapadék az olvadáskor minél
mélyebbre tudjon beszivárogni a talajba. Tavaszi hóolvadáskor amint kiolvadnak az
öntözőcsatornák, a földeket már azonnal öntözni kezdik, majd ismét felszántják és
kihordják rá a télen összegyűlt trágyát. Az öntözővíz hó- és gleccserolvadék, amelyet 2030 cm keskeny erecskéken juttatnak el a szántóföld, és veteményes kert legtávolabbi
szegletébe is. Még a levetett és használhatatlan ruhadarabokat is képesek hasznosítani: az
öntözőcsatornák útvonalát szabályozzák velük, toldozzák-foltozzák a kis kapukat, ahol a
víz folyik (26. ábra).
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26. ábra: Balra: Öntözőcsatorna a Markha-folyó mellett (saját fotó);
Jobbra: Öntözőcsatorna Lehben. Forrás: kirbymoore.files.wordpress.com

A gyomirtást már három héttel vetés után elkezdik, hogy a gyomnövények a lehető
legkevesebb kárt okozzák a termésben. Az említett mezőgazdasági munkákat általában
asszonyok végzik, kivéve talán a tarló felszántását, de ebben is csak a fiatalabb
gyermekek segítik őket. A férfiaknak más jellegű munka jut; ők a nyári időszakban
kereskedelemből, vagy teherhordással keresik a pénzt családjuknak. A mostoha
természeti viszonyok közepette is, az említett termelési módszerekkel a ladakhiak
képesek magas színvonalú terményeket előállítani, olyannyira, hogy amikor Sir
Moorcroft 1820 körül Ladakhban tartózkodott, maga is megcsodálta ezeket.154 Számos
tanulmány szerzője155 a zanszkári és ladakhi mezőgazdaság termelékenységéről azt állítja,
hogy a gabona termésátlaga megközelíti, de helyenként talán felül is múlja sok európai
ország termésátlagát,156 melyet Európában komoly anyagi ráfordításokkal érnek csak el
(9. táblázat).
Falu
Tongde

Tengerszint feletti magasság
3900 m

Padum

3900 m

Karsa
Sadi

3900 m
4500 m

Termény
Árpa és búza
Borsó
Árpa
Árpa és búza
Árpa és búza
Árpa

Termésátlag
4,0 t/ha
0,5 t/ha
3,5 t/ha
2,5 t/ha
3,0 t/ha
5,0 t/ha

9. táblázat: Árpa, búza és a zöldborsó termésátlagai különböző településeken Zanszkárban, különböző
tengerszint feletti magasságokon. Forrás: Prem Singh Jina: High pasturelands of Ladakh Himalaya. 1995.
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A háztáji mezőgazdaságban olyan tökéletesen kiegészítik egymást a növénytermesztés és
az állattenyésztés, hogy az egyik elképzelhetetlen volna a másik nélkül, ezért a falvakban
a családok legtöbbjének van valamilyen jószága. Az állatokat kézenfekvő termékek, hús,
tejtermékek és gyapjú, illetve trágyájuk (talajerő utánpótlás és tüzelőanyag), valamint az
igavonás és teherszállítás miatt tartják. A legelterjedtebb igavonó háziállat a dzo, a hím
jak és a szarvasmarha keresztezéséből születik (27. ábra).157

27. ábra: Dzo (saját fotó, 1999. augusztus)

Keleten, Csang-Tang vidékén, ahol gyakorlatilag csak a nomád állattenyésztés létezik, a
pásztorok legfőbb haszonállata a pasmina-kecske, amely a világ egyik legértékesebb
ruházati alapanyagát adja. Másik két fontos jószág a jak és a csangluk-birka. Mindkét
állat szőréből számos durva szövésű ruhadarab készül, valamint a nomádok sátrainak is ez
az alapanyaga. Ladakhban az állatokat elsősorban nem a húsuk miatt tartják. A ladakhiak,
minthogy a lakosság mintegy 80%-a buddhista, húst szinte csak az állattartás
melléktermékeként fogyasztanak. A kiöregedett, vagy alkalmatlannak ítélt állatokat
leginkább télen vágják le, hogy a hús természetes hűtését megoldják, és a nagy hidegben
az emberi szervezet fehérje-utánpótlását biztosítsák.
A ladakhi táplálkozás egyik legszembetűnőbb sajátossága a gyümölcsök hiánya. Annak
ellenére, hogy Ladakh számos részén megterem néhány gyümölcs, az egész lakosság
számára ez egyáltalán nem elegendő. Ezért a ladakhi konyha legfontosabb ételei közé
tartozik a „campa”, amely nem más, mint vízzel kevert nyers árpaliszt-gombóc. Gyakran
teszik még teába, vagy jakvajjal keverik el, hogy szervezetük zsír- és szénhidrátigényét
biztosítani tudják. Középső- és Kelet-Ladakh egyetlen hagyományos alkoholos itala a
„csang”, ami nem más, mint erjedt árpás-, árpalisztes víz.158
157
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A dzomo (nőstény dzo) hím utódai nem képesek további utódokat nemzeni.
Madan Gopal Chitkara: Kashmir's Buddhist Ladakh. 2003. New Delhi 38. o.
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A mostoha élelmezési viszonyok ellenére a ladakhiak egyáltalán nem éheznek, sőt talán
még jobb is a helyzetük, mint India más államaiban.159 Általában a ladakhiakat
egészségeseknek, erejük teljében lévő embereknek tartják.160 Hihetetlen erőkifejtésre
képesek a letörtség legkisebb jele nélkül. Még az idősebb korúakat is ugyanolyan
aktívnak, mozgékonynak és munkabírónak tartják, mint a fiatalokat. Nemzedékeken
keresztül sikerült alkalmazkodniuk a ritka levegőhöz és az alacsony légnyomáshoz.161
Hosszú időn keresztül szinte ismeretlen volt náluk a szívrendellenesség.162 Ez csak a
kilencvenes években kezdett el növekedni (28. ábra).
Úgy tűnik, hogy a ladakhiak és a zanszkáriak felnőtt korukban életerős, kemény emberek,
ezzel szemben a csecsemő- és gyermekhalandóság náluk igen magas méreteket ölt.163
Más források szerint ez az adat 117‰.164 Egy 1994-ben végzett kutatás szerint165 a lehi
kórházban született és megvizsgált 168 csecsemő születési súlya átlagosan 2,75 Kg volt,
mindössze 84%-a az Egyesült Államokban született újszülöttek testsúly-átlagának. A
kutatás rámutatott, hogy még a hasonló tengerszintfeletti magasságon lévő Tibetben,
illetve az Andok magasabb településein született csecsemők testsúly-átlagai is sokkal
jobbak, mint Ladakhban. A tanulmány ezen csecsemőhalálozási adatokat az anyák- és a
gyermekek mostoha életkörülményeivel, valamint a hiányos táplálkozással magyarázta.
A zord környezethez való alkalmazkodásuk egy másik bizonyítéka, hogy szinte teljesen
érzéketlenek a hidegre. Maguk a ladakhiak persze ezt egészen másképpen élik meg: ők
elviselhetetlenül forrónak érzik már a szrinagári nyarat is, ami pedig még nem is
hasonlítható mondjuk a Gangesz-alföldjén tapasztalható hőmérsékleti viszonyokhoz.
A lakosság légzőszervi rendellenességeinek (28. ábra) hátterében nyilvánvalóan a
hagyományosan kémények nélkül épült konyhák, valamint a kavicsos-löszös félsivatagi
vidék poros levegője található. Ezek a fejlett világban ismert szilikózishoz hasonló
tüneteket váltanak ki. Egyébként a ladakhiak életstílusa a nagy fizikai igénybevétel
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ellenére is általában egészségesnek mondható; napi munkájuk során mind a nők, mind a
férfiak rengeteg időt töltenek a szabad levegőn, még télen is.

28. ábra: Különböző betegségekre visszavezethető halálozási okok Ladakhban. Forrás: Vital Statistics Unit
DES 2001. Table 2.01

Mint a világ számos hagyományos közösségének, a ladakhinak is létezik saját orvoslási
rendszere, mely alapvetően a tibeti orvoslást követi, vagyis gyógynövényeket és egyéb
természetes anyagokat használ.166 „Amcsi”-nak hívják ezeket az orvosokat, akik hosszú és
szigorú képzésen mennek keresztül, amíg hivatásos orvosokká válnak. Az „amcsi” nem
csak doktor, hanem egyfajta sámán is, aki képes a rossz szellemeket távol tartani. Számos
ladakhi útleírásban olvashatunk izgalmas részletet ezeknek az embereknek a titokzatos
tevékenységéről.167 Manapság az amcsik ismét kezdik visszanyerni megbecsült helyüket,
miután a 70-es és 80-as évek óta a turizmus fellendülésével a hagyományos tibeti
gyógyászat egyre népszerűbb a látogatók között.
Évszázadokon át hagyományosan alig, vagy szinte semmi más közoktatási rendszer nem
létezett Ladakhban a gompákon kívül. A falusi gyermekek minden számukra szükséges
tudást megtanulták az idősebb falubeliektől kinn a mezőn vagy a ház körül. A gompák,
vagyis a buddhista kolostorok rendszerint minden családból egy gyermeket fogadtak be;
általuk biztosították a szent könyvek és általában a buddhista vallás és kultúra
továbbörökítését. A többi ember számára még a betűk ismerete is fölösleges volt.
Korábban említettem, hogy Ladakhban hagyományosan nem használtak kereket. A
járhatatlan hegyi utak nem tették lehetővé kerekes járművek használatát. Ilyen
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körülmények között még manapság is sokkal praktikusabb a nagy teherbírású jak vagy a
szamár. Teherhordásra gyakran állatokat sem vesznek igénybe, az emberek sokszor saját
magukat pakolják meg, majd terhükkel egyensúlyoznak a keskeny hegyi ösvényeken. A
forgó szerkezetek alkalmazására találhatunk néhány példát, de nem a közlekedésben,
hanem pl. az imamalmoknál vagy a vízimalmoknál. Más használati tárgyuk, mint pl. az
eke, a kapa, vagy az ásó nagyon egyszerűek. A házi szövőszékeknél nagyon sok helyen
még ma sem ismerik a vetélőt, és emiatt a vetülékfonalat hosszadalmasan, egyenként
húzzák keresztül a készülő szöveten.168 A házak építkezésénél is rendkívül nehézkesen
dolgoznak. Vidéken minden darab szárított sártéglát kézről-kézre adogatnak, a számunkra
kézenfekvő eszköz, pl. talicska szinte teljesen ismeretlen, csak Lehben találhatunk ehhez
hasonló tákolmányokat (29. ábra).

29. ábra: Építkezés Ladakhban. Balra egy vidéki építkezés, jobbra Leh főutcáján. (saját fotók, 1999, 2007)

Maguk a sártéglából épített házak egyébként ezen a rendkívül száraz éghajlaton igen
praktikusak. Vakolatnak is sarat használnak. A rendszerint Kasmírból hozott nyárfából
készített tetőgerendák közé fűzfagallyakból fonnak köteget, és a végén az egészet sárral
fedik le (30. ábra). E házak a felhasznált anyagok miatt rendkívül jó hőszigetelő
tulajdonságokkal rendelkeznek.169
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30. ábra: Hagyományos anyagokból készült tetőszigetelés. Forrás: www.secmol.org

Számunkra a ladakhiak talán egyik legmeghatóbb vonása munkájuk precíz szervezettsége
és a közösség összehangolt cselekvése egy közös cél érdekében. Ennek legnyilvánvalóbb
jelei azok az öntözőcsatornák, amelyek hosszú kilométereken keresztül húzódnak a
gleccserektől egészen az utolsó veteményeskertig. Évszázadok folyamán alakult ki a
vízzel való kölcsönös gazdálkodás sajátos módszere, amely meghatározta, hogy melyik
család mikor használhatja a főcsatorna vizét saját földjének az öntözésére.170
A közösség minden tagja tisztában volt a természeti javak szűkösségével, ezért úgy
tevékenykedett, hogy munkájával saját közösségének a legtöbbet tudja nyújtani. A
gazdaságok kis mérete is erősítette a közösségi kötelékeket. Biztonságot jelentett az
embereknek, hiszen mindig számíthattak egymásra.171
Mint az eddigiekből kiderült, a hagyományos ladakhi mezőgazdaságot a szervezett
együttműködés jellemezte. Bár a földterületek és a jószágok mindig magánkézben voltak,
a falubeliek rendszeresen megosztották a munkát, az állatokat és a gazdálkodáshoz
szükséges eszközöket. Bevett szokás volt a falubeli ismerős számára végzett
ingyenmunka, legyen az házépítés, szántás, vagy a gyerekekre való felügyelet, melyekért
cserébe természetesen nem jár fizetség, sokkal inkább a szívesség önzetlen viszonzása. A
falu állataira csak néhányan vigyáznak egy-egy alkalommal, és felváltva kerül a sor az
emberekre.
A legtöbb munkát családi közösségben végezték, de nagyobb lélegzetű vállalkozásban az
egész közösség részt vett. Ezekben az apró közösségekben az emberek tudták, hogy
170
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mások segítése az ő érdeküket is szolgálja. A falu egészére vonatkozó döntéseket egy
tanács hozta meg, amelynek a tagjai a családok képviselőiből tevődnek össze: kb. minden
tíz család küldött egy-egy képviselőt.
A ladakhi családok egymást segítő rendszerének volt egy formalizáltabb része is, ez az
intézmény volt a „paspun” rendszer. Minden család a háztartások egy csoportjához
tartozott, amelyek segítették egymást olyankor, amikor gyerek született, házasságot
kötöttek, vagy haláleset történt. Ilyen események alkalmából nagy számban gyűltek össze
a falusiak, akiket el kell látni étellel, itallal. Ha valaki meghalt, akkor a paspun végezte az
összes tennivalót: megmosták és ruhába burkolták a tetemet, és gondoskodtak az otthoni
halotti szertartásról. Ez a segítség nagy terhet vett le a család válláról, és éreztette velük,
hogy egy nagyobb közösség tagjai. Az emberek nem érezték magukat egyedül a
legnagyobb bánat idején sem.
A tél Ladakhban mindig is a tétlenség időszaka volt. A kemény hidegben már nem
lehetett állatokat legeltetni, építkezni, sem a ház körül dolgozni. Ilyenkor a ladakhi férfiak
közül sokan jártak le a Himalája déli lejtőire, Himacsálba vagy Uttar Pradesbe, hogy
munkaerejüket az ottani építkezéseken hasznosítsák. Az otthonmaradtak a rendszerint
télen megrendezett számos buddhista kolostor-fesztiválon vagy egyéb vallásos
ceremónián vehettek részt. Még a leghidegebb telek sem teltek eseménytelenül. A
nagycsalád összes tagja ilyenkor a tűz körül ült a házban, ahol az öregek meséket
mondtak, a többiek pedig fonással, szövéssel foglalatoskodtak.

6.3 A modernizációról és a hagyományról alkotott vélemények
Az előzőekből kiderült, hogy Ladakhban évszázadokon át az önellátó mezőgazdasági
termelés volt jellemző. Az alacsonyabb, 2500 m alatti területeken a növénytermesztés,
míg 4000 m felett nomád állattenyésztésből élt a lakosság. Alapvető élelmiszerek
tekintetében önellátó volt, sőt évről-évre jelentős mennyiségű árpát cserélt sóra,
gyapjúfonalra, húsra. Ladakh a málháslovaival, öszvéreivel és teherhordó jakjaival vette
ki részét a Selyemúton folyó kereskedelemből.172
Ezt így fogalmazta meg az egyik meginterjúvoltam: „… 1936-ban születtem. Akkor még
minden más volt, mint mostanában. Ladakh akkoriban meglehetősen egyszerű társadalom
volt, majdnem teljesen el volt szigetelve a nagyvilágtól. Azért nem teljesen, mert Leh már
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a középkor óta nagyon fontos kereskedelmi központja volt Közép-Ázsiának. … Ez annak
idején amolyan cserekereskedelem volt. … Leh akkoriban egy egészen kicsi városka volt,
mindössze 4000 fő volt a lakosság száma.”. (R09)
Ladakh elzártsága, nehéz megközelíthetősége ellenére sosem volt hermetikusan elzárt
régió, mint az alábbi idézetből is kiderül: „… Mindig is a hagyományos kereskedő utak
csomópontjában voltunk. A híres Selyemút például itt haladt keresztül. Keleti irányba
Tibettel, vagy északabbra Kasgarral, mindig élénk kapcsolatot tartottunk fenn az elmúlt
századokban. Még a házasságkötésekben is meglátszott a nyitottságunk: gyakran
Ladakhon kívüli társat választottak maguknak a helyiek. Az elzártság, amiről sokan
beszélnek, csak a huszadik század közepén jelent meg, India függetlenné válásakor.
Akkor zárultak le azok a útvonalak, amelyek Ladakh számára a külvilággal való
kapcsolattartást jelentették. A régebbi korokban a lakosság 100% a mezőgazdaságból élt.
A nyitottság miatt már a huszadik század elején sokan a kereskedelemből, vagy a
katonaságból kezdtek megélni.” (R11)
Az életminőség nem volt magas színvonalú: idillikus, békés, de nagyon kemény élet volt.
Ilyen körülmények között hamar kialakult a társadalomban az egymásrautaltság, egymás
segítésének a gyakorlata, a vízelosztásra és a faluközösség belső hálózatára alapult – az
előzőekben már bemutatott –, paspun rendszer. Az emberek nagy része az elmaradottság
ellenére boldogan és elégedetten élt. Néhány nyugati kutató, mint például Helena
Norberg-Hodge ezt a korszakot nagyon idillikusnak, már-már szinte mesébe illőnek
ábrázolja.173

Az

egyik

interjúalany

ezt

az

időszakot

így

mutatja

be:

„A

faluközösségeknek, a paspunoknak a vízelosztási rendszer képezte, hogy úgy mondjam, a
lelkét. Az egész rendszer a földművelésre épült, de a vízelosztás nélkül életképtelenek
maradtak volna. A lakosság legnagyobb része sokáig földműves volt. Ez a rendszer csak a
buddhista közösségekben alakult így ki, a muszlimoknál nem. Mondanom sem kell,
nálunk, keresztényeknél sem alakulhatott ki, hiszen mi mindannyian mindig városi
népességnek számítottunk.” (R11)
„Régebben, a hagyományos világban az emberek sokkal büszkébbek voltak,
komolyabban vették a kulturális tradíciókat, mint manapság. … Pár éve még kölcsönösen
segítették egymást – teljesen ingyen. Én is teszek neked valami szívességet, te is teszel
nekem valamit. Segítek a házad karbantartásában, te segítesz nekem a földemen, ilyesmi.”
(R07)
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Az alábbi idézetből kiderül, hogy a hagyományos életforma eltűnését nem mindenki véli
negatív folyamatnak. „Változások voltak… Nagyon-nagyon sok változás történt azóta…
Az élet sokkal könnyebbé vált. Például az élelmiszer megtermelése, elkészítése, hogy egy
nagyon egyszerű példát említsek. A hétköznapi élet nagyon sokat változott, vagyis hát
könnyebbé vált. … Az utazási lehetőségeket is idesorolhatjuk, az utazás is egyszerűbbé
vált. … Könnyebbé vált a vallásgyakorlat, az oktatás helyzete is jobb lett. Könyveket,
tankönyveket beszerezni már nem probléma.” (R03)
Interjúalanyaim közül néhányan maguktól említették a vallás és a kultúra kapcsolatának
kérdését: „A ladakhi kultúra mindenek előtt a hagyományos buddhista kultúrára épül.
Maga a buddhizmus nem is kultúra, nem is vallás, hanem egy filozófia, az egész
kultúránk erre a világszemléletre épül. (…) A buddhizmus befogadó szemléletű, toleráns,
jól megfér a többi vallással, például itt Ladakhban évszázadok óta a muzulmán vallással.
Sőt, azt kell mondanom, hogy ők is részét képezik ennek a kultúrának. (…) természetesen
mások a vallásból eredő szokások, a muszlimok a mecsetbe vonulnak, mi a gompába
(kolostorba), de egyébként együtt vagyunk. Ezeknél az eseményeknél nincs buddhista,
vagy muszlim, hanem egyértelműen ladakhi.” (R10)
A valláson alapuló hagyományos világszemléletnek azonban sokuk szerint már nincs
hosszú jövője: „Nem mondhatnám, hogy egyáltalán érdekelné ez őket (a fiatalokat). Nem
foglalkoznak a vallással. Elég aggasztó, mert úgy gondolom, hogy a vallás meglehetősen
fontos része az életünknek, és az övékéből teljesen hiányozni fog.” (R03)
Lesújtó véleménnyel van a felnövekvő generáció viselkedéséről az általam hetes számmal
jelölt interjúalany: „… sokan közülük felveszik azokat a szokásokat, amelyek Ladakhban
sokáig ismeretlenek voltak, köpködnek, cigarettáznak, isznak, .. hát, előfordul már
drogozás is. Szabadidejükben sem foglalkoznak a vallással, inkább helyette buliznak,
jobb esetben piknikezgetnek, motoroznak.” (R07)
„Érezhető, hogy az emberek sokkal kevesebbet járnak a gompákba, kevesebbet
foglalkoznak a vallással, a transzcendens, spirituális világgal, és egyre inkább a
hétköznapi munkájuk és a pénz köti le őket. A kultúrájukat pedig elfelejtik. A turisták
zöme azért jön hozzánk, hogy a kultúránkkal a hagyományainkkal ismerkedjen, de a
modernizáció eltörli a kultúránkat. Ez bizony elég szomorú (…).” (R02)
Látszólag ellentmond az előzőeknek, amit a vallásgyakorlatról és a kolostori életről mond
a hármas számú meginterjúvolt személy: „… mostanában egyre több gompában van
vallási ünnep, fesztivál, és ezt jónak tartom. Szinte minden kolostor igyekszik feléleszteni
a régi hagyományos ünnepeket, és így sokkal több ilyen fesztivál van Ladakh-szerte, mint
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évtizedekkel ezelőtt.” (R03) Ha egy ilyen kolostori misztériumjátékra ellátogatunk, úgy
tűnik, hogy ezek a fesztiválok inkább látványos turistaattrakciók, bevételi lehetőségek, és
céljukat tekintve valószínűleg nem a helyi lakosság vallásos elmélyülését szolgálják.
A beszélgetéseknek ennél a részénél minden esetben megkérdeztem, hogy az interjúalany
miben látja ezen változásoknak az okát. Több esetben azt a választ kaptam, hogy már a
hatvanas évektől kezdve megindult a modernizáció, az indiai szövetségi kormány
támogatásával. „… minden tényező a modernizáció irányába indította el Ladakhot.
Amikor India kikiáltotta függetlenségét, akkor az egész országban elindult egy lassú
modernizációs folyamat. A központi kormányzat is igyekezett modernizálni az
országrészt, valamint az a szrinagári kormány is, akikkel mi egy államba kerültünk.
Utakat, hidakat kezdtek építeni, kórházakat, iskolákat alapítottak, elkezdték felszámolni
az írástudatlanságot, nekikezdtek a mezőgazdaság modernizációjának, szóval nagyon sok
ilyesmi kezdődött el akkoriban.” (R09)
Mások a politikusokat nevezték meg a változások fő mozgatóinak. „Azt gondolom, hogy
a politikusok intézkedései gyakorolják a legnagyobb hatást a modernizációra.” (R03)
„Nem tudom megmondani, hogy mi volt előbb, a fejlesztési programok beindítása, vagy
a turizmus fejlesztése. Egy valamiben viszont egészen biztos vagyok, a modernizációra és
a fejlesztésekre szükség van, (…) Ladakh a leggyorsabban modernizálódó régiója egész
Indiának. (…) A modernizáció végső soron mindenhonnan megállíthatatlanul érkezik.
Okolhatjuk a turizmust, vagy a katonaságot, vagy a hatvanas évek infrastruktúrafejlesztő
beruházásait, nem tudjuk kiszámolni, hogy melyiknek volt döntő szerepe abban, hogy a
hagyományos élet kezd eltűnni itt Ladakhban.” (R11)
Az oktatás hatásait is megemlítették: „Szerintem a háttérben az oktatás áll. Évtizedekkel
ezelőtt a lakosság majdnem teljesen analfabéta volt, manapság pedig ez szinte teljesen
megszűnt. Ma szinte mindenki végigjárja az általános iskolát, nagyon sokan
érettségiznek, és egyre többen tanulnak tovább főiskolán, egyetemen. Ez alapjaiban
változtatja meg az egész társadalmunkat, az életformánkat is. Mivel a felsőoktatást
végzettek inkább Ladakhon kívül végzik tanulmányaikat, megismerkednek a Ladakhon
kívüli világgal. Amikor hazajönnek, akkor azokat a szokásokat is magukkal hozzák.
Persze nem akarom a turizmus hatását elfelejteni, mert az is új hatásokkal ismerteti meg
Ladakhot, ezt én olyan 60%-nak gondolom, a többi pedig a kormány modernizációs
munkája.” (R07)
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„ … a ladakhi diákok többsége már nem Lehben tanul tovább, hanem egyre többen India
más államaiban, vagy akár még külföldön is. Amikor visszatérnek Ladakhba, akkor
magukkal hozzák az ottani szokásokat, az ottani mentalitást” (R11)
A Ladakh-kal foglalkozó szakirodalomban leginkább azzal a vélekedéssel találkozhatunk,
hogy a változások legfontosabb tényezője a turizmus volt. Érdekes volt szembesülni
azzal, hogy maguk a ladakhiak ennek a tényezőnek nem feltétlenül érzik a fontosságát.
Válaszadóim néha csak felszínes válaszokkal ütötték el ezt a kérdést:
„A turizmus sok változást hozott. Például régebben egyáltalán nem voltak errefelé
vendégházak, hiszen nem volt kinek fenntartani őket.” (R05)
„Bár a turizmus a modernizációs folyamatokat csak felerősíti, még minőségileg is, a
turistaszezon után a helyiek mégiscsak a mezőgazdasághoz térnek vissza. Ne felejtse el,
hogy a szezon itt csak júniustól szeptemberig tart, utána nincsenek turisták.” (R12)
A vendégházak építtetésében viszont érzik az állam kiemelt szerepét: „Persze nem volt itt
senkinek sem annyi pénze, ezek a vendégházak mind-mind bankkölcsönökből épültek.
Nem volt bonyolult bankkölcsönhöz jutni, éveken keresztül ezt még Dzsammu és Kasmír
állam is támogatta, hiszen ez kedvezően hatott a népesség anyagi helyzetére.” (R06)
Csak egyetlen szélsőséges véleményt kaptam erre a kérdésemre, ami a válaszadó szerint
az egész modernizációs politika mibenlétét is kétségbe vonja: „mindenhol látja ezeket a
változásokat? Mert én úgy vélem, hogy Lehen kívül majdnem minden maradt a régiben.”
(R08)
6.4 A mezőgazdaság modernizálása
Mivel a ladakhi mezőgazdaság a csekély mennyiségű csapadék174 miatt az öntözésre
támaszkodik, ezért a központi fejlesztések között kiemelt helye volt az öntözőrendszerek
és a víztárolók tervezésének és korszerűsítésének. A nyolcvanas években két nagyobb
öntözőcsatorna építésébe fogtak. Az egyik a Kurbatáng-csatorna, amely Mulbek és
Paskium között található és a Szuru-folyó vizét vezeti 16 km hosszan egy kopár
fennsíkra.

174

Leh havi csapadékértékeit a 4. sz. ábra mutatja a 26. oldalon
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31. ábra: Az Igu-Phey-csatorna Kép forrása: Ladakh Development Foundation
Forrás: www.ladakhdevelopmentfoundation.com

A nyolcvanas évek végén lett kész a csatorna, mely által közel 1000 hektár föld vált
öntözhetővé. Felét a helyi földművesek között osztották szét, másik felére pedig
különböző szövetkezetek és ügynökségek tartottak igényt. Hasonlóan nagy csatornaépítő
akció volt az „Igu-Phey-projekt”, amellyel az Indus-folyó felső völgyét, Leh környékét és
Közép-Ladakhot tették termővé mintegy 25 km hosszúságban (31. ábra). Ennek a
munkának az első szakaszát 1995-ben zárták le, a dolgozat írásának idején (2009) pedig
befejezéséhez közelít második szakasza is.175
Ezeknek a csatornaépítési beruházásoknak elsősorban az árpatermesztés szempontjából
van nagy jelentőségük, ugyanis ez az a gabonanövény, melynek vízigénye márciusáprilisban a legnagyobb, de a folyók vízállása miatt a természetes öntözővíz ilyenkor a
legkevesebb. Az említett két csatorna megépítése után az állattenyésztés számára fontos
takarmány, a lucerna termesztését is lehetett elkezdeni.176 A csatornák segítségével
továbbá az Indus-folyó vizét is képesek voltak annyira megemelni, hogy a 3 megawatt
kapacitású Igu-Marcselang vízerőmű ezután nagyobb hatékonysággal működött.177
Szerepelt még egy nagyra törő terv Leh vízellátásával kapcsolatban. A várost tápláló
gleccserek bizonytalan vízutánpótlásától tartva elhatározták, hogy az Indus-folyó vizét
egy Leh melletti magasabb víztározóba szivattyúzzák fel. Ezt a tervet 2000-re kívánták
befejezni, de a helyszínen járva ennek még semmi nyomát nem találni.
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Marcus Nüsser, Susanne Schmidt, Juliane Dame: Changing water resources and irrigation systems in
the Trans-Himalayas of Ladakh, Northern India. 7th International Science Conference on the Human
Dimension of Global Environmental Change http://www.openmeeting2009.org/abstracts/day2/B230.pdf
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Agriculture of Ladakh, Jammu and Kashmir in: IndiaNetZone
http://www.indianetzone.com/42/agriculture_ladakh.htm
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Sonam Morup: Hydel power potential in Leh District. in: Henry Osmaston,. – N. Tsering (szerk.) Recent
Research on Ladakh Vol. 6. Motilal Banarsidas Publishers, 1997. 185-188.
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Az indiai fejlesztési tervek már a kezdetektől a nyugati stílusú technológiai újításokra
alapultak. A mezőgazdasági fejlesztés egyik legfőbb zálogát a műtrágya-felhasználás
növelésében látták.178 A kilencvenes évek közepén a Lehi Körzet mintegy 17 000 hektár
területén összesen 2000 tonna nitrogén- és kb. 500-1000 tonna foszfát tartalmú műtrágyát
használnak fel (150-175 kg/ha/év).179 Az indiai Mezőgazdasági Minisztérium úgy véli,
hogy ez a mennyiség mintegy 30%-kal járul hozzá a termésátlag növeléséhez.180 A
műtrágya-felhasználási projekthez kapcsolódóan Ladakhban elindítottak egy ún. magas
terméshozam-tervet is (HYV, high-yielding varieties), melynek során sikerült hidegtűrő
búzafajtát kitenyészteni.181 Ennek következtében a korábban csak helyenként vetett búza
termésterületét tekintve Ladakh-szerte elterjedt növénnyé vált. 1981-ben még csak 16
hektáron termesztették, 1995-re már 4130 hektárra nőtt a vetésterülete, hektáronként
mintegy 3 tonna terméssel, ami ilyen körülmények között magasnak számít. A sokkal
hagyományosabb gabonának számító árpa terméshozamával nem foglalkoztak.
Éppen ezeket a beavatkozásokat bírálják sokan a ladakhi környezetvédők közül,
hangoztatva, hogy e radikális beavatkozások felboríthatják a környezet törékeny
egyensúlyát. Sokan a LEDeG182 munkatársai közül arra szeretnék felhívni a földművesek
figyelmét, hogy csak olyan módszereket és eszközöket vegyenek át, amelyek
összhangban vannak a hagyományos termelési formával és nem veszélyeztetik
hosszútávon Ladakh ökológiai rendszerét. Talán éppen ezért egyre gyakrabban tűnnek fel
az „alkalmazható” és a „fenntartható” szavak még a kormány hivatalos kiadványaiban is
(„appropriate and sustainable”). Mindezek ellenére Ladakhban a „valódi zöld
alternatívát” még mindig csak a LEDeG jelenti.
Egy kevésbé látványos, de annál fontosabb fejlesztés Ladakh fásítási programja volt. Az
utak mentén és a folyók partján kívül nemigen lehet fákat látni, pedig mind tűzi-, mind
építési fára nagy szüksége volna a lakosságnak. Végül is furcsa módon nem fák
telepítésével oldották meg ezt a kérdést, hanem a kietlen, száraz pusztasághoz kiválóan
alkalmazkodni képes homoktövissel. Ez – mint már korábban említettem –,
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Prem Singh Jina: High pasturelands of Ladakh Himalaya. Indus Publishing 1995. 95. o.
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Bimal Misri: Variability in Alfalfa of Ladakh. Regional Research Centre Indian Grassland and Fodder
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kerítéskészítésre és tüzelőnek alkalmas, sőt termése sok C-vitamint is tartalmaz.183 Ennek
az őshonos növénynek az elterjesztésével talán rá lehet venni a helyieket, hogy az állatok
trágyáját a jövőben ne tüzelésre, hanem talajerő-utánpótlásra használják.184
Hosszú időn keresztül Ladakh egyetlen messze földön is híres gyümölcse az aszalt
sárgabarack volt. A hetvenes évektől ismét nagy figyelmet szentelnek e gyümölcs
termesztésének, ugyanis az aszalt barack ára az elmúlt 25 évben több mint tízszeresére
nőtt, ami a helyiek anyagi gyarapodását biztosíthatja.
Állattenyésztés terén is komoly fejlesztéseket kívántak tenni (32. ábra). A magashegységi
állatok közül a legértékesebb jószág Ladakhban a pasmina-kecske (33. ábra). A
szőrmekereskedelem védelmére 1986-ban megalakították a Pasmina Ellenőrző Rendet,185
amely nem csak a szőrme minőségére, hanem az árak ellenőrzésébe is beleszólhat.186 Ezt
a szervezetet azért kellett megalakítani, mert a szőrmés állatok tenyésztéséből és a prémek
kereskedésétől elsősorban nem a ladakhiak, hanem a kasmíri kereskedők gazdagodtak
meg. Szigorú kiviteli rátákat állapítottak meg, hogy a szőrme árfolyama ne csökkenjen
irreálisan alacsonyra. Upsi falu mellett pedig létesítettek egy angóra-kecsketenyésztő
farmot (33. ábra), ahol a közelmúltban kísérleteztek ki egy új szőrmeféleséget, a
kasgórát.187
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Verma, L.R.: Seabuckthorn: Potential resource. In.: Indigenous technology knowledge for watershed
management in upper north-west Himalayas of India. http://www.fao.org/docrep/x5672e/x5672e04.htm
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32. ábra: Háziállatok számának változása 1987-2002 Ladakhban. Forrás: A Lehi Körzet hivatalos
weboldala. http://leh.nic.in, és Livestock census Reports. Table no. 7.00, http://dms.nic.in/ami/

33. ábra: Balra: Pasminakecskék a farmon. Forrás: www.smallstock.info
Jobbra: Upsi pasmina farm (saját fotó, 2007)

Ladakhban nem csak polgári közigazgatás létezik, hanem különleges stratégiai
helyzeténél fogva katonai is. Az Indiai Hadsereg és a Légierő, valamint a legkülönbözőbb
félkatonai szervezetek jelenlétükkel komolyan rányomják bélyegüket a ladakhi
gazdaságra. Ez azt jelenti, hogy az állandóan a térségben állomásozó mintegy 90-100 ezer
fős katonaságot helyi erőforrásokból látják el. Ez a lehetőség nem feltétlenül jelenti a
ladakhiak leigázását és kifosztását, sokkal inkább a helyi lakosság foglalkoztatását a
katonaságot kiszolgáló szektorokban. A ladakhiak egyébként sem tekintenek a
katonaságra ellenszenvvel, mint a szomszédos Kasmírban; tisztában vannak vele, hogy a
hadsereg őket is védelmezi. A katonai igények kiszolgálása évente mintegy 7,5 millió
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rúpia bevételt jelent a helyi szövetkezeteknek és bedolgozóknak. A zöldségtermelők, a
szállítmányozással foglalkozó vállalkozók és mindazok, akik a katonai kiszolgáló
ágazatban érintve vannak, komoly bevételeket könyvelhetnek el. Becslések szerint a
ladakhi családok háromnegyede érintett a száznál is több ilyen típusú gazdasági
szövetkezetben vagy vállalkozásban.188
6.5 A közoktatás helyzete
A közoktatás-fejlesztő programok hosszú távú hatása talán nagyobb, mint az összes
fejlesztési programé együttesen. Minthogy nagyon érzékeny területekről van szó, a
helytelenül megválasztott intézkedések több kárt okozhatnak, mintha mindent hagynának
a régi keretek között. Ha viszont a fejlesztéseket a helyi társadalom igényeit is figyelembe
véve hajtják, hajtották volna végre, akkor ez nagyon komolyan fellendíthetné,
fellendíthette volna Ladakh szellemi életét. A feltételes mód szándékos. Talán egyik
modernizációs folyamatnál sem találkozunk annyi ellentmondásos, elhibázott döntéssel,
mint épp a közoktatás terén.

34. ábra: Iskolások száma Ladakhban. Forrás: A Lehi Körzet hivatalos weboldala. http://leh.nic.in, és
Education Report 2003. Table 17.01

Előbb azonban tekintsük át az oktatási rendszer pozitív vonásait! Mint mindenhol
Indiában, Ladakhban is komoly lépéseket tettek az írástudatlanság felszámolására,
melynek már láthatóak az eredményei is (36. ábra). Sok településen még a felnőtt
lakosság körében elterjedt analfabetizmust is szeretnék felszámolni, ezért ún. felnőtteknek
szóló oktatóközpontokat létesítettek (35. ábra). Az iskolahálózat kiterjed a legtávolabbi
kis településekig is (10. táblázat). Az iskolába járó diákok száma 12 000 és 15 000 fő
között mozog (34. ábra). A tanárok képzettsége is javult, bár nem látványosan. A
188

David Sonam , Aba Lakroog és Dorje Angchok személyes közlése a velük készített interjúk alapján
2007. július 25, 31. és augusztus 3. Leh, Ladakh
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szakképzett tanárok száma egy évtized alatt majdnem megduplázódott, de az arányuk
majdnem ugyanolyan alacsony szinten maradt, mint az évtized elején. 1993-ban még
3,41%-uk volt szakképzett tanár, 2002-re ez az arány 5,43%-ra nőtt, ami még mindig
nagyon alacsony érték (11. táblázat). Ladakhban több mint 1200 tanárból mindössze 67 a
pedagógus végzettséggel rendelkező!

35. ábra: Felnőtt oktatóközpont az írástudatlanság visszaszorítására. Saját fotó, Panamik, Nubra-völgy.
2007. augusztus

36. ábra: Írni és olvasni tudók aránya %-ban, Ladakh, nemek megoszlása szerint. Forrás: Census of India
2001. http://www.censusindia.gov.in
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1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02

Elemi iskola
181
181
186
186
186
181
182
182
182

Felső tagozat
51
51
51
51
53
53
53
53
53

Középiskola
24
24
24
24
24
29
29
29
29

Főiskola
0
0
1
1
1
1
1
1
1

10. táblázat: Iskolák száma Ladakhban Forrás: Census of India 2001. http://www.censusindia.gov.in
valamint http://leh.nic.in, és Education Report 2003. 17.01
Tanárok
száma

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02

1114
1114
1043
1043
1043
1102
1129
1233
1233

Képzett
tanárok száma

Képzett tanárok
%

Egy tanárra jutó
tanulólétszám

38
38
40
44
44
48
50
62
67

3,41
3,41
3,84
4,22
4,22
4,36
4,43
5,03
5,43

16,19
11,95
9,62
12,83
13,67
12,98
11,64
10,30
10,05

11. táblázat: Tanulók és tanárok száma a ladakhi iskolákban
Forrás: Census of India 2001. http://www.censusindia.gov.in

Amennyire a szakirodalomból és a helyiekkel való beszélgetésekből megállapítható, az
oktatás ügyét az elmúlt évtizedekben Dzsammu és Kasmír állam fővárosából,
Szrinagárból irányították. Egészen a kilencvenes évek közepéig, amíg a helyi autonóm
tanács meg nem alakult, az általános iskolákban a tanítási nyelv Kasmír állam egyik
hivatalos nyelve volt, az urdu. A gyerekek minimális heti óraszámban, vagy jóformán
csak a otthon tanulták a ladakhi nyelvet. Nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget annak,
ha a tanulók egy része nem értette a tanítási órán elhangzottakat. Maga az oktatási
módszer már évszázadokkal ezelőtt is elavult hagyományokat követett, a magoláson és a
tanári közlés mechanikus ismétlésén alapult, mint egyébként sok más helyen is Indiában.
Miután a diákok tanulmányaik előrehaladtával leraktak egy vélhetően elég gyenge
eredményű urdu nyelvvizsgát, hatodik osztályban az oktatás nyelve átváltott angolra. Ne
gondoljunk magas színvonalú angol nyelvtudás elsajátítására. Tízedik osztályban, amikor
nyelvvizsgát kellett tenniük angolból – mert csak így folytathatták tanulmányaikat –,
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döntő többségük, 95%-uk egyszerűen megbukott.189 Így el is vágták előttük a
továbbtanulás lehetőségét. Bármennyire is hihetetlenül hangzik – a kilencvenes évek
közepéig fennálló rendszer szerint –, egy állami iskolába járó ladakhi diák az iskolában
egyetlen alkalommal sem tanult az anyanyelvén.
Maga az oktatás idegenítette el a gyerekeket saját kultúrájuktól, saját környezetüktől, ami
azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a felnövekvő ladakhi nemzedékek képtelenek lesznek
sajátjuknak tekinteni Ladakhot. Nem csak a hagyományos ladakhi életformából
szakították ki ezáltal a gyerekeket, hanem azt a célt, hogy öntudatos kasmíri
állampolgárokká váljanak, sem érhették el, hiszen az urdu és a kasmíri nyelvet hat év
magolás után is csak igen rosszul beszélték.
Az Autonóm Tanács (LAHDC) tisztségviselőinek javaslatára kilencvenes évek második
felében indultak el azok az oktatással kapcsolatos fejlesztések, amelyek teljesen
átalakították az addigi gyakorlatot. Nagy szükség volt az egész ladakhi oktatási rendszer
átalakítására és fejlesztésére mind az oktatás nyelve, mind pedig a tanmenet
szempontjából. Egyrészről nem hagyhatták, hogy a felnövekvő generációk teljes
mértékben holt tudást sajátítsanak el az iskolákban, másrészt sokkal nagyobb hangsúlyt
kellett kapnia a helyi hagyományokra és kultúrkincsre támaszkodó oktatásnak. A helyi
döntéshozók elérkezettnek látták az időt, hogy India függetlenségének kikiáltása után öt
évtizeddel Gandhi utópiája megvalósuljon: meg kellett találni a kívánatos egyensúlyt a
globalizáció korszakában is a felhasználható tudásanyag és a helyi közösségek
tradicionális értékrendje között.190 A kilencvenes évek közepéig, vagyis a Ladakhi
Autonóm Tanács megalakulásáig semmi jele nem volt annak, hogy Dzsammu és Kasmír
Oktatási Minisztériuma elfogadta volna ezeket az elveket és az egyébként túlnyomórészt
nem-ladakhi bürokratákból álló szervezet a ladakhiak számára is elfogadható oktatási
normákat dolgozott volna ki. Úgy tűnt, hogy a kilencvenes évek derekáig ezek nem voltak
reális elvárások az Oktatási Minisztériummal szemben, mely politikájában inkább
gyarmatosítandó területként tekintett a Zodzsi-la hágótól keletre fekvő országrészre.
Az a folyamat, mely az oktatás teljes elzüllesztéséből eredt, oda vezetett, hogy egész
nemzedékek váltak deklasszálttá, mert „két szék között a padlóra ejtették őket”: a fejlődés
és a modernizáció ígéretével lettek végül állástalanok több, mint tízévnyi tanulás után.
Tudásukat szinte sehol sem hasznosíthatták. Visszakerülhettek a szülőfalujukba, ahol már
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nem tudtak teljesen visszailleszkedni a helyi közösségbe, esetleg a nagyobb településeken
végezhettek képzettséget nem igénylő alantas munkát. Nagyon keveseknek sikerült eredményesen elvégezni a tizenkettedik osztályt, amely után elvileg India bármelyik
egyetemére felvételizhettek. Lehben napjainkban is csak egy főiskola létezik (10.
táblázat), így aki egyetemen szeretne továbbtanulni, annak Ladakhon kívül kell ezt
megpróbálnia.
Bár a Morva Misszió már 1889-ben megnyitotta magániskoláját Lehben, de a fenti komor
képet először csak 1973-ban törte meg a Lamdon Magániskola.191 Az oktatás nyelve
náluk urdu helyett a ladakhi lett, a tananyagba bevették a történelmet, a földrajzot, a tibeti
kultúrát és irodalmat.192 Az angolt sem az említett magolós módszerrel oktatták. Több
más magánkezdeményezés is történt Ladakh-szerte, a Szuru-völgyében és Drászban. Az
ezekben tanuló diákok közül – sokan tehetősebb családok gyermekei –, többet vesznek fel
híres indiai egyetemekre, de tanulmányaik végeztével közülük egyre többen térnek haza.
Ladakhban nem csak magániskolák nyitásával próbálnak segíteni a közoktatás helyzetén,
hanem – mint ezt a SECMOL193 bizonyítja –, alulról jövő non-profit szervezetek
megalapításával is. A SECMOL-t 1988-ban hozták létre és ahelyett, hogy egy alapvetően
új hálózatot építettek volna ki, tevékenységük színteréül a már meglévő állami iskolákat
jelölték meg. Különféle felvilágosító kampányokkal, nyári táborokkal, mintafalvak
építésével próbálják a ladakhi hagyományokhoz visszaszoktatni a tanulókat. Nemcsak a
kulturális értékek megőrzésére vállalkoztak, hanem az önfenntartó, természetes és
környezetbarát technológiákra és életmódra is próbálják rábírni a fiatalokat. Úgy vallják,
hogy

egy

technológia

nem

csak

attól

válik

környezetbaráttá,

hogy

nem

környezetszennyező, hanem úgy is, hogy felhasználja a helyi erőforrásokat. Ennek
értelmében pl. a napenergia, amennyiben télen a házakat fűti – különösen, ha azok a
házak ladakhi hagyományokat követve sártéglából épültek –, alkalmazható. Ezzel
szemben a vasbetonházakban lévő kerozinkályhák, amelyekhez a tüzelőanyagot is csak
nagy nehézségek árán juttatják el, Ladakhban nemkívánatosak.
Két legsikeresebb vállalkozásuk a Leh mellett 12-15 km-re található alternatív falu,
valamint a SECMOL központja Leh szívében, ahol a külföldi turisták figyelmét próbálják
felhívni a globalizációban rejlő veszélyekre. Számos rokonszenves ötletüket Ladakhszerte sikerült elterjeszteni, pl. a homoktövis bogyójából készített magas vitamintartalmú
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italt, valamint azokat a környezetbarát mosodákat, amelyeket a településeken kívül, a
sivatagban állítottak fel, hogy a mosóporok ne az ivóvízkészletet szennyezzék. Non-profit
szervezet lévén, tevékenységüket csak nemzetközi segítséggel képesek folytatni; többek
között az angliai székhelyű International Children Found segíti munkájukat.
A SECMOL célkitűzései:194
-

Megújuló energiahordozókra kell törekedni az energiaellátásban.

-

A turizmus – de ezen belül elsősorban az ökoturizmus –, hatékonyabb
kihasználására, az okozott mellékhatások minimalizálására kell törekedni.

-

A falusi térségek felzárkóztatására, munkahelyteremtésre, iskolák építésére kell
törekedni, hogy megakadályozható legyen Leh túlzsúfoltsága.

-

A mezőgazdaságból élők érdekeit kell előtérbe helyezni, hogy az önbizalmat és a
fenntarthatóságot biztosítani lehessen.

-

A háziipart és a hagyományos iparágakat támogatni kell, úgy mint pl. a jakszőr-, a
pasmina feldolgozását.

6.6 A oktatásról és a foglalkoztatásról alkotott vélemények
Azok a válaszok, amelyek a tanulás fontosságát hangsúlyozták, a világ bármely
országában elhangozhattak volna. A ladakhiak tudatában vannak a tanulás fontosságának,
társadalmi mobilitásban betöltött szerepének. Válaszadóim elmondták, hogy komoly
áldozatokat is hoznak annak érdekében, hogy gyermekük megfelelő iskolai képzésben
részesüljön. Gyakran Ladakhtól távol járatják iskolába gyermekeiket, mert abban bíznak,
hogy az ottani oktatás színvonala kedvezőbben befolyásolja majd pályaválasztásukat.
Ezek gyakran magániskolák, amelyek indiai viszonyokhoz képest hatalmas összegbe
kerülnek.
„… a fiam, Delhiben van. Ott jár iskolába (…) Hétezer… nem… hetvenezer rúpiába
kerül… Egy év az iskolában (…) A Greenfield Iskolába jár. (…) Én nem jártam iskolába,
a mamám azt mondta, hogy nem kell, nem fontos, így hát otthon voltam iskola helyett.”
(R01)
„Nagyon sok családot ismerek, ahol észrevették, hogy a megfelelő színvonalú oktatás
gyors kitörési pont lehet, és ezért bizony, sokan ezt az utat választják. Ez azt is jelenti,
hogy már nem küldik őket dolgozni pici korukban. Erről pontos adatom is van: a ladakhi
gyerekek 95%-át küldik iskolába, ami Indiában az egyik legmagasabb érték. Tudják, hogy
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sokkal többet jelent, ha a gyerek iskolába járhat, és az se mindegy, hogy milyenbe! Ha a
szülők anyagi körülményei engedik, akkor lehetőleg magániskolába járatják a gyerekeket,
mert azoknak sokkal jobb a híre. Egyedül a Lehi Körzetben összesen több mint 200 iskola
található, állami és magániskola együttesen. Például átugrik ide Phyangba, a szomszéd kis
faluba, ott egyedül hat iskola található. Miközben a falu lakossága alig 300-400 fő. Sok
helyen még óvodát is alapítottak a legkisebbeknek.” (R11)
India más államaiban való továbbtanulás fő motivációja az, hogy Ladakhban egyszerűen
hiányzik a felsőoktatás. „... állami általános iskolák vannak minden faluban, itt
Hunderben is van belőlük három, de ha valaki tovább szeretne tanulni, akkor át kell
mennie legalább Lehbe, vagy még annál is messzebb. Én például Chandigarhba járok MA
képzésre, a Punjab Egyetemre, mert szociológusnak készülök. (…) A húgom a szomszéd
faluba, Diszkitbe jár magániskolába, a Lamdon Schoolba. Ott sokkal jobb oktatásban
részesül, mint egy átlagos állami iskolában. Jobbak a tanárok, kicsit más a tananyag,
jobban felkészítik őket ott a továbbtanulásra. … (szüleim) örültek ennek, sőt még ők
szorgalmazták, hogy a Chandigarhi Punjab Egyetemre járjak, mert ott jobb és
használhatóbb szaktudást kapok, mint itt Ladakhon belül. (R05)
„Aki kicsit is ad magára, vagy hogy is mondjam, jobb jövőt szeretne biztosítani a
gyerekeinek,

azok

elküldik

őket

kifejezetten

jó

középiskolába,

Szrinagárba,

Chandigarhba, Delhibe.” (R07)
Egy válaszadó említette, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Ladakh határain kívüli tanulás
elképzelhetetlen volt: „Ilyen akkoriban nem sűrűn fordulhatott volna elő, nem hiszem,
hogy lehetetlen lett volna, de nem volt egyszerű elintézni. Sokkal több adminisztrációs
akadályba, vagy tiltásba ütközött volna az, aki ilyennel próbálkozik. Maga a kasmíri
kormány lett volna az egyik fő akadály.” (R05)
Egy alkalommal merült csak fel az a gondolat, hogy ily módon Ladakh fiatal értelmisége
elvándorolhat a régióból: „Én személy szerint örülök annak, hogyha a ladakhi gyerekek
megállják helyüket Ladakhon kívül is. Ráadásul ezek a gyerekek felnőtt korukban jobban
fogják tudni támogatni a szüleiket, hiszen sikeresebbek lesznek. De ne feledkezzünk meg
arról, hogyha valaki kiteszi a lábát innen és máshol tanul, akkor örökre elfelejti a ladakhi
kultúrát és a hagyományokat.” (R02)
Kíváncsi voltam arra, hogy az említett diákok vajon mennyire szívesen térnek vissza
szülőföldjükre. Kivétel nélkül, így még a kettes számú válaszadótól is azt a választ
kaptam, hogy legtöbbjük visszatér, mert Ladakh sajátos kulturális-, vallási- és nyelvi
közegében sokkal jobban tudnak érvényesülni. „Általában sokan hazatérnek, mintegy
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30%-uk marad örökre Ladakhtól távol, India más államaiban. Ez is nagyon szomorú
aspektusa a modernizációnak.” (R02)
„A fiatal diplomások kedvezőbb helyzetből indulhatnak a helyi munkaerőpiacon, mint
India bármely más államában. Ezért általában visszajönnek, itt érzik otthon magukat.
Néhányan közülük még állami munkát is kaphatnak, ha elég képzettek, sokan pedig a
turizmusban keresnek megélhetést.” (R06)
Hozzá kell tennünk, hogy állami munkahely, az áhított „government job”, csak a
legszerencsésebbeknek, vagy a legtehetségesebbeknek jut. Több alkalommal említették
interjúalanyaim, hogy az állami munkahely vonzereje miatt a fiatal diplomások képesek
akár éveket is várni arra, hogy sorra kerüljenek egy-egy betöltendő álláshelyen.
Az elmúlt évtizedekben Ladakhban is megjelent a munkanélküliség. Több szerző
megemlíti, mint a modernizáció elkerülhetetlen kísérőjelenségét. Bár a régió
munkanélkülisége sokkal alacsonyabb, mint Indiában bárhol, mégis a helyiek gyakran
panaszkodnak miatta. Miközben lépten-nyomon ezzel a problémával találkozunk, mégis
szembeötlő a vendégmunkások és idénymunkások nagy száma. A turizmusra épülő
vállalkozások ugyanis előszeretettel alkalmaznak nem ladakhi munkaerőt, miközben
rendelkezésre állnának helyiek is. „Elmúltak már azok az idők, amikor nagyon kemény
volt nálunk az élet, és csak nehéz, kemény munkával lehetett megteremteni a betevőt.
Most a helyieknek sokkal jobb a helyzete, és a nehezebb munkákat inkább a nepáliak, a
kasmíriak, vagy más indiai államból származók végzik el. Így a ladakhiak inkább a
nyereségesebb, jobban fizető lehetőségeket keresik.” (R08)
Egyik jellemző válasz szerint a helyi fiatalok inkább a biztos állami állásokra várnak,
melyek száma meglehetősen korlátozott. „Az állami munkahely sokkal több stabilitást
nyújt, mint egy privát szektorban lévő. Lehetséges, hogy ott kicsit több a fizetés, de
elsősorban az állami munkahelyeket keresik.
A ladakhiak általában nem vágynak alantas kétkezi munkákra. Ezeket meghagyják a
nepáliaknak. Ők inkább a túraszervező irodáknál helyezkednek el, mint túravezetők,
segítők, vagy egyszerű lovas teherhordók. Sokan próbálkoznak azzal is, hogy hitelre
vásárolnak egy dzsipet és taxiznak. (…) Mások alig kapnak többet, mint havi 4-5000
Rúpia. Mint például egy pincér. Egy ladakhi nem fog ennyiért dolgozni.” (R06)
„…A frissen végzett diákok nem akarnak elhelyezkedni a magánszektorban. Az ő
helyüket kasmíriak töltik be. Talán csak a taxisofőrök között lehet sok ladakhit találni.”
(R02)
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Részletes magyarázatot kaptam erről a témáról a nyolcas számú interjúalanytól: „Azt
hiszem, hogy nagyon sok friss diplomás ladakhinak viszonylag könnyű az élete. (…)
Vigyázzunk azért a sommás ítéletekkel. Ha összehasonlítjuk a ladakhi munkanélküliséget
India többi részének munkanélküliségi adataival, akkor az itteni mutatók sokkal-sokkal
kedvezőbbek,

vagyis
195

munkanélküliség.

indiai

viszonylatban

itt

azért

nem

olyan

drámai

a

Vagy vannak olyan szakmák, amelyekben a ladakhiaknak hátrányuk

van, mindenki tudja pl. hogy a pandzsábi szabók mennyire jók. Velük nem vehetjük fel a
versenyt. Vagy a borbélyok… hát ők is India más részeiről jönnek, mert egyszerűen
jobbak.” (R08)
„Az érettségi még nem jelenti azt, hogy egy átlagos ladakhi fiatal képes volna
elhelyezkedni a turizmusban, hiszen nincs meg hozzá a képesítése. Sok turizmusból élő
cég kifejezetten szakképzett túravezetőket, hordárokat, séfeket keres. Ezeket a
szakembereket főként a nepáli vendégmunkások közt találja meg, akik ráadásul sokkal
kevesebbel is beérik. Jól főznek, ügyesek, talpraesettek, hosszú évekre nyúló
tapasztalattal rendelkeznek.” (R08)
Egyik interjúalanyom – felismervén a pályakezdő ladakhi fiatalok munkanélküliségének
problémáját –, néhány évvel ezelőtt egy non-profit szervezetet alapított, hogy ezt a
kedvezőtlen folyamatot visszaszorítsa. „Nem csak az a baj a fiatalokkal, hogy
munkanélküliek, hanem az is, hogy bár akadna bőven munkalehetőség, valahogy a
mentalitásuk olyan, hogy nem vállalnak munkát a magán szektorban. Mindannyian állami
munkahelyekre várnak, azoknak a száma viszont igencsak korlátozott. (…) Ez garantált
fizetést jelent, biztos nyugdíjat és egyéb állami juttatásokat, amelyek egy kezdő
vállalkozásnál szóba se jöhetnek. Ezért inkább választják sokan a munkanélküliséget és a
várakozást, addig is kapnak valami minimális segélyt.
Sokáig az volt a feltételezésem, hogy rangon alulinak tartják a vállalkozásokat, a magán
szektort. Később tudatosodott bennem, hogy egyszerűen nem tudják elkezdeni az üzletet,
a vállalkozást, hiszen az iskolában ilyet nem tanultak. Ekkor alapítottam néhány
barátommal ezt a szervezetet, amely jelenleg egy tradicionális ladakhi éttermet üzemeltet
a főutcán. Akik ott dolgoznak, elsősorban nem a pénzért teszik, hanem a tanulásért, a
tapasztalatért. A tőlünk kikerült „növendékek” hamarosan megalapíthatják saját
vállalkozásaikat, és többé nem idegenkednek az üzleti világtól. Ha stabil üzleti
vállalkozásba kezd egy fiatal, akkor itt Ladakhban rövid idő alatt nagyon gazdaggá
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válhat. Sokkal több pénzhez juthat, mint egy állami munkahelyen. Ehhez persze,
keményen dolgozni is kell.” (R10)
Igazán kézenfekvő a választ adott a (R07) interjúalany, hogy miért nem alkalmaznak a
ladakhiak helybélieket alkalmi munkákra:
„… ha én felbérelek valakit a faluból, hogy jöjjön a hotelbe szakácsnak, akkor neki itt
kéne lennie egész nap mondjuk reggel 6-tól este 10-ig. Egyszerűen nem érne rá ilyesmire,
hiszen neki otthon is volna feladata, a kertben, a földjén, a jószágai mellett, a házában. A
saját családját, a gyerekeit, vagy a szüleit kéne ellátni. Miért is jönne hozzám dolgozni?
Az a fizetés nem kárpótolná őt az otthoni el nem végzett munkáért. Ha pedig megbízok
egy nepálit, vagy egy bengálit, annak ez szinte talált pénz. ” (R07)
Nem csak a magánszektor kínál kedvező körülményeket a fiatal pályakezdőknek: „Még a
legkevésbé műveltek, legkevésbé iskolázottak is viszonylag könnyedén találnak munkát a
hadseregben. A seregben jó fizetést kapnak, és ez még nem minden: nem kell
ruházkodásra, élelmiszerre költeniük, amíg a seregben szolgálnak. Vagy azok a
mesteremberek, akiket itt lát az udvarban, ácsok, vízvezeték szerelők is könnyen kapnak
jól fizető munkát. (Itt kicsúszik a száján, hogy napi 300 Rúpiát keresnek kb. 6$, de
elharapja a mondat végét…)196 (R08)
„Hogy miért sok a vendégmunkás? Egyszerű magyarázatként kínálkozna, hogy a
ladakhiak lusták. Ez természetesen nem igaz. A ladakhiak számára valójában sokkal jobb
munkalehetőségek kínálkoznak, például a hadsereg.” (R11)
„A helyieknek még az is hatalmas vonzerőt jelent, hogy az indiai katonaságnál
helyezkedhetnek el. Aki jelesen fejezi be tanulmányait, az nem csak munkát vállalhat
náluk, hanem fel is veszik a hadseregbe. Az pedig nagyon jó fizetést biztosít, meg
szolgálati lakást, karrier lehetőségét, sok utazást, kalandokat, felelősséget. Aki egy kicsit
is kiemelkedőbb eredményt ér el tanulmányaiban, az szerintem itt Ladakhban 90%-ban a
hadsereg szolgálatába áll. (…) Az én korosztályomból, barátaim közül szinte mindenki a
hadseregben szolgál.” (R07)
Interjúim során ekkor találkoztam azzal a jelenséggel, amiről azelőtt sose olvastam. A
Ladakhban állomásozó hadsereget természetesen mindenki észre veszi, hiszen mintegy
hatvan éve van jelen a régióban. Mindenfelé lehet kisebb-nagyobb katonai támaszpontot
találni. Még a turisták szabad mozgását is gyakran akadályozza egy-egy ilyen
létesítmény, és Ladakh számos eldugott körzetébe emiatt turista be se teheti lábát. Arról,
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hogy a hadsereg jó munkaalkalmakat teremthet Ladakhban, ez a szempont számomra – és
úgy tűnik, hogy az eddig megjelent szakirodalomban is –, ismeretlen volt.
„Sokan választják a hadsereget, főleg azok, akik gyenge eredménnyel végezték
tanulmányaikat. De ez is veszélyes folyamatokat indíthat el. Tizenöt évet kell szolgálniuk
a seregben, utána nyugdíjazzák őket. Sokan még be sem töltik a harmincötödik életévüket
és máris nyugdíjasok! És itt van a veszély! Amikor kikerülnek a seregből, bár kapnak
nyugdíjat, életük hátralévő részében nem igazán tudnak magukkal mit kezdeni. Vannak
közöttük sokan, akik mondjuk autószerelők lettek a hadseregben, ők értenek majd
valamihez. De mihez kezd majd egy olyan leszerelt katona, aki csak a puskához értett?!
Hosszú távon ez nagyon súlyos problémát fog jelenteni.
Ezek az emberek meg sem tudnak házasodni szolgálati idejük közben. Nem mintha tiltaná
ezt bárki is, de egyszerűen nem nyílik erre alkalmuk. Kikerülnek az iskolapadból 16-17
éves korukban, miközben a velük egykorú lányok tovább tanulnak, és mire
családalapításon járhatna az eszük, hatalmas műveltségi szakadék alakul ki köztük és a
lányok közt. Ezek a fiúk nem fognak náluk iskolázottabb lányokat elvenni feleségül!”
(R10)
Az elmúlt hatvan év során alig vettek fel ladakhiakat az indiai hadseregbe. Ez csak 1962
után, az indiai-kínai háború után kezdődött el. Vajon miért nőtt meg az igény a helyi
katonákra?
„… amikor egy ladakhi katonát szeretnének helyettesíteni mondjuk egy radzsasztánival,
akkor kiderül, hogy csak a ladakhi képes megfelelő fizikai teljesítményre ezen a
magasságon. Rajtuk kívül senki nem viseli el tartósan az 5000 méter körüli magasságot.”
(R10)
„Az 1999-es kargili háború után kifejezetten elkezdték toborozni a helyi fiatalokat a
seregbe. Ebben a magasságban a ladakhi katonák a legjobbak. India más részéből
származó katonák nem viselik el ezeket a mostoha körülményeket. Régebben csak néhány
száz ladakhi katona volt az indiai hadseregben, manapság mintegy 5-7 ezer fő. Ez már
egész ezred (regiment). Régebben csak egységek voltak (unit), mindössze néhány ladakhi
egység, nem tudom pontosan, hogy mennyi. Ma már úgy hívják őket a seregben, hogy
Ladakhi Regiment. A fiatalok között nagyon felkapottá, hogy úgy mondjam, divatos
életpályává vált, hogy a seregben helyezkedjenek el.
Nagyon jó fizetést kapnak és rengeteg olyan lehetőséget, amit a civil életben nem
érhetnének el egykönnyen. A legegyszerűbb példa az ilyen juttatásokra a magas nyugdíj.
Attól függően, hogy milyen volt a hadseregben a beosztásuk, a szolgálati idejük lejárta
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után indiai viszonyokhoz képest szép nyugdíjat és életjáradékot vihetnek haza. Ezek
optimális esetben már akár mindössze 15 év katonai szolgálati idő után járnak. De a 20 év
szolgálati idő se mondható hosszúnak. Ha ez letelt, akkor a megtakarításaikból és a hozzá
csapott nyugdíjukból szép üzletet alapíthatnak, ha ügyesek. A legegyszerűbb ilyen
bizniszek mondjuk az, ha valaki taxis lesz, vagy mondjuk teherautó sofőr, úgy értem,
saját teherautóval. Ezek a taxik, amelyek itt a hátunk mögött robognak el, a sofőrje, vagy
a tulajdonosa mind-mind katona volt még pár évvel ezelőtt.
Tudja, hogy mennyi pénzt lehet spórolni a seregben? Ott minden, de minden nagyon
nyomott áron van. A lakhatásért eleve nem kell fizetni, az élelmiszer (nekik) szinte
ingyenes, a szolgálati utak ingyenesek, szóval gyakorlatilag nem is tudják elkölteni az ott
keresett pénzüket. A megtakarításaik egy részét hazautalják, a többit félreteszik, és a
végén hatalmas összeg várja őket a 15-20 év szolgálati idő végén.” (R11)
Nem csak a pályaválasztásban került kitüntetett helyre a hadsereg, hanem a élet egyéb
területein is. A Ladakhban állomásozó mintegy száz ezer főnyi katonaságot el kell látni
élelmiszerrel. Ennek legkézenfekvőbb módja, hogy a katonák az import élelmiszerek
mellett helyi élelmet is fogyasztanak. „Van egy szövetkezet és azon keresztül értékesítjük
a katonaságnak, ami itt Ladakhban a legjobb felvásárló. Hosszú távú szerződésünk van
velük, gyakorlatilag mindent el tudunk nekik adni.” (R03)
„Az itt lévő katonaság nagyon jó (egyéb) álláslehetőségeket is kínál: elszegődhetnek a
hadsereghez civil sofőröknek, vagy árubeszállítóknak, ezekből a katonaságnál lévő
munkákból nagyon szép pénzt lehet keresni. Mi jobban viseljük a több ezer méter körüli
magasságot, mint a többi indiai, ezért előszeretettel alkalmaznak minket ilyen feladatra. A
fizetés pedig 14-15000 Rúpia, ami nagyon jó fizetésnek számít.” (R06)
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37. ábra: A foglalkoztatottság átalakulása. Forrás: Census Department 2001. Population table 1.08 alapján

Az interjúkból kiderült, hogy a modernizáció foglalkoztatottságot érintő hatásának
számtalan megnyilvánulási formája van (37. ábra). A falusiak közül többen megtanulnak
vezetni és taxisofőrként, vagy buszsofőrként vállalnak munkát; az asszonyok többé nem a
hagyományos jakszőrből, hanem pl. poliészterből készítik a ruhadarabokat. A frissen
érettségizettek közül egyre többen kerülnek be valamelyik híres indiai egyetemre, vagy
egyre többen szállnak szembe családjukban a poliandria intézményével, esetleg néhányan
hátat fordítanak majd a buddhista szerzetesi életmódnak, de ez minden. Ezek csak
felszínes megnyilvánulásai a modernizációnak, ami egyébként már régóta Ladakhban van
új útjaival, a falvak és a családok életében végbement megfordíthatatlan változásaival,
pénzközpontú gazdaságával, modern technikai eszközeivel és új mentális attitűdjével. Az
egyetlen alapvető kérdés csak, ami a fentiek után maradt mindössze annyi, hogy ezeket a
változásokat mennyire lesznek képesek maguk a ladakhiak kordában tartani és mennyire
lesznek a változások öntörvényűek. Mennyire választják majd ki a modernizáció kínálta
csomagból a számukra alkalmazható dolgokat és mennyit utasítanak el belőlük?
Egyetlen példával világítsuk meg a fentieket, hogy megértsük, mennyire aláásta a pl.
hagyományos falusi munkamegosztást a pénzhasználat: vetés vagy aratás idején, amikor
különösen sok munka adódik a földeken, mostanában inkább már pénzt kérnek a
többletmunkáért, mint viszonzott munkát, ahogy tették ezt alig pár éve. A hétköznapi élet

106

ilyenfajta átalakulását a következő szállóigével szokták érzékeltetni a helyiek: „Om
money padme hum…”197
6.7 Non-profit szervezetek Ladakhban
Az alábbi táblázatban felsorolom azokat a non-profit szervezeteket, amelyek az 1974-es
nyitást követően megjelentek Ladakhban. Terjedelmi okokból nem vállalkozom arra,
hogy az összes alapítványt198 részletesen bemutassam. A táblázattal mindössze azt
szeretném érzékeltetni, hogy mennyi változatos profillal rendelkező és sokrétű feladatot
ellátó szervezet működik a térségben – mindannyian elősegítendő a fenntartható fejlődés,
valamint a környezetbarát technológiák alkalmazásának és elterjesztésének gondolatát.
Figyelemreméltó, hogy a világ több országában is működő, világszerte szerveződő
alapítványok és segélyszervezetek mellett létezik néhány kifejezetten Ladakhban alapított
non-profit szervezet is.
12. táblázat: Non-profit szervezetek Ladakhban
Rövidítés, név
ISEC, The
International Society
for Ecology and
Culture
GTZ, Deutsche
Gesellschaft für
Technische
Zusammenarbeit
GERES, Groupe
Energies
Renouvelables,
Environnement et
Solidarités
BORDA, Bremen
Overseas Research
and Developement
Association
LEDeG,
Ladakh Ecological
Development Group

Alapítás
éve

Elérhetőség

1975

www.isec.org.uk

1975

www.gtz.de

1976

www.geres.eu

1977

www.bordanet.org

1983

www.ledeg.org

Főbb célok
A szervezet anyagilag és tanácsadással is
támogatja azokat a helyi
kezdeményezéseket, amelyek a helyi kultúra
és a biológiai sokféleség megőrzését tűzik ki
célul. Ezen kívül könyvkiadással,
konferenciák rendezésével is foglalkozik
A szervezet a világ 130 országában azon
fáradozik, hogy a helyi lakosság megfelelő
életminőségét fenntartható és környezetbarát
technológiák segítségével tudja biztosítani.
Az első olajválság óta a világ hatékony
energiafelhasználását kívánják elősegíteni
világszerte működő környezetbarát és
fenntartható energiatermelő beruházások
építésével.
A hatékony és fenntartható vízellátást, a
szilárd hulladék kezelését, valamint a
közegészségügyi ellátás fejlesztését tűzte ki
célul e német szervezet.
Ladakhi alapítású fejlesztési csoport.
Segíteni kíván azokon a kisemmizett és
hátrányos helyzetű embereken, akik Ladakh
elmaradott és távoli területein élnek. A
fenntartható és környezetbarát technológiák
elterjesztését is szorgalmazzák az egész
régióban.

197

A legismertebb buddhista imádság. Eredeti jelentése kb. „Éljen a lótuszban lévő drágakő” Itt kifordított
és elferdített változatban a pénz mindenható szerepére utal. Solang Norbu (és még sok más meginterjúvolt)
személyes közlése 2007. július 27. Diszkit, Nubra-völgy, Ladakh.
198
Reach Ladakh, Non Governmental Organisations.
www.reachladakh.com/Non_Governmental_Organisations.htm
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SECMOL,
Students'
Educational and
Cultural Movement
of Ladakh

ADEME,
French Environment
and Energy
Management
Agency
LEHO, Ladakh
Environment and
Health Organisation
SKARCHEN,
Society for
Knowledge and
Responsibilities of
Culture Health
Education and
Nature
WAL, Women’s
Alliance of Ladakh

FGEF,
French Global
Environment
Facility

1988

www.secmol.org

1990

www.ademe.fr

1991

www.india.geres.
eu/leho.php

1993

www.india.geres.
eu/skarchen.php

1994

–

1994

www.ffem.fr

1994

www.fondationen
semble.org

2002

www.reeep.org

Fondation Ensemble

REEEP,
Renewable Energy
& Energy Efficiency
Partnership

A mozgalom eredetileg az elmaradott
ladakhi oktatási rendszer megreformálását és
modernizációját tűzte ki célul. Napjainkra
tevékenységük sokrétűvé vált: a
környezetbarát technológiák elterjesztésén és
megismertetésétől kezdve az ökoturizmus
fejlsztésén át önkéntes aktivisták toborzásáig
számos tevékenységgel foglalkozik.
A világszerte 17 országban működő
szervezet a klímaváltozásra, a
hulladékproblémára, a növényvédőszerek
veszélyeire, valamint az ivóvízzel
kapcsolatos gondokra hívja fel a harmadik
világ országainak figyelmét.
Ladakh modernizációjának negatív hatásaira
kívánja felhívni a figyelmet e helyi alapítású
szervezet. A ladakhi kultúra és hagyomány
megőrzését különösen fontosnak tartják.
A női egyenjogúság, az önkormányzatiság
hatékonyságának és demokratizálásának
elősegítését és a gyermekek jogainak
védelmén kívül e szervezet a mezőgazdaság
hatékonyságának növelését valamint a
közegészszégügyi ellátás fejlesztését is szem
előtt tartja. Ladakhi nyelven nevük
Hajnalcsillagot jelent.
A ladakhi alapítású „nőszövetség” a helyi
kultúra megőrzésén túl a nők jobb
munkakörülményeiért is tenni próbál.
Határozott ellenfele a „túlzott, erőltetett és a
hagyományokat semmibevevő
modernizációnak” – ahogy több helyütt írják
magukról.199
A világszerte több országban jelen lévő
alapítvány nem kizárólag Ladakhra
összpontosít. Fő profilja a tanácsadás azon
térségek számára, amelyek már támogatási
összegeket nyertek el egyéb pályázatokon.
Gérard Brémond magánalapítványa az
elmaradott térségek életminőségének
javítását tűzte ki tevékenysége céljául. Öt fő
működési célt határoz meg: a vízminőség
javítását, a közegészségügy fejlesztését, a
helyi állatvilág sokféleségének megőrzését,
valamint az emberek közötti szolidaritást és
fenntartható fejlődés megvalósítását.
A szervezet kifejezetten a fejlődő gazdaságú
országok és az elmaradott térségek
energiahatékonyságának növelését tűzte ki
célul – környezetbarát technológiák
segítségével. Jogi és üzleti tanácsadást
nyújtanak a helyi döntéshozóknak. Üzleti
modelleket készítenek a berendezések
200
hatékonyabb elterjedése érdekében.

199

The Women's Alliance of Ladakh www.isec.org.uk/pages/ladakh.html
Az említett partnerségi program részeként biogázüzem építésébe kezdenek Ladakhban.
Biogas plant in Ladakh to serve as a cheap source of energy http://blog.taragana.com/n/biogas-plant-inladakh-to-serve-as-a-cheap-source-of-energy-136599/ 2009. augusztus 11.
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7. LADAKH DEMOGRÁFIAI ÁTALAKULÁSA
7.1 Népességrobbanás – kicsiben
Az

egymilliárd

egyszázmillió

főt

számláló

Indiai

Köztársaságban

Ladakh

népességrobbanásáról beszélni csupán némi képzavarral lehet, hiszen a régió
összlakossága

alig

200

ezer

fő.

Áttekintve

az

1901-től

rendelkezésre

álló

népességszámlálási adatokat, azt figyelhetjük meg, hogy 70 éven keresztül a
népességnövekedést mérsékelt volt, összesen (60,3%), míg az utóbbi 30 évben igencsak
megnőtt (62%) (13. táblázat).
Születések

Halálozások

Születési
ráta

Halálozási
ráta

Természetes szaporodás

1995

372

203

4,04

2,20

1,84

1996

608

275

6,49

2,93

3,56

1997

769

292

8,06

3,06

5,00

1998

811

300

8,36

3,09

5,27

1999

834

316

8,45

3,20

5,25

2000

1108

498

9,68

4,35

5,33

13. táblázat: Születések és halálozások száma és a természetes szaporodás Ladakhban.
Forrás: Vital Statistics Unit DES, Srinagar

Ha a főváros, Leh lakosságát vizsgáljuk, akkor tetten érhetjük a valódi népességrobbanást.201 Annak a klasszikus urbanizációs folyamatnak lehetünk tanúi, amely a világ
legtöbb nagyvárosában végbement. A falvakból a városba özönlött a népesség a
kedvezőbb munkalehetőségek és a jobb életkörülmények reményében. Az 1960-as
évtizedben 48,4%-os, a 1970-es években 57,96%-os népességnövekedés történt, míg a
nyolcvanas években a lakosság megduplázódott Lehben. A főváros közigazgatási határain
belül nyilvántartott népesség mellett érdemes számításba venni „Nagy-Leh” lakosságának
gyarapodását is. A hatvanas-hetvenes évek tibeti menekültjei elsősorban nem Leh
belvárosát népesítették be, hanem néhány kilométerre a városhatár mellett hoztak létre
számukra kisebb településeket, pl. Csoglamszárt. 1991 és 1995 között a városhoz tartozó
„mini-agglomerációban” a lakosság száma 32.88%-kal nőtt. A várostervezők néhány
évvel ezelőtt 2016-ig vetítették előre a lakosság további növekedését, és ekkorra már
mintegy 55 ezer fővel számoltak (38. ábra).202
201

Dawa, Sonam: Economic development of Ladakh: Need for a new strategy. in. Recent Research on
Ladakh Vol. 8. 373. o. (Szerk. Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen) 1999.
202
Prem Singh Jina: Ladakh - The Land and People. 148-158. o.
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38. ábra: Leh tehsil (körzet) teljes lakosságának változása a 1971-2016 között. (A Lehi Körzet hivatalos
weboldala. http://leh.nic.in, Census of India 2001. http://www.censusindia.gov.in alapján)

A munkaképes korú lakosság Lehbe áramlása elsősorban azért érinti súlyosan a régiót,
mert óriási nyomást gyakorol Leh egyébként is fejletlen infrastruktúrájára, közüzemi
hálózatára, mely ezáltal egyre inkább romházak szervezetlen halmazára kezd hasonlítani.
Másrészt ez a folyamat azokat a falvakat fosztja meg legfontosabb munkaerejétől,
amelyeknek a hagyományos gazdasági struktúrát tekintve Ladakh élelmiszertermelésében
kellene részt venniük. Teljes mértékben felborítja az egész társadalmat, kifejezetten a nők
életét teszi nehézzé, akikre ezáltal a még keményebb mezőgazdasági munka hárul. Máris
megfigyelhetjük a férfi/nő arány drasztikus változását Lehben, ahol 1000 férfire jutó nők
aránya néhány évtized alatt 1011-ről 805-re csökkent (39. ábra). Ebben a folyamatban a
hagyományos ladakhi családmodell, a poliandria eltűnése is komoly szerepet játszott.
Ennek hátterére a későbbiekben térek ki (7.2. fejezet).

110

39. ábra: Ezer férfira jutó nők számának alakulása Ladakhban a XX. században.
Forrás: Prem Singh Jina: Ladakh - The Land and the People. Indus Publishing Company, 1996. 152. o. és
Tribal Census of Ladakh 2001. New Delhi: Registrar General of India és Census of India 2001.
http://www.censusindia.gov.in alapján.

A népességnövekedés talán a legérzékenyebb aspektusa Ladakh változásának, az
erőforrások szűkössége miatt máris elérte a kritikus szintet. A Lehi Körzet, a főváros
nevét viselő közigazgatási egység népessége 1951 óta majdnem háromszorosára, 40484ről 117600 főre nőtt (41. ábra).203

203

Dawa, Sonam: Economic development of Ladakh: Need for a new strategy. in. Recent Research on
Ladakh Vol. 8. 375. o. (Szerk. Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen) 1999.
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40. ábra: Ladakh népességszámának alakulása 1951-2001 között. Forrás: Tribal Census of Ladakh 2001.
New Delhi: Registrar General of India és Census of India 2001. http://www.censusindia.gov.in alapján.

Az említett népességnövekedés főleg akkor válik ijesztővé, ha figyelembe vesszük, hogy
a mezőgazdasági művelés alá fogható terület nagysága az utóbbi 100 évben alig változott.
Zanszkárban találhatunk csak olyan szabad területeket, amelyeket esetleg a közeljövőben
bekapcsolhatnak az élelmiszertermelésbe; Ladakhban ugyanakkor már szinte minden
termőföldet művelés alá fogtak. A XX. század elején egy km2 termőterület mintegy 210
főt tartott el, ma 550-főt kellene eltartania. Ez természetesen nem képzelhető el másképp,
csak jelentős mennyiségű mezőgazdasági importtal. Már Sir Moorcroft, a XIX. században
első évtizedeiben is úgy írt Ladakhról, hogy élelmiszertermelését tekintve nem
kielégítő.204 Kasmír, Lahul, Szpiti és Pándzsáb felől már akkor is érkeztek
gabonaszállítmányok, bár ezek méreteiben meg sem közelítették a mai behozatalt. A
ladakhi kereskedők mindössze rizzsel, gabonával, kukoricával, kölessel megrakott málhás
szamarakkal tértek vissza egy-egy Kasmíri vagy Kistvari látogatásukról.205

204
205

Rizvi, Janet: Rizvi, Janet: Ladakh – Crossroads of high Asia. 116. o.
Cunningham, Alexander: Ladakh: Physical, Statistical and Historical 227. o. (Repr. 1998)
112

41. ábra: Leh tehsil (körzet) városi népességszámának alakulása 1911-2001. Forrás: Dawa, Sonam: i.m.
1999. 369-378. o. és Tribal Census of Ladakh 2001. New Delhi: Registrar General of India, valamint a Lehi
Körzet hivatalos weboldala. http://leh.nic.in, és Census of India 2001. http://www.censusindia.gov.in,
nyomán.

Mint a történelmi fejezetben már említettem, Ladakh 1979-ig Dzsammu és Kasmír
államnak csak egy egyszerű körzete volt. Akkor adminisztratív okokból kettéválasztották
Kargili és Lehi Kerületekre. Az előbbi kerület nagyjából a Szuru-folyó völgyét, Mulbek,
Bodhkarbu falvakat foglalja magába, keleti határa a Fatu-la hágóig terjed. Khalatsze, ez a
buddhista vallású dárd nemzetiségű város is beletartozik. A Lehi Kerület Ladakh keleti
részét jelenti; a Nubra-völgy, a Pangong-tó és környéke, Akszai-Csin félig elfoglalt
területét foglalja magába.
A két körzet területe lakossága 232 864 fő. Ezen adatok alapján a népsűrűsége 3,93
fő/km2. Mint minden népsűrűségi adat, ez is csalóka és valószerűtlen, hiszen az egész
országrész területéből csak nagyon kis hányad tartozik a művelhető és lakható területek
közé. Az Akszaj-Csin-fennsík – mintegy 37 000 km2 –, melynek területe jelenleg kínai
megszállás alatt van, egyébként sem tartozna a lakott területek közé. A maradék 60 000
km2-ből kevesebb, mint 300 km2 tartozik művelés alá, így tehát a mezőgazdaságilag
hasznosítható területen megfigyelhető népsűrűség, sokkal nagyobb, vagyis mintegy 600700 fő/km2. Ez az adat tartalmazza a két legnagyobb város, Kargil és Leh lakosságát is,
valamint

a

Csang-Tang

vidék

nomád

lakosságát

is,

akik

nem

szántóföldi
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növénytermesztésből élnek. Végső soron azonban ők is az említett rendkívül csekély
területen megtermelt mezőgazdasági terményeket fogyasztják.206

7.2 A hagyományos családmodell, a poliandria eltűnése
Az előzőekben láthattuk, miként változott meg a XX. században Ladakhban a férfi/nő
arány (39. és 40. ábra). Számos okot sorolhatunk fel, melyek Ladakh népességét sokáig
viszonylag alacsony szinten tartották. Még a XX. század első felében is létezett az a
tradicionális kényszer, hogy a gyermekek207 közül legalább egy – általában a
másodszülött –, a buddhista szerzetesi hivatást válassza és cölibátusban élje le az életét,
ami a népesség mintegy 7%-át érintette.208 Mindehhez hozzájárult a csecsemő- és
gyermekhalandóság viszonylag magas átlaga is, ami többek között a már említett szigorú
természeti viszonyokra vezethető vissza. Az a tény, hogy egy felnőtt ladakhi embernek
táplálóbb élelmiszerekre volna szüksége, mint India más részén élő lakosoknak, szintén a
társadalom önreprodukciójának alacsony szintjét indokolhatja.
Igazán sajátos családtervezési szokás volt – ellentétben a szomszédos muszlim
területekkel –, a többférjűség, vagyis a poliandria. Ezzel a hagyományos rendszerrel
képesek voltak a termőföldhiány szintét alacsonyan, ugyanakkor a munkaerő létszámát
magas szinten tartani.209 Számos megfigyelő úgy véli, hogy az okokat egyértelműen
ennek a hagyományos családmodellnek az eltűnésében kell keresnünk.210
De mit is jelentett a többférjűség a valóságban? A hagyományos ladakhi társadalomban,
hogy megakadályozzák a családi termőföldek felaprózódását, évszázadokon keresztül
megengedett volt, hogy a testvérek ugyanazt az asszonyt vegyék feleségül. Az alacsony
férfi/nő arány is hosszú századokon keresztül szinte „szükségesség tette” ezt a
gyakorlatot.211 Néhány szerző a poliandria hátterében még a helyi lakosság körében élő
hiedelmet, babonát is feltárt. A még mindig poliandrikus családtervezést folytató hindu
vallású pahari népcsoport körében végzett kutatásból212 kiderült, hogy a szokás
hátterében többek között az a vélekedés áll, hogy az ilyen családok gyermekei
206

Tsewang N, Yash Veer B, Charudutt, Sumanta: Pastoral Nomads of the Indian Changthang: Production
System, Landuse and Socioeconomic Changes. Human Ecology Journal. 35. 4 2007. 497-504. o.
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Ez a szokás nem csak a fiúgyermekeket érintette, hanem a lánygyermekeket is.
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Ladakh: Faith in numbers. The Buddhist Channel, Jan 20, 2008. http://www.buddhistchannel.tv/
209
Veena Bhasin (2005): Ecology and Health: A Study Among Tribals of Ladakh. in. Studies of Tribes
Tribals, 3 (1): 6. o.
210
Peter, Prince. 1963. A Study of Polyandry. The Hague: Muton and Co.
211
Nepál és Tibet határán élő, a külvilágtól majdnem teljesen elzárt hindu vallású népcsoport.
212
Schroer, Katherine: Draupadi’s Husbands: A Brief Study of Polyandry in Contemporary Himalayan
Cultures. in.: Focus Anthropology 2004-2005.
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egészségesebbek, erősebbek. Még a hindu eposzban, a Mahábháratában is találhatunk
poliandriára utaló történetet, ami csak még jobban megerősíti ezt a gyakorlatot.
A poliandria gyakorlatát 1941-ben, a brit uralom alatt illegálisnak nyilvánították a
„Buddhista poliandrikus házasságok tiltását” kimondó 1988. számú törvényben.213 A
törvény – papíron legalábbis –, szankcionálta ezt a családtervezési gyakorlatot, emiatt a
nagyobb településeken a poliandria gyorsan eltűnt, de Ladakh legtávolabbi vidékein élő
lakosság családtervezési szokásait ez a törvény nem változtatta meg. Furcsa, de még az
1974-es nyitást követő években készültek olyan cikkek, amelyek poliandriáról számoltak
be.214
A férfi/nő arány alakulásának hátterében nem csupán a poliandria tiltása húzódik meg.215
Először is az 1960-as években, amikor a szrinagári hadiút építési munkálatai folytak, a
környékbeli falvakból toborozták az útépítő munkásokat – férfiakat és nőket egyaránt –,
ezáltal a nők sokkal szabadabb körülmények között ismerkedhettek férfiakkal, mint
korábban.
Másrészt a kasmíri kormány irodákat, közintézményeket építtetett a térségben, emiatt
sokan városi munkát kaphattak, és ezáltal a poliandrikus családtervezési gyakorlat
értelmét vesztette, hiszen ezek a családok többé már nem a termőföldből éltek.
Az 1970-es évek közepétől, ahogy a nyugati turisták egyre nagyobb számban jelentek
meg Ladakhban, a nyugati kulturális hatás is egyre szélesebb körben terjedt el –
elsősorban a turisták által frekventált területeken. A helyiek számára többé már nem
számított tabunak a szerelmi házasság. Egyre kevesebben folytatták a hagyományos
családtervezési gyakorlatot. Ezért már a hatvanas évektől megfigyelhetjük az erőteljes
népességnövekedést, amely a férfi/nő arányban is változásokat idézett elő.
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Dzsammu és Kasmír Állam Törvénykönyve III. kötet 878-881. oldal (Laws of Jammu and Kashmir,
Buddhist Polyandrous Marriage Abolition Act)
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Crook, J., & Crook, S.: Explaining Tibetan polyandry: Socio-cultural, demographic, and biological
perspectives. In J. Crook, & H. Osmaston (Eds.), Himayalan Buddhist villages 735–786. o.
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Prem Singh Jina: Ladakh - The Land and the People. Indus Publishing Company, 1996. 153. o.
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8. A MODERNIZÁCIÓ KÉRDŐJELEI
8.1 A modernizáció ladakhi útja
Ladakh legutóbbi három évtizedben történt társadalmi és gazdasági változását számos
kiváló könyv és tanulmány mutatja be igen drámai hangvételűen és hitelesen. Közülük
talán Norberg-Hodge könyve vált leghíresebbé. E könyv írója évtizedeket töltött a
helyszínen és megindítóan szép és közeli portrét vázol fel arról a kulturális- és
életmódbeli pusztulásról, ami Ladakhot jellemzi napjainkban. Ezekért a hatásokért
mindenek előtt az indiai kormány „öko-gyarmatosító” modernizáló politikáját, valamint
az ehhez szorosan kapcsolódó turizmus fellendülését hibáztatja. Nem célom ennek a
könyvnek az ismertetése, de ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten reális és elfogulatlan
képet kapjunk a „Ladakhra szakadt globalizáció” mibenlétéről, tekintsük át a hatvanas
évek óta lejátszódó fejlesztéseket.
Legyen szó bármiféle modernizációról vagy fejlesztésről, egy hagyományosan rurális
társadalom, mint a ladakhi is, egy ilyen folyamat során sokkal többet veszíthet
értékrendjéből, életformájából, mint amennyit esetleg nyerhet a bővülő anyagi javakkal.
Ezért egy nagyra törő fejlesztési projekt közepette mindenképpen érdemes megfontolni a
következőket:
-

A fejlesztéseknek helyi erőforrásokra, helyi tudásra és helyi életszemléletre kell
épülniük.

-

Meg kell tartaniuk a már létező társadalmi mintákat, tisztelniük kell a munka
társadalomban betöltött szerepét.

-

Tartózkodni kell az anyagi javak szűklátókörű fejlesztési szemléletétől.

-

A saját képességekre való támaszkodást kell elősegítenie egy pusztán kívülről jövő,
ráerőltetett gazdasági minta helyett.

Mint már az előzőekben említettem, Ladakhban évszázadokon át önellátó mezőgazdasági
termelés uralkodott. Az alacsonyabban fekvő vidékeken a növénytermesztés (árpa, búza,
borsó, mustárfű, alma, sárgabarack), míg a magasabb térszíneken a lakosság nomád
állattenyésztésből élt. Az alacsony lélekszámból adódóan a népesség alapvető
élelmiszerekből önellátó volt, sőt jelentős mennyiségű árpát cserélt évről évre sóra,
gyapjúfonalra, húsra. Elsősorban a jelenleg Kínához tartozó Akszaj-Csin területén élő
csekély létszámú lakossággal tartottak fenn jól működő cserekereskedelmet, de
Kasmírból is gyakran érkezett kisebb-nagyobb rizsszállítmány. A nemzetközi
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kereskedelem – már amennyire Ladakh esetében lehet ilyesmiről beszélni a XIX.
századig – csak a Selyemút kapcsán érintette a vidéket. Főleg gyapjút, selymet, brokátot,
nyugati orvosságokat és festékanyagokat szállítottak India felől. Szinkiang (Kína)
irányából pedig selymet és nemezt.
Nagyjából az 1950-es évekig maradt fenn a ladakhi társadalom viszonylagos zártsága.
Ebben az időszakban India a gazdasági felzárkózás és modernizáció érdekében ötéves
tervek rendszerét vezette be az egész országban, így Ladakhban is. Az első tervek között
szerepelt a megfelelő úthálózat kiépítése. Ladakban ez a Szrinagárt Lehhel összekötő,
elképesztő magasságokban húzódó hadiút kiépítésével, majd korszerűsítésével kezdődött,
és a zord természeti viszonyok ellenére 1960-ban itt már megindulhatott a közlekedés. Az
útviszonyokra jellemző, hogy a 400 kilométeres távolságot még manapság is csak 36-40
óra alatt teszik meg a járművek. A hatvanas évek elején az útépítést felgyorsították Lehtől
keletre is, hogy a kínai-indiai határt megfelelően tudják védeni. 216 1962-ben – amikor az
út többé-kevésbé már járhatóvá vált – megtörtént a kínai annexió. Hasonló útvonalakat
próbáltak kiépíteni ugyanebben a térségben, de a nagy magasság, valamint a kínai-indiai
viszony miatt ezeknek az utaknak jelentős része mindössze katonai szolgálati út, civilek
nem használhatják.

8.1.1 A mezőgazdaság fejlesztése
Az útépítés mellett a modernizációs programok másik nagy csoportját alkották a
növénytermesztés, az állattenyésztés és az öntözőrendszerek modernizálása (42. ábra). A
tervek gyakran olyan elképzeléseken alapultak, amelyek nem számoltak a helyi
viszonyokkal, a fejlesztési terveken dolgozó szakemberek közül sokan még csak nem is
jártak azelőtt Ladakhban.

216

Ladakhot nemcsak Szrinagár felől lehet manapság megközelíteni, hanem déli irányból is, a Leh-Manali
országúton is. Annak ellenére, hogy ezek az utak az év 6-7 hónapja alatt egyáltalán nem járhatóak, hóval
borítottak, az indiai szövetségi kormány mégis irdatlan összegeket fordít fenntartásukra.
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42. ábra: Széttöredezett és elmosott öntözőcsatornák. Balra: Zanszkárban, jobbra a Markha-völgyében.
Forrás: jobbra: Mankelow 2003217, balra: saját fotó 2003. július

A gazdaságfejlesztési kísérlet nem csak azzal a következménnyel fenyegetett, hogy
Ladakh elveszti egyedülálló kulturális identitását, hanem azzal is, hogy a szövetségi
kormány függő helyzetbe sodorja Ladakh egész gazdaságát. Az Indiának való gazdasági
alárendeltség jól nyomon követhető, ha megvizsgáljuk néhány alapvető behozott árucikk
évről évre változó mennyiségét (43. ábra).218

43. ábra: Gabonaszállítmányok Lehbe. Forrás: Dawa, Sonam: i.m. 370. o. 1999.

Alig egy évtized alatt az alapvető gabonafélék importja több mint két és félszeresére,
5000 tonnáról 13000 tonnára nőtt.219
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Mankelow, John S.: The Implementation of the Watershed Development Programme in Zangskar,
Ladakh: Irrigation Development, Politics and Society. University of London, MA South Asian Area
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kereskedőknek, és ezek az utak évente mindössze öt hónapig használhatók.
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Ez a modernizációs program egyik visszás hatását tükrözi, hiszen a gabonaszállítmányok
megindulása előtt Ladakh ezen a téren önellátó volt. Számos helyi szakértő szerint az
elmúlt negyven év mezőgazdasági modernizációs programja kudarccal fenyeget, ugyanis
nem sikerült fejlődést felmutatni sem a növénytermesztésben, sem az állattenyésztésben.
Ha mégis valamiben változás történt, akkor az talán éppen a termésátlagok romlása. 220
Vajon mi okozhatja ezt? A hagyományos ladakhi családban a család minden tagja kivette
részét a mezőgazdasági munkákból, még a legfiatalabbak is. Az 1974-és nyitást követő
években megindult a modernizáció, és ezzel párhuzamosan a turisták is egyre nagyobb
számban látogattak Ladakhba. Azok a férfiak, akik azelőtt szinte a saját falujukat sem
hagyták el, a számos munkalehetőség vonzása miatt a fővárosba, Lehbe költöztek a
turistaszezonban. A család női tagjaira maradt a betakarítás és általában az összes ház
körüli munka. A piacon egyre olcsóbban lehetett megvásárolni az alapvető gabonaféléket,
ráadásul a délebbi indiai tagállamokból importált árucikkek jobb minőségűek is voltak. A
hagyományos önellátó gazdálkodás egyre inkább háttérbe szorult, mondhatnánk kiment a
divatból.221
8.1.2 Az energiaellátás kiépítése és fejlesztése
A modernizációs fejlesztések harmadik nagy csoportját a folyószabályozás és az
erőművek

építése

jelentette.

Egyrészt

Ladakh

mezőgazdasági

termőterületének

kiterjesztése miatt kellett egyre több öntözővizet biztosítani, másrészt az elektromos
hálózatba kötött települések számát is bővíteni szerették volna. Eleinte, az ötvenes
években dízel generátorházakat telepítettek a települések mellé, és ezek szolgáltatták az
elektromosságot, hatalmas környezeti károk árán. A hatvanas évek végétől kezdték a
vízierőművek tervezését, könnyű belátni ugyanis, hogy a nagy esésű, sebes folyású folyók
– mint az Indus vagy a Szuru –, jó lehetőséget kínálnak egy-egy vízerőmű építésére.
Az ambiciózus Sztakna-erőmű volt az egyik ilyen beruházás, melynek építésébe elsőként
vágtak bele. Az építkezéshez szükséges pénz India központi költségvetéséből állt
rendelkezésre. A létesítmény tavasszal és ősszel szolgáltat némi áramot, de a helyi
lakosság még most is csak egy rossz viccnek tartja az egészet.222 A maga nemében
páratlan műszaki rekordokat jelentő létesítmény – a világ egyik legmagasabban lévő
vízierőműve –, Leh áramellátását lett volna hivatott megoldani. A mostoha természeti
220
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viszonyokat nem vették kellően figyelembe, ezért a terv nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket.223 Az Indus-folyó télen 3-4 hónapra befagy, ekkor a turbinák nem
működhettek; nyáron pedig a hatalmas mennyiségű görgetett hordalék miatt veszedelmes
volt azokat működtetni.224 Ám épültek hatékony vízi erőművek is: Kargil mellett 1995ban adták át a 3,75 MW-os Iqbal erőművet, és a közelmúltban indítottak be egy sokkal
nagyobb, 12 MW-os erőművet a Szuru-folyón, Csutuk falu mellett. Befejezési fázisához
érkezett egy 60 MW-os erőmű is Alcsi mellett (44. ábra). 225

44. ábra: Erőmű építése az Indus-folyón Alcsi falu mellett. (saját fotó, 2007. augusztus)

Ezekbe a tervekbe kapcsolódott be az 1983-ban alakult Ladakhi Ökológiai Fejlesztési
Csoport,226 amely nagy beruházások helyett inkább a kis kapacitású erőművek telepítését
szorgalmazta. A beruházások magas költsége miatt a nagy vízi erőművek építésével az
utóbbi tíz évben felhagytak: sokkal kisebb, 100 KW és 3 MW kapacitású mikro-erőművek
építésébe fogtak. Érdemes megjegyeznünk, hogy ezeket a terveket még az Európai Unió
is támogatja a BORDA-projecten keresztül.227 Több tucat, mindössze 5-10 kilowattos
háztáji erőmű építésébe fogtak bele, amelyekkel egy-egy kisebb település szerény
áramigényét képesek ellátni (45. ábra).
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45. ábra: Mini erőmű a LeDEG boltja előtt Lehben, és működés közben a Szpiti-völgyben.
(saját fotók, 2007)

A kecsegtető elképzelések ellenére azonban Leh és környékének téli áramellátását még
napjainkban is egy korszerűtlen és hangos dízel-generátorállomás biztosítja, melyet India
többi államából származó dízelolajjal kell üzemeltetni. A 46. ábrán a Leh felé tartó
dízelszállítmányok mennyiségének növekedését követhetjük. E hatalmas üzemanyagmennyiség a teherautók mellett elsősorban ennek az erőműnek az üzemeltetéséhez
szükséges.

46. ábra: Dízelolaj-szállítmányok Lehbe (1000 liter) Forrás: Dawa, Sonam: 1999. i.m.

Nyáron Leh és környékének áramellátását a már említett 4,8 MW-os Sztakne vízerőmű,
télen viszont még napjainkban is egy korszerűtlen és hangos 5,5 MW-os dízelgenerátorállomás biztosítja. Amíg az ehhez hasonló pazarló létesítményeket nem cserélik le, addig
évről évre dráguló dízelolajért kénytelenek fizetni, a szállítás miatti elképesztő
költségekkel együtt. Az elmúlt évtizedekben sokszorosára nőtt Ladakban az importált
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kerozin és a palackozott földgáz mennyisége. Egy kilencvenes évek közepén készült
becslés228 szerint 2010-re 2800 tonna palackozott földgázra és 4,7 millió liter kerozinra
lesz szükség egész Ladakhban. Az említett két energiahordozóra nagy szükségük van a
háztartásoknak – elsősorban főzésre használják –, hiszen a tűzifa Ladakh-szerte
ritkaságnak számít, ezért még a kerozinnál és a palackozott földgáznál is drágább. Az
elmúlt negyven évben épült kormányépületek, hivatalok és iskolák fűtésére ezen kívül
évente mintegy ezer tonna kokszra van még szükség.
Hosszú távon ezek kiváltását is szeretnék megoldani a szintén a LEDeG által
szorgalmazott naperőművekkel, napcellákkal. Az indiai kormány és a már említett
BORDA és a GERES229 pénzügyi segítségével szinte minden településen bevezetik az
olcsó napelemekkel működő fényforrásokat. A LEDeG-nek köszönhető, hogy
megismertette a ladakhiakat azokkal a napkollektorokkal, fóliasátrakkal, amelyeket
Ladakh-szerte manapság bárhol megtalálhatunk, és amelyek környezetkímélő alternatívát
jelentenek más technológiákkal szemben (47. ábra).230

47. ábra: Balra: napcella-kínálat a LeDEG boltjában Lehben, (saját fotó, 2003. augusztus);
Jobbra: telepített napcellák a szabadban. Forrás: www.secmol.org

Félő, hogyha a több évszázada jól működő hagyományos ladakhi gazdálkodási módoktól
eltérő elvek alapján is szervezik meg a fejlesztést, az bár statisztikailag hatékonynak fog
bizonyulni, de előbb-utóbb a helyi kultúra elsorvadásához vezethet. A 116. oldalon
felsorolt irányelvek egyik áthágását világítsuk meg egy szemléletes példával. Amikor a
hetvenes évek elején nyilvánvalóvá vált, hogy Ladakh rövidtávon képtelen lesz
megoldani saját gabonaellátását, az indiai kormány elhatározta, hogy ezentúl államilag
támogatott áron fogja szétosztani Ladakh-szerte az olcsó import gabonát (48. ábra). Ez
228

Dawa, Sonam: Economic development of Ladakh: Need for a new strategy. in. Recent Research on
Ladakh Vol. 8. 369-378. o. (Szerk. Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen) 1999.
229
Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités
230
Ladakh Ecological Development Group. What We Do. www.ledeg.org/pages/what-we-do.php
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rövidtávon elhárította ugyan az éhínség veszélyét, de oda vezetett, hogy a helyi
gabonatermelők számára feleslegessé, sőt értelmetlenné vált a termesztés. Számos ehhez
hasonló példával lehetne még alátámasztani, hogy milyen veszélyes következményei
lehetnek egy nem kellően átgondolt gazdasági segélyakciónak.

48. ábra: Egy terményelosztó hely és az árai 2003-ban. Nubra-völgy, Diszkit falu. (saját fotó)
[A táblán látható árak: rizs: 9 Rs/Kg, liszt: 6,80 Rs/Kg, cukor 13,5 Rs/Kg, só: 7 Rs/Kg, kerozin 9 Rs/Kg
1 Rúpia = kb. 4 Ft]

8.1.3 A turizmus hatásai
India 1974-ben megnyitotta a régió határait a turizmus előtt, ami azt jelentette, hogy bárki
beutazhatott Ladakhba minden különösebb engedély igénylése nélkül. A térség életében a
leginkább drámai változást éppen a turizmussal összefüggő folyamatok indították el. Az
eddig említett összes modernizációs változás és törekvés együttesen sem nyomta rá
bélyegét ily mértékben a régió társadalmára (49. ábra).231

49. ábra: Ladakhot érintő kulturális hatások. (Saját szerkesztés)
231

Prem Singh Jina: Development of Ladakh Himalaya. 139-140. o.
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Ladakban talán még élnek olyan aggastyánok, akik emlékeznek azokra az időkre, amikor
a Karakorum-hágón keresztül folyt a kereskedelem Jarkand, vagy Tibet felé, és emiatt sok
külföldi, elsősorban közép-ázsiai és tibeti kereskedő tartózkodott állandó jelleggel
Lehben. Bár a karavánutak Jarkand és Tibet felé már fél évszázaddal ezelőtt lezárultak,
látható, hogy Ladakban 1974-ig sem voltak ismeretlenek az idegenek (49. ábra). Mégis
érdemes elgondolkodnunk azokon a különbségeken, amelyek egy közép-ázsiai kereskedőt
megkülönböztetnek egy nyugati turistától. Míg a korabeli kereskedők minden évben
nagyjából ugyanannyian, a nyugati turisták évről évre növekvő számban érkeznek (50. és
51. ábra). Másrészt az egykori kereskedők a ladakhihoz hasonló kulturális és szellemi
környezetből jöttek, ami a mai nyugati turistákról már nem mondható el. Ez utóbbiak
viselkedése, mentalitása, értékrendje a helyiekétől alapvetően eltérő.
Nem csak a nyugati turisták által hozott új életstílus és értékrendszer hatott Ladakhra az
utóbbi évtizedekben, hanem India tömegkultúrája is, amely szemmel láthatóan érezteti
hatását mindenfelé a régióban. Ne csak a hindi nyelv megjelenésére és egyre szélesebb
körben használt elterjedésére gondoljunk, hanem a bollywoodi filmek által közvetített
popkultúrára is, amely még a legapróbb falvakban is megjelent. A helyi fiatalok számára
ez is az áhított gazdagságot és fejlettebb divatkultúrához való hasonulást jelenti.
Ladakhban szinte nem találunk olyan boltot, ahonnan nem valamelyik aktuális hindi-pop
sláger dallama szűrődne ki, vagy egy-egy világtermék óriásplakátja ne volna kiragasztva
– jólismert indiai filmszínészek reklámarcaival. A nyolcvanas évek derekától a gazdagnak
tekintett nyugatiak mellett a belföldi, vagyis India más államából érkező turisták is
kezdték maguknak felfedezni Ladakhot (50. ábra). Az általuk támasztott igények és
fogyasztói szokások is alapvetően eltérnek az évszázados ladakhi hagyományoktól. Tehát
„India Anya” kulturális hatása napjainkra mindennapossá vált.
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50. ábra: Turisták száma Lehben 1974 és 2002 között. Forrás: Tourist Department Leh. Tourist Statistics
Table 24.04 és Prem Singh Jina: Tourism in Ladakh Himalaya. Indus Publishing 1994. 109. o. alapján
[A belföldiek ebben az esetben India többi államából érkező turistákat jelölik.]

A turizmus kétségkívül jelentősen fellendítette Ladakh gazdaságát. Különösen nagy
vagyonra tehetett szert néhány vállalkozó. Ám a társadalomban végbement változások
sokkal mélyrehatóbbak voltak, mint ami e vékony réteg meggazdagodásából következne.
Meglepő az az igyekezet, amellyel a ladakhiak az anyagi gyarapodásnak ezt a forrását az
elmúlt három évtizedben megpróbálták kiaknázni. A legszerényebb körülmények között
élők ugyanúgy – amennyiben egy-egy falusi ház melletti helyiséget a nyári
turistaszezonban kiadtak –, mint a legtehetősebbek, akik valóságos palotaszállókat tudtak
építeni. Hogy az erőfeszítéseket kellően méltányoljuk, tudnunk kell, hogy a turistáknak
épült házak minden esetben messze meghaladják a helyi komfortszintet, és hogy ezek
építőanyagait igen messziről, a Himalája vonulatain át kellett Ladakhba szállítani.

51. ábra: Kasmírba látogató turisták száma 1974 és 2002 között. Forrás: Tourist Department Leh. Tourist
Statistics Table 24.04; 24.05. és Prem Singh Jina: i.m. 1994 alapján

A turizmus fellendülésének egyik kedvező mellékhatásaként az állam is folyvást javítani
igyekszik a helyi infrastruktúrát, ami már nem pusztán a turisták kényelmét szolgálja.

125

Ilyen pl. Leh közvilágítása, melyet Dzsammu és Kasmír állam Idegenforgalmi
Minisztériuma finanszírozott, és 1995 óta könnyíti meg a helyiek életét.
Számos folyamat kellemetlen mellékhatásokkal járt. Legotrombább példa erre a közúti
közlekedés robbanásszerű fejlődése, ami magával hozta a légszennyezést. A
környezetvédelmi normák betartására sem Indiában, sem Ladakhban nem fektetnek
hangsúlyt. A vidék kristálytiszta magaslati levegője a közutak mentén elviselhetetlenné
változott. A hegyi túrákon eldobált szeméthegyek soha le nem bomló maradványai, a
helybéliek számára sokáig ismeretlen vízöblítéses vécék elterjedése miatt felgyülemlő
szennyvíz mind potenciális veszélyforrások. Mindezek a fejlődés nemkívánatos
következményei.
A turizmus további kellemetlen hozadéka, hogy a helyi lakosság egyszeriben
alávetettnek, szegénynek és kiszolgáltatottnak kezdte magát érezni, mert megtapasztalta a
különbséget a saját életmódja és a turistáké között. Norberg-Hodge ezt az élményt a
„marslakók megérkezéséhez” hasonlítja.232 Amint az egyszerű ladakhi ember hirtelen
szembesül

a

turisták

gazdagságával,

különös

és

ismeretlen

eszközeivel,

nemtörődömségével, saját életvitelét, szokásait, életmódját elkezdi lebecsülni, és a
nyugati filmekből ismerős értékeket kezdi követni. Még az olyan egyszerű mindennapi
dolog is, mint egy baseball-sapka, egy napszemüveg, a Ladakhon kívüli világ csillogását
és felsőbbrendűségét közvetíti a helyi emberek, különösen a fiatalabbak számára.233
A turizmus harmadik mellékhatásaként említhetjük, hogy a turisták éppen a
mezőgazdasági munkák időszakában érkeznek Ladakba, amikor minden dolgos kézre
szükség volna. A fiatalok ilyenkor különféle turizmussal kapcsolatos szolgálatokat
vállalnak, teherhordást, túravezetést, vagy emléktárgyak árusítását, ahelyett hogy
segítenének a betakarítási munkákban. A mezőgazdasági munkák zöme az otthon maradt
asszonyok nyakába szakad.234
A turizmus hatásai közül utolsóként említjük azt, amely nem negatív. A kulturális és
életmódbéli kihívás, amit a turizmus jelent a ladakhiak számára, kiválthat olyan
reakciókat is, amelyekkel a népesség talán válaszokat talál a globalizáció okozta
gondokra. A LEDeG és a SECMOL tagjai között máris szép számmal akadnak olyan
fiatalok, akik tisztában vannak a modern kor vívmányainak kétarcúságával, és helyettük
inkább egyfajta Ladakhi Út kísérletében hisznek. Mindkét szervezet tagjai nagy hangsúlyt
232

Norberg-Hodge, Helena: i. m. 94-95. o.
Prem Singh Jina: Ladakh, past and present. 100. o.
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fektetnek az ismeretterjesztésre, valamint arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a
ladakhi kultúra megvédésének fontosságára. Nem tudhatjuk, hogy milyen hatékonyan
buzdíthatják a helyieket, de meglehetősen nehéz dolguk lehet, hiszen a valóság szöges
ellentétben áll az általuk hirdetett erkölcsi elvekkel.235
Egy tényezőt még nem említettünk a turizmussal kapcsolatban, ez pedig maguk a turisták.
Ladakh nehezen megközelíthető jellegéből adódóan az ideérkező turisták többsége nem
tipikus „tucat-turista”, akikkel India frekventált területein, Goa és Kerala strandjain
találkozhatunk. A 20-30 órai kimerítő autóbuszút a könnyű földi örömökre vágyó, „hippiés drogkultúrára” vágyó turistákat egyelőre még távol tartja. A repülőjáratokra
hónapokkal előre elkelnek a jegyek, ezért nagyon nehéz egy hirtelen ötlettől vezérelve
Ladakhba jutni. Az érkezők talán éppen ezért kicsit tájékozottabbak a ladakhi kultúrát
illetően.
A turizmus megjelenése és a modernizáció egy jól kirajzolódó modell alapján történik
(52. ábra). Első lépésként az állam az adminisztratív akadályokat szünteti meg a turisták
beutazása előtt. Ismerve a rendkívül lassú és nehézkes indiai bürokráciát, ez a döntő lépés
– az ötlet megjelenésétől számítva a valódi nyitásig –, akár éveket is igénybe vehet. Mint
már említettem, Ladakh központi részét 1974-ben nyitották meg a turizmus előtt. Nem
találtam azzal kapcsolatos forrásokat, hogy milyen viták előzték meg ezt a nyitást, de
elképzelhetjük, hogy az ötlet kidolgozóinak nem volt könnyű dolguk. Meg kellett
győzniük a hadsereg magas rangú tisztjeit, hogy a turisták nem fogják veszélyeztetni a
katonai bázisokat, sem a továbbra is elzárt területek biztonságát.
A modern infrastruktúra alapjainak kiépítése nagyon sok helyen már 1974 előtt elindult.
Az úthálózat addigra már képes volt nem csak a masszív katonai szállítójárműveket,
hanem a jóval kisebb terhelést jelentő, de jóval sérülékenyebb civil autókat, buszokat is
fogadni. Azokon a területeken, ahol régebben nem létezett aszfaltozott út, csak 1974 után
fogtak ezek építésébe. A legfrissebb hírek szerint a távoli jövőben még vasúti
összeköttetést is kaphat Ladakh, ugyanis 2009 tavaszán az indiai központi kormányzat
egy Bilaspur-Leh vasútvonal jövőbeni megépítését jelentette be.236
A nyitást követően az első 6-8 évben anyagilag is ösztönzik a turizmus terjedését a
térségben. A vállalkozók könnyen elérhető állami hitelekhez juthatnak, amennyiben
szállodákat, vendégházakat és általában a turizmussal összefüggő szolgáltatásokat
235
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létesítenek. Számos interjúalanyom elmondta, hogy kezdetben egy-egy ilyen létesítmény
összköltségének akár 80%-át is felvehették hitelként. Bizonyos esetekben Dzsammu és
Kasmír állam a bankkölcsönök törlesztőrészleteit 40%-ban el is engedte.
Ezek a beruházások igen hamar megtérülnek, hiszen a turizmus a legdinamikusabban
fejlődő ágazat Ladakh-szerte (52. ábra). Interjúalanyaim közül néhányan 4-5 éves
megtérüléssel számoltak, amikor vállalkozásukat elindították. A növekvő adóbevételekből
Dzsammu és Kasmír állam további infrastrukturális fejlesztéseket indíthat el.
Mindenekelőtt az úthálózatot fejlesztheti, de akár a távoli falvak áramellátását is
biztosíthatja.
A döntéshozók közben újabb és újabb elzárt területet nyithatnak meg a turizmus előtt.
1997-ben a Nubra-völgy addig elzárt vidékét nyitották meg a külvilág előtt. Ennek
következtében az eddig ismertetett fejlesztési séma itt kezdett megvalósulni. 2003-ban
már felmerült annak a lehetősége, hogy az évszázadok óta meglévő karavánutat újra
megnyitják Tibet irányába,237 de a 2006-ban elindult, majd megszakadt tárgyalások eddig
nem vezettek eredményre.238
A turizmus fenti hatásait felmérve, a ladakhiak többsége bizakodóan tekint a jövőbe.
Tudatában vannak ugyanis, hogy egy különös életformát mondhatnak magukénak, amely
kiváltja a külvilág érdeklődését és csodálatát. Éppen ezért egyre többen közülük kezdenek
büszkébbek lenni saját kultúrájukra.
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52. ábra: Gazdaságfejlesztési modell Ladakh különböző régióiban. (saját szerkesztés)

A veszedelem azonban még nem múlt el teljesen. Számos külföldi megfigyelő – többek
között Norberg-Hodge –, hívta fel a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a helyi
kultúra

és

életforma

teljes

pusztulását,

valamint

az

emberek

pszichológiai

megzavarodását eredményezhetik. Napjainkban is számos ladakhi tekint aggódva a
modernizáció minden megnyilvánulására – különösen a turizmusra –, függetlenül annak
valódi természetétől, jóllehet ezek a vélemények sok esetben túlzóak. Ha a ladakhiak
képesek lesznek rugalmasan kezelni az agresszív kulturális hatásokat, akkor lesz esélyük
a túlélésre és a sikeres alkalmazkodásra a XXI. század globális keretei között.
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9. KONKLÚZIÓ - LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
9.1 Mire taníthat minket Ladakh?
Vajon milyen tanulságokkal szolgálhat számunkra egy világtól távol eső, döntően falusi
társadalom modellje? Miközben mi egy modern világ kényelmét és a fejlődésbe vetett
hitét élvezzük, felmerül-e bennünk az, hogy közben bizonyos mértékig feladjuk
szuverenitásunkat,

a

nemzetközi

szabadkereskedelembe

és

a

globalizálódó

világgazdaságba való bekapcsolódás kedvéért? Az ilyen és ehhez hasonló, gyakran
tévútra vezető, inkább politikusoktól megszokott gondolatmenet vakvágányát elhagyva
próbáljuk meg Ladakh példáját elfogulatlanul áttekinteni. A címben feltett kérdést ne
értsük félre. Szó sincs arról, hogy Ladakh hagyományos társadalmi és gazdasági
berendezkedését, valaha is átültethetnénk európai viszonyokra. Mindössze Ladakh
legutóbbi három és fél évtizedének számunkra is megfontolásra érdemes vonásait idézzük
fel.
David C. Korten239 megkísérli felvázolni annak az ideális társadalomnak az alapelveit,
amelyet az ún. ökológiai forradalom kapcsán tartana kívánatosnak és követendőnek.
Ezeket a vezérelveket ő így foglalja össze:
-

A környezeti fenntarthatóság elve; vagyis ezen társadalmak nem használnak fel
nagyobb mértékben megújuló erőforrásokat, mint ahogy azok az újratermelődésre
képesek volnának. A környezetszennyezés kibocsátási üteme nem haladja meg az
ökoszisztéma feldolgozó-kapacitását.

-

Gazdasági igazságosság elve; vagyis az ilyen társadalmak minden tagjának –
jelenlegieknek és jövőbelieknek – megadják azokat a dolgokat, amelyek
nélkülözhetetlenek az egészséges, biztonságos, alkotó és teljes élethez.

-

A biológiai és kulturális diverzitás elve;

-

Az emberek szuverenitásának elve, a szubszidiaritás elve; vagyis ezen társadalmak
alapelvei a civil társadalomból következnek és nem kormányok, vállalatoktól és a
pénzvilág döntéseitől függnek.

-

A belső felelősség elve; az egészséges társadalomban azokra hárul az erőforrások
elosztását meghatározó döntések költsége, akik ezeket a döntéseket meghozzák.

-

A közös örökség elve; vagyis ezen társadalmak felismerik, hogy a Föld környezeti
erőforrásai és a felhalmozott tudás közös erőforrás-örökségünket alkotják és minden
embernek joga, hogy részesüljön a hasznukból.

239

Korten, David C. (1996): Tőkés társaságok világuralma. Kapu Könyvek, 330-332. o.
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A ladakhi társadalom és gazdaság tanulmányozása kapcsán vettem észre, hogy a felsorolt
alapelvek részben vagy egészben lefedték az egykori Ladakh tulajdonságait. Ha rövidre
fognánk a címben feltett kérdést, akkor éppen ezek az alapelvek lehetnek azok, melyeket
Ladakhtól elsajátíthatnánk.
Ahogy a külső szemlélő a helyszínen töltött első hét után elveti a magával hozott
előítéleteit, lassan ráeszmél, hogy mi az, ami a ladakhi emberekben annyira bámulatos.
Talán életszeretetüket, közösségeik egymáshoz való szoros kötődését, valamint a
természettel és a transzcendens világgal való viszonyukat tudnánk innen a fejlett és
modern világunkból is megirigyelni tőlük. Bár elképzelhető, hogy a fogyasztásra és
korlátok nélküli világkereskedelemre épülő gazdaság a világ fejletlen térségeit anyagi
javakkal halmozza el, ugyanakkor összetöri, megsemmisíti hagyományos társadalmi és
gazdasági szerkezetüket. Ladakhban az elmúlt harmincöt évben addig sosem látott
mértékben nőtt a bűnözés, a drogfogyasztás. Az alábbi ábrát tanulmányozva számunkra
talán nem tűnik soknak az évi mintegy másfélszáz ismertté vált bűneset, de az interjúkból
kitűnt, hogy a helyi lakosság erről másként vélekedik (53. ábra).

53. ábra: Ismertté vált bűnesetek Ladakhban.
Forrás: Chief Judical Magistrate, Leh 2003, Judical Statistics table 22.04

A ladakhiak szerint 1975-ben náluk nem létezett szegénység. Tíz évvel később, a
nyolcvanas évek derekán látszólag változatlan gazdasági viszonyok közepette ugyanezek
az emberek kisemmizettnek és elkeseredettnek érezték magukat.240 Nyilvánvaló, hogy a
helyieknek

időközben

alkalmuk

nyílott

összehasonlítani

életkörülményeiket

a

külvilágéval.
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Egy viszonylagos zártságban élő, nagyrészt önellátásra épülő társadalomnak az jelentheti
az egyik legnagyobb veszedelmet, hogyha kitárul számára az ablak: ráláthat a
nagyvilágra, de eközben ő sem marad többé rejtve a nagyvilág szeme elől. Amikor a
hagyományokra és a vallásos életre támaszkodó közösségei felbomlanak. Amikor a
világban olcsón előállított tömegtermékek beáramlanak sérülékeny belső piacára,
tönkretéve az addigi kényes egyensúlyi állapotot. Amikor az önfenntartó, a természettel
egyensúlyban lévő termelési stílust felvált egy pusztán mennyiségi szemlélet. Amikor
ezek után a környezetszennyezés természetessé és elfogadottá válik. Amikor az ezeréves
buddhista kolostorok inkább turisztikai látványossággá válnak, mint a vallás és a kultúra
őrzőivé.
Úgy tűnik, hogy a nyolcvanas években elkezdődött aggasztó társadalmi folyamatokon
Ladakhnak lassan talán sikerül úrrá lennie. A SECMOL és a LEDeG, valamint a többi
hasonló non-profit szervezet eddigi tevékenysége legalábbis ebbe az irányba mutat és
sikerrel kecsegtet. Eljött az idő, amikor többé már nem Ladakhnak kell megismernie a
nagyvilágot – hisz az elmúlt huszonöt évben azt már megismerte –, hanem a
nagyvilágnak kell sokkal több figyelmet szentelnie Ladakhnak és a hozzá hasonló,
veszélyeztetet rurális térségeknek, hogy képes legyen megőrizni őket az utókornak.

9.2 Ladakh jövője
Gyakori vitatéma mind ladakhi, mind külföldi szakemberek közt, hogy mennyire szabad
Ladakh életét a jövőben átalakítani. Vajon érdemes-e a modern világ összes hatását
negligálva, meghagyni valamiféle érintetlen „Sangri-La-nak”. Vannak, akik úgy
gondolják, hogy Ladakhot Bhutánhoz hasonlóan le kellene zárni a turistainvázió elől, és
korlátozni kellene a beengedett turisták számát és meghatározni a kötelezően átváltandó
napi költőpénzt. Bhutánban ez a napi összeg 1995-ben241 400 $ volt. Az ezredforduló
utáni években enyhítettek a beutazási szabályozás szigorúságán: 2007-ben pl. a kötelező
napi költőpénzt 200 $-ra csökkentették, amiből azóta 65 $-t az oktatásra, az infrastruktúra
fejlesztésére és az egészségügyre fordítanak.242
Másik lehetőségnek India egy másik állama kínálkozik, Szikkim. Ebbe az államba csak
15 napra kaphatnak vízumot a turisták, és a vízumot csak fél évvel később újíthatják meg.
Ezáltal a turizmus fentebb említett hatásai talán enyhébbek volnának.
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Maguk a ladakhiak közül sokan úgy vélik, hogy a fenti ötletek Ladakh esetében nem
kivitelezhetőek és nem is volnának kívánatosak.243 Míg Bhután teljes mértékben, Szikkim
pedig korlátozottan dönthet külvilággal fenntartott kapcsolatairól, Ladakh ezeket nem
ellenőrizheti, hiszen Dzsammu és Kasmír állam fejlesztési biztosa dönt a legtöbb
kérdésben. A hivatalnokok nagyjából kétévente váltják egymást. Ha sikerül egy jól
működő, energikus hivatalnokot „kifogni”, akkor abban a két évben gördülékenyen és a
megfelelő irányban haladhatnak a fejlesztések, egyébként talán kevésbé. De mindkét
esetben a hivatalnokok nem Ladakh szempontjait fogják az előtérbe helyezni, hanem
Dzsammu és Kasmír állam érdekeit fogják képviselni.
A globalizáció kihívására minden bizonnyal a LEDeG adja a legmegfelelőbb választ.
Attól, hogy egy gazdasági minta kiválóan bevált a nyugati világban, még nem biztos,
hogy Ladakhban is ugyanolyan jól fog működni. Éppen ezért törekedni kell arra, hogy a
ladakhiaknak nagyobb beleszólásuk legyen saját sorsuk intézésébe. Ha pedig ez nem
mindig megoldható, akkor minimalizálni kell azon gazdasági tényezők átvételét, amelyek
felett Ladakhnak nincs teljes ellenőrzése.
Láthattuk, hogy 1995 óta a Lehi Kerületnek már létezik egy ilyen korlátozott
autonómiája, a Lehi Autonóm Hegyi Fejlesztési Tanács.244 Ebbe a tanácsba ladakhiak
választanak képviselőket. A Tanács lényeges ügyekbe komoly beleszólással rendelkezik:
dönthet központi pénzek elosztásáról, fejlesztési tervek megvalósítási rendjéről. Így
Ladakhnak jó esélye van arra, hogy elkerülje azokat az említett buktatókat, amelyek a
nyugati gazdasági minta kritikátlan átvételéből adódhatnának, és így talán képes lesz
megőrizni azokat az értékeket, amelyekre büszke lehet. A Tanács tagjainak a jövőben is
nagy figyelmet kell majd szentelniük Ladakh legfőbb értékére: az ember és a természet
közötti kiegyensúlyozott viszonyra, mely kiindulópontja lehet a fejlődésnek.
Bármilyen mértékben is lesznek képesek a ladakhiak a változásokat kordában tartani,
annyi bizonyos, hogy a két „nagyváros”, Kargil és Leh hatalmas átalakulás elé néz. Itt
gyűlik össze a legtöbb turista, itt vannak a legnagyobb katonai támaszpontok, itt
találhatók az állami- és közigazgatási hivatalok, és a kereskedelmi élet a híres bazárral is
itt a legélénkebb. A világ hasonló feltételekkel rendelkező vidékein ugyanúgy
megfigyelhetők ezek a folyamatok, a népesség városokba áramlása, valamint ezzel
párhuzamosan a falusi térségek elnéptelenedése. Bár Ladakhban éppen csak elkezdődött
ez a tendencia, szinte biztosra vehető, hogy a közeljövőben még erőteljesebben megindul
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majd a falvak és a falusi életforma pusztulása. Ennek első megnyilvánulásaként már meg
is jelentek Leh egyik elővárosában, Csoglamszárban azok a gyenge minőségű és
komfortosnak nem nevezhető blokkházak, amelyekbe a frissen városba került emberek
költöznek a családjaikkal.
Ami a vallásos elmélyülést illeti, a ladakhiaknak nem a tibeti buddhizmus hanyatlása
jelenti az igazi veszélyt, hanem inkább a mindennapi élet új értékrendje, amely
elválaszthatatlan a modernizáció folyamatától. Ameddig Ladakhban az átlagos falusi
családban megvan az igény, hogy az egyik fiút szerzetesnek küldjék, addig a buddhista
kolostorok kultúramegtartó szerepe is megmarad. Amint viszont az elvilágiasodás, a
fogyasztóvá válás és az anyagi javak hajszolása válik az emberek életcéljává, a ladakhi
buddhizmus napjai valószínűleg meg lesznek számlálva.
A megoldás kulcsa talán a ladakhiak önbizalma lehet. Nem feltétlenül kell, hogy ez az
önellátást jelentse, hiszen Ladakh már a XIX. században sem volt teljes mértékben önálló.
Az önbizalom ebben az esetben inkább azt jelenti, hogy reálisan lássa saját helyét a
világban. A ladakhiaknak tudniuk kell, hogy a modernizáció nemcsak a korszerű
termékek választékát jelenti, hanem egyben a fogyasztás és a kereskedelem, a
haszonközpontú gazdaság és a bűnözés akadálytalan terjedését, a gépjárművek
elburjánzását, valamint a természeti környezet gyors pusztulását is.245 Ha ezek a
folyamatok kerülnének túlsúlyba, akkor Ladakh többé már nem lenne vonzó a turisták
számára. Ha mégis, akkor nem csak a turistákat elmaradását bánhatják. Egy olyan
társadalom veszne el, amely a legkeményebb természeti viszonyok közepette is
fennmaradt, fenntartható életstílust alakítva ki a környezetével. Egy olyan kultúra tűnne el
örökre, amely bár nem kifinomult, de páratlan módon a valóságra és az emberi
természetre épült, és vallásos világképét kiválóan tudta a mindennapokkal összhangba
hozni.
Az 1974-es nyitás óta immár harmincöt év eltelt. Azok a „gyermekbetegségek”, amelyek
a hirtelen nyitással jártak, napjainkra lassan csillapodnak. A helyi közösség egyik
legnagyobb feladata, hogy képes legyen a globalizálódó világban, a feltörekvő Indiai
gazdaságban megőrizni kulturális vonzerejét, ugyanakkor tudatosan élni a fenntartahtó
fejlődés által kínált fejlődési lehetőségekkel.
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9.3 Ladakh jövőjéről alkotott vélemények
A beszélgetések vége felé minden alkalommal megkértem interjúalanyaimat, hogy
mondják el a jövőről alkotott véleményüket. A kérdés így hangzott: „Amikor majd húsz év
múlva újra erre járok, akkor milyen Ladakhot fogok látni?” E kérdésben nem
fogalmaztam meg konkrétabban, hogy a gazdasági-, politikai jövőképről, vagy a
környezet állapotáról kérdezem őket. Arra számítottam, hogy interjúalanyaim – az előző
témakört folytatván – a jövő politikai helyzetét kezdik majd felvázolni. Meglepetésemre a
tizenkét válaszadó közül heten arról kezdtek beszélni, hogy Ladakh nem maradhat többé
egy titokzatosan elzárt régió, az itt lakó embereknek is joguk van részesülni a modern
világ előnyeiből. A nagyvilágra való nyitottság igényét ketten említették igen határozottan
és hosszasan.
„Nekem és a LEDeGnek is az az álláspontja, hogy Ladakhot nem szabad bezárni egy
kalitkába, nem szabad belőlünk rezervátumot csinálni. A globalizációnak rengeteg káros
vonása van, amitől az emberek esetleg tarthatnak, mert nem ismerik, de nagyon sok
kedvező oldala is van. Ebből profitálhatnak. Arra próbáljuk megtanítani az embereket,
hogy képesek legyenek kiaknázni a modernizációban rejlő lehetőségeket és közben
hogyan hárítsák el a fenntarthatatlan növekedésből származó károkat.” (R04)
„Ha mondjuk, húsz év múlva visszatér, akkor addigra rengeteg dolog változik majd meg.
… India a világ legnagyobb parlamenti demokráciája. Az emberektől nem tagadhatjuk
meg azt, hogy összeköttetésben legyenek a külvilággal, nem tagadhatjuk meg tőlük a
modern oktatási rendszerhez, a modern orvostudományhoz való hozzáférést. Mivel még
mindig eléggé elzárt világnak számítunk, ezért jobban oda kéne figyelnünk a saját
erőforrásainkra, hogy modernizáción ne feltétlenül az indiai kormánytól érkező segítséget
értsük. Mindig is mezőgazdaságból éltünk, nem hiszem, hogy a modernizáció olyan
gyökeresen megváltoztatná a gazdaságunkat, hogy erről le kellene mondanunk.
Generációk óta a mezőgazdaság volt a ladakhi gazdaság lényege, ez a jövőben sem lesz
másképp.” (R12)
A következő válaszadó bár derűlátónak vallja magát, mégsem tűnt teljes mértékben
annak. „Én alapvetően optimista ember vagyok, … de a tények és a jelenlegi folyamatok
nem ebbe az irányba mutatnak. Az a baj, hogy az emberek szinte öntudatlanok.
Analfabéták, vakok, azt sem tudják, hogy mi zajlik körülöttük. Ha megértik egy kicsit
jobban a világ működését és benne Ladakhot, akkor még fordíthatnak a helyzeten. Az
elmúlt években bejártam itt az összes hivatalt, majdnem mindegyikben megfordultam.
Azt kell mondanom, hogy még azok a hivatalnokok, akik a legmagasabb pozíciókban
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ülnek, azok sem értik, hogy milyen világban élünk, és hol van benne Ladakh. Megkapják
a fizetésüket, néha esetleg hivatástudatuk is van, de semmi több. Nem ebben a világban
élnek. Rosszabb esetben korruptak is és nekem sokszor úgy tűnt, hogy nincs felelősségük
az adott poszton.” (R10)
Ugyanez az interjúalany felhívta a figyelmemet arra, hogy létezik egy hivatalos terv,
amelyben az Autonóm Tanács és a helyi civil szervezetek felvázolják a jövőképüket. „Azt
mondom, hogy ezek mellett azért van okunk egy kis optimizmusra is. Néhány éve
elkészítettük a „Ladakh Vision 2025” című dokumentumot.246 Nyolc hónapig dolgoztunk
rajta kollégáimmal például azon, hogy hogyan csökkentsük a munkanélküliséget. A
többiek más problémák megoldásának lehetőségeit vizsgálták. Kidolgoztuk ezt a jelentést,
és ehhez kéne tartani magunkat. Ha betartjuk, akkor nem lesz okunk aggodalomra. Most
már csak végig kellene mennünk ezen az úton. Több mint egy éve készen vagyunk, de
még nem indult el semmi.” (R10)
A modern infrastruktúra további fejlődését egy interjúalany említette a jövőképpel
kapcsolatban. „Az utak bizonyára jobbak lesznek, szélesebbek, elérik addigra a
legtávolabbi kis településeket is. Az elektromosság addigra tényleg eléri az utolsó kis
falut is, a modern eszközök használat addigra általánossá válik mindenhol. A fejlett
iparnak több nyomát fogja megtalálni, mint manapság… „ (R11)
Három válaszadó a környezet állapotáról kezdett beszélni, és ebből a szempontból
közelítették meg régiójuk jövőképét. „Ladakh egy ökológiailag meglehetősen törékeny
terület. A fejlődéssel együtt járó hatások egyre jobban veszélyeztetik a környezetet ebben
az igen sebezhető, érzékeny vidéken. Ha csupán arra gondolunk, hogy a Leh környéki jó
termőtalajjal rendelkező földeken manapság házakat, szállodákat építenek, és ezeket
modern berendezésekkel látják el, már pusztán ez igen veszélyes változásokat idézhet elő
a környezetben és veszélyezteti a biodiverzitást.
Bármerre is jár Ladakhban, Likirben, Alcsiban, a Felső-Indus-völgyében, mindenhol
ezeket fogja látni, de ne feledkezzen meg közben arról, hogy a lakosság 80-90%-a még
mindig a mezőgazdaságból él, és az ő mindennapi életüket nem befolyásolják a fejlődés
velejárói. Se szokásaikat, se a vallási életüket ezek a folyamatok nem veszélyeztetik.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az utóbbi időben Ladakhban eddig szokatlan
jelenségek bukkantak fel, pl. az ivóvíz elszennyeződése, a bűnözés gyakoribbá válása.”
(R08)
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Érdekesen viselkedett az az interjúalany, aki a válasz előtt hosszasan a messzibe révedt, a
hegycsúcsok felé tekintett, mintha tényleg a jövőt fürkészné. „Két Ladakhot látok… Az
egyik egy gazdag és fejlett Ladakh. Lakói jómódban élnek, büszkék, és nem
szűkölködnek a természeti erőforrásokban. A másik vízióm egy egész más világról szól: a
globális felmelegedés következtében elfogyó gleccserek, kiszáradó folyók, patakok
jellemzik, lakói szerencsétlenek, szegények, kiszolgáltatottak a mostoha természeti
körülményeknek, és a globális világgazdaságnak. Leginkább tényleg azzal a veszéllyel
nézünk szembe, hogy a gleccserek és velük az ivóvíz, és az öntözővíz végleg eltűnik majd
Ladakhból. Ez iszonyú természeti csapást fog jelenteni számunkra, hiszen falvaink 90%ban a gleccserekből nyerik az öntözővizüket, sőt ez a város, Leh is a gleccserekből él. Ez
a jelenség – persze –, nem csak minket érint, hanem a határ másik oldalán élő tibetieket
is, rájuk is hasonló természeti veszélyek leselkednek. De – hozzá kell tennem azt is –,
hogy a tibeti gleccserek olvadása és eltűnése hatással lesz az itteni természeti viszonyokra
is, hiszen Ladakh vízkészletének jelentős részét a határon túlról kapja.” (R09)
Ugyanez az interjúalany a környezetpusztítás hátterét is megpróbálta megvilágítani. „A
hulladék az egyik legnagyobb probléma. És ezért nem csak a lakosság, és még csak nem
is a turisták felelősek. A helyi önkormányzat nem tesz semmit a probléma megoldásáért.
Az ivóvíz problémája is szörnyű. Az emberek ruháikat mossák a pár évvel ezelőtt még
tiszta vizű patakban, néhány méterrel mellettük pedig ugyanebből a patakból szerzi
családja ivóvízszükségletét. A lakosság legalább 60%-a szükségletét a patakokban végzi,
mint mindenfelé Indiában. Nálunk sincs ez másképp. Az emberek hozzáállását kellene
megváltoztatnia a helyi adminisztrációnak. Nálunk Lehben nincsenek közvécék.
Nagyon önző módon használjuk a környezetünket, nem úgy, mint évtizedekkel ezelőtt.
Valójában tízmilliókat költenek már most is a kommunális hulladék kezelésére, de úgy
tűnik, hogy ez nem elegendő. Nyitott teherautókkal szállítják a városon kívüli sivatagba a
hulladékot, ott pedig egyszerűen csak ledobálják, és nem csinálnak vele semmit. Inkább
úgy mondanám, hogy a lakosság és a helyi önkormányzat együttes hozzáállásán kellene
valahogy változtatni.” (R09)
Ugyanez a kérdés foglalkoztatta a (R11) válaszadót is, de ő máshol látja a környezeti
probléma okát. „Ez a kisváros, Leh a jelenlegi helyzetben nem képes ellátni ennyi
katonát, ennyi turistát, ilyen hatalmas embertömeget. Egyszerűen nem ilyennek építették
meg. Gondolom, az elkövetkező két évtizedben ezekre a problémákra jobban
odafigyelünk majd. Legalább felépíthetnénk egy szennyvíztisztító üzemet, és egy
hulladékfeldolgozó telepet.
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Az alapvető gond ugyanis az, hogy Ladakhba beáramlik a sok termék, hisz igény az van
mindenre. De vissza már senki nem viszi, hiszen senkinek nem érdeke visszajuttatni
mondjuk a vizes palackot és az olajoshordót üresen, a hágókon keresztül, vissza Indiába!
Ezeket a hulladékokat itt kell megsemmisítenünk helyben. Ladakh évszázadokon
keresztül békességben, harmóniában élt a környezettel, nem hagytunk magunk után
gyakorlatilag semmiféle el nem bomló hulladékot. Mindent, amit csak használtunk, azt a
nagyon sovány termőföld trágyázására tudtunk fordítani. Ez ma még mindig így van
faluhelyen, de a le nem bomló hulladékkal, mint pl. a nejlonzacskó, vagy a műanyag
palack, nem találtunk ki semmilyen megoldást. Jobban mondva a műanyag zacskóval már
végeztünk, mert pár évvel ezelőtt betiltották a használatát. A boltban nem adhatják el az
árut nejlonzacskóban. De csak a polietilént tiltották be.
Ennél azért sokkal többre volna szükség! A teljes lakosságot rá kellene szoktatni, nevelni
arra, hogy csakúgy, mint 25-30 évvel ezelőtt, minden használati tárgyat újrahasznosítható
anyagból készítsen. Régebben, ha egy új ház épült, akkor a régi épületnek szinte minden
darabját beépítették az újba, nem ment semmi veszendőbe. Mert hát, miből is építkeztek?
Vályogból, fából, és ezek még elhasználódott állapotban sem szennyezik a környezetüket,
ráadásul nem igényeltek jelentős szállítást, minden helyben volt. Manapság minden
cementből és betonból épül. A ház anyagait az utolsó szögig a Himaláján túlról kell
ideszállítani.” (R11)
Az iménti idézetekből látható, hogy az interjúalanyok közül sokan ismerik a
környezetszennyezés fogalmát, tisztában van magával a folyamattal, sőt néhányan még az
okokat is képesek megfogalmazni.
„Aggasztó, hogy ma Ladakh egyszerűen fuldoklik a szemétben. Az emberek nem
szokták meg a sok hulladékot, úgy értem, hogy a sok szemét egyszer majd ellepheti őket
és az egész városukat. Nem alakult ki bennük az, hogy tenni kellene ez ellen valamit.
Persze, ezt már az általános iskolában el kellene kezdeni, hogy nem dobjuk el a szemetet
az utcán, de ez csak a kezdet. Az egész ladakhi társadalom nincs rászoktatva arra, hogy a
hulladékkal kezdeni kell valamit.
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54. ábra: Balra: Hulladékszállítás Leh belvárosában. Jobbra: néhány éve még ivóvíz minőségű patak vize
hulladékkal szennyezett. (saját fotók 2007. július)

Azok a hegyi patakok, amelyekből Leh város nyeri a vizet, néhány év alatt
elszennyeződtek. A kormány nem fordított gondot arra, hogy a szennyvízzel is kellene
valamit tenni. Itt csak néhány évtizede jelent meg az első vízöblítéses WC. A hetvenes
években ez a probléma még nem is létezett. Manapság már az ivóvizet is lajtos kocsikban
hozzák egészen messziről.” (R11) (54. ábra)
Meglepő volt számomra, hogy az interjúalanyok ilyen komoly tájékozottságot
tanúsítottak

a

környezetszennyezésről.

Örvendetes

volna,

ha

nem

csak

a

meginterjúvoltak, hanem a helyi döntéshozók is tisztában lennének a helyzet
komolyságával és szűkös anyagi forrásaikat ennek a súlyos problémának a kezelésére
fordítanák.
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10. AZ INTERJÚKUTATÁS TANULSÁGAI
Az interjúkból viszonylag egyértelmű képet kaphattam arról, hogy a ladakhiak közül
néhányan miként látják magukat és régiójukat a gyorsan változó és modernizálódó
világban. Az általam megkérdezett helyiek általában pozitív attitűddel rendelkeznek a
modernizációval kapcsolatban, többségük tisztában is van ennek a folyamatnak
mibenlétéről. Nincsenek illúzióik a modernizálódó világ előnyeiről: bár képesek ezeket a
saját javukra felhasználni, a hátrányokat is ismerik. A megkérdezettek többségében él
valamiféle alávetettség-érzés, ami Ladakhnak Dzsammu és Kasmír államon belül
elfoglalt helyzetéből adódhat. A beszélgetések közben csak elvétve éreztem, hogy ez
előítéleteken és sematikus attitűdökön alapulna, a legtöbb interjúalanynál tényszerű
okokkal tudtam ezt magyarázni.
Az interjúk készítése közben sokszor gondoltam arra, hogy néhány beszélgetőtársam
ugyanezeket a válaszokat akár Magyarországon is elmondhatná. Ezt azzal magyaráztam,
hogy olyan kérdések is felmerültek – foglalkoztatás, oktatás, környezetszennyezés –,
amelyek globális problémaként léteznek a Föld legtöbb országában. Határozottan
imponáló volt számomra, hogy az interjúalanyok az oktatás társadalmi mobilitást
elősegítő hatását említették, sokan ebben látják saját és gyermekeik jövőjének zálogát.
Érdekesnek tartom, hogy egyik beszélgető partneremnél sem merült fel, hogy Indián kívül
képzeli el a jövőjét, bár az angol nyelv magas fokú ismeretéből fakadóan bármelyikük
megállná a helyét nemzetközi környezetben is. Az angol valamennyiük számára közvetítő
nyelv, segítségével a külföldi turistákkal is könnyedén tudnak kommunikálni, de bárhol
elboldogulhatnának vele a világban.
Az általam olvasott Ladakhról szóló szakirodalomban eddig nem találkoztam azzal, hogy
a katonai életpályát ennyire vonzónak tartják a helyi fiatalok. A hadsereg mellett való
érvek között gyakran szerepelt a biztos és magas fizetés, a korai nyugdíjazási kor,
valamint az, hogy ezeket a juttatásokat az állam biztosítja. Kiderült, hogy a fiatal
ladakhiak sokan bíznak az állam mindenhatóságában, és emiatt képesek éveket várni egyegy biztos közalkalmazotti állásra, ahelyett, hogy vállalkozásba fognának.
Az interjúalanyok nagy része sikeres embernek tartja magát, és megfelelő
önbizalommal rendelkezik a jövőjét illetően. Csupán egyetlen alkalommal került
említésre annak a kulturális degradációnak a kérdése, amelyről Helena Norberg-Hodge
híres könyvében ír, és azóta is majd’ minden publikációjában megemlít.247 Úgy vélem,
247

Norberg-Hodge, H.: Globalisation versus Community.
http://www.dolphinblue.com/pg-Forum-Globalization-vs-Community-Norberg-Hodge.html
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hogy ennek egyrészt az lehet a magyarázata, hogy az 1974-es nyitást követő „kulturális
sokk” már elmúlt, és ezzel együtt a helyi közösség már nem érzi magát „kizsákmányoltnak
és megalázottnak”, ahogy azt Norberg-Hodge évtizedekkel ezelőtt tapasztalhatta.
Másrészt elképzelhetőnek tartom, hogy az említett kulturális hanyatlás csak nekünk,
nyugatiak számára jelenthet megütközést, a helyieknek ez csupán a mindennapok része.
Harmadrészt ez az interjúkutatás sajátosságaiból is adódhat: Norberg-Hodge ugyanis
többnyire falusiakkal készített interjúkat, az én interjúim során városi embereket
kérdeztem, akik a mezőgazdasággal és az ún. hagyományos életmóddal már nem
találkozhattak, sőt talán már a nagyszüleik is városban laktak. Utoljára említem a
legkézenfekvőbb magyarázatot, mely szerint az elmúlt harminc évben Ladakh
önkormányzatisága alapvetően átalakult: a helyi ügyek intézése a Lehi Autonóm Tanács
kezében összpontosult. Dzsammu és Kasmír államon belül Ladakh igen széles körű
autonómiát harcolt ki magának, ezáltal az oktatás és a ladakhi kultúra kérdése helyi
szinten rendeződött.
Az elvégzett vizsgálat számos tanulsággal szolgálhat azon társadalomkutatók, kultúrantropológusok de akár világutazók számára is, akik eljutnak a világ egyik egykoron
elzárt távoli régiójába és a helyi évszázados kultúra, valamint a modern világ
„összecsapását” látják hirtelen maguk körül. A megszólaló ladakhiak véleménye alapján
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy valóban éles ellentét mutatható ki a
modernizálódó világ és a helyi évszázados hagyományok között. A megkérdezett helyiek
gyors ütemű anyagi gyarapodást, a globális világba való bekapcsolódást és modern tudást
szeretnének. Ezzel szemben az odalátogató turisták éppen a változatlanságot, a világtól
való „misztikus elzártságot” keresik még mindig, ugyanis Ladakhnak éppen ez a legfőbb
turisztikai vonzereje.
A kutatás során kiderült, hogy
1. Az interjúk során megkérdezett személyek a modernizáció hívei, pozitív attitűddel
rendelkeznek és úgy vélik, ők nyertesei az eddigi modernizációs folyamatoknak.
2. Érdekes újdonság a szakirodalomban leírtakhoz képest, hogy pályaválasztásuk
során a ladakhiak előszeretettel választják a katonaságot.
3. Tisztában vannak a jobb iskolázottság, magasabb képzettség társadalmi
mobilitásra fejtett hatásával; vagyis egyértelműen törekednek a magasabb iskolai
végzettség elérésére, hiszen ezzel magasabb társadalmi státusba kerülhetnek.
4. Igen erősen elkötelezettek Ladakh autonómiájának kérdésében, vagyis egy olyan
politikai elképzelés mellett vannak, mellyel elszakadnának Dzsammu és Kasmír
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államtól és ún. szövetségi területi státuszt kapnának.
5. Tisztában vannak az erőltetett modernizáció velejáróival, veszélyeivel, és
hajlandóak is tenni e veszélyek ellen.
6. A modernizáció szoros kapcsolatban van a turizmus fejlesztésével; és ez egy jól
követhető minta szerint halad.
Az elvégzett interjúkutatás természetesen nem adhat teljes átfogó képet a ladakhi
társadalom egészének attitűdjéről, de az eredményekből az derült ki, hogy az
interjúalanyok elkerülhetetlennek tartják a modernizációt, sőt ezzel kapcsolatban általában
pozitív benyomásokkal rendelkeznek. A nyilvánvaló negatív hatásoknál fontosabbnak
tartják a látványos gazdasági növekedést, valamint az életszínvonal emelkedését. Fontos
megjegyeznünk, hogy a ladakhiak miközben a piacgazdaság előnyeit élvezik, ők maguk
gyakran félnek saját vállalkozásba fogni; sokan inkább a biztos állami munkahelyeket és
a magas fizetést nyújtó hadsereget választják.
Ladakh átalakulása és modernizációjának kapcsán nem azt érzem legfontosabb
problémának, hogy a ladakhiak megőrzik-e hagyományos évszázados életformájukat.
Lakóhelyük komfortszintje, mindennapi táplálékuk, öltözködésük szükségképpen egyre
inkább hasonlítani fog azokra a házakra, ételekre, ruhadarabokra, amelyeket a világ
bármely pontján ismerünk. Nem kérdéses, hogy mind a helyi közösségnek, mind nekünk,
látogatóknak az a feladatunk, hogy megőrizzük Ladakh kulturális, nyelvi, etnikai és
vallási sokszínűségét, valamint természeti érintetlenségét; ugyanakkor a helyieknek
biztosítsuk azokat a lehetőségeket, melyek segítségével sikeresen bekapcsolódhatnak a
modernizáció folyamatába. Az interjúkból egyik leginkább kicsengő mondat így
hangzott: „nem tarthatnak minket többé ketrecben, ki kell nyílnunk a világra!”
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12. FÜGGELÉK
12.1 Veszélyeztetett fajok Ladakhban
Ha van megfelelő magyar név, akkor először magyarul, majd dőlt betűkkel ladakhi, és
végül zárójelben latin elnevezések.248
Madarak:
1. Barnafejű sirályt (Larus brunnicephalus)
2. Csíkosfejű lúd (Anser indicus)
Emlősök:
1. Ammon Muflon, najan (Ovis ammon hodgsoni)
2. Bharal, napo (Ovis nahura)
3. Binturong (Arctictis binturong)
4. Himalájai barna medve, drinmo (Ursus arctos isabellinus)
5. Hiúz (Felis lynx isabellinus)
6. Hópárduc, vagy Havasi leopárd, san (Panthera uncia)
7. Kasmíri szarvas, hangul (Cervus elaphus hanglu)
8. Markor (Capra falconeri)
9. Pallasz-macska (Felis manul)
10. Pézsmaőz (Moschus leucogaster)
11. Pézsmaszarvas (Moschus moschiferus)
12. Sapu (Ovis orientalis vignei)
13. Szambar (Cervus unicolor)
14. Tibeti antilop, csos, vagy csiru (Pantholops hodgsoni)
15. Tibeti farkas, sangku (Canis lupus)
16. Tibeti fekete medve (Ursus selenarctos thibetanus)
17. Tibeti gazella, goa (Procapra picticaudata)
18. Tibeti róka (Vulpes ferrilatus)
19. Tibeti vadkutya, vagy vörös farkas dól (Cuon alpinus)
20. Tibeti vadszamár kiang (Equus kiang)
21. Tibeti vadszamár, kjang (Equus-hemionus)

248
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ÖSSZEFOGLALÁS
Disszertációmban megpróbálok választ keresni azokra a kérdésekre, amelyek az indiai Ladakh
gyors és gyakran erőltetett modernizációjának a hátterében állnak. Munkám egyik fő kutatási
módszere kismintás kvalitatív interjúk készítése volt, melyek során a helyi lakosság véleményét
igyekeztem megtudni a modernizációról és a fejlődésről. Gyakran lehet találkozni az európai
szakirodalomban azzal a vélekedéssel, hogy a Ladakh-hoz 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 helyiek vélekedését erről a
kutatók nem igazán szokták megkérdezni.
2007. júliusában és augusztusában végeztem el az interjúkutatást Ladakhban. Az interjúkat egy
előzetesen validált, félig-strukturált kérdéssorral készítettem. A következő fő kérdéscsoportokat
vizsgáltam: Hogyan változott meg a hagyományos élet és miként vált modernné. Munka és
munkanélküliség. Politikai autonómia kérdése Dzsammu és Kasmír államon belül. A fejlődés
ökológiai hatásai.
Az angol nyelven felvett, majd magyarra lefordított interjúkat leírtam, majd tartalomelemzési
technikával kiemelkedő témákat határoztam meg. A kutatás során megállapítottam, hogy
1. Az interjúk során megkérdezett személyek a modernizáció hívei, pozitív attitűddel
rendelkeznek, és úgy vélik, ők nyertesei az eddigi modernizációs folyamatoknak.
2. A modernizáció nem csupán az indiai kormány fejlesztései hatására indult el, hanem a
következő tényezők is közrejátszottak: a turizmus fejlődése, a közoktatás elterjedése, valamint
az, hogy egyre több ladakhi diák India más államaiban folytatja tanulmányait.
3. A ladakhiak tisztában vannak a jobb iskolázottság, magasabb képzettség társadalmi
mobilitásra fejtett hatásával; vagyis egyértelműen törekednek a magasabb iskolai végzettség
elérésére, hiszen ezzel magasabb társadalmi státusba kerülhetnek.
4. Érdekes újdonság a szakirodalomban leírtakhoz képest, hogy pályaválasztásuk során a
ladakhiak előszeretettel választják a katonaságot.
5. Igen erősen elkötelezettek Ladakh autonómiájának kérdésében, vagyis egy olyan politikai
elképzelés mellett vannak, mellyel elszakadnának Dzsammu és Kasmír államtól és ún.
szövetségi területi státuszt kapnának.
6. Tisztában vannak az erőltetett modernizáció velejáróival, veszélyeivel, és hajlandóak is tenni
e veszélyek ellen.
Kutatásom nem ad átfogó képet a ladakhi társadalom egészének attitűdjéről, de az eredményekből
az derül ki, hogy az interjúalanyok elkerülhetetlennek tartják a modernizációt. A negatív
hatásoknál fontosabbnak tartják a látványos gazdasági növekedést, valamint az életszínvonal
emelkedését. Miközben a piacgazdaság előnyeit élvezik, ők maguk gyakran félnek saját
vállalkozásba fogni; sokan inkább a biztos állami munkahelyeket és a magas fizetést nyújtó
hadsereget választják.
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SUMMARY
My dissertation reports on a small-scale qualitative study into Ladakhi people’s beliefs about
modernisation and development. What prompted me to carry out research in this field was that
very few investigations have explicitly focused on the beliefs and opinions of Ladakhi people
about wealth. Thus, the purpose of the study is to examine Ladakhi’s beliefs about wealth and
factors related to development and modernisation. More specifically, the research questions are
focused on people's conceptions of modernisation, and the way they describe their own
connection to it.
In July and August 2007, an interview study was carried out in Ladakh by using a previously
validated semi-structured interview guide. The questions concentrated on the following topics:
1. How the traditional way of life changed to modern,
2. Labour and unemployment,
3. Political autonomy in Jammu & Kashmir,
4. Ecologic effects of development,
The transcribed interviews were subject to content analysis and the following themes emerged
from the data:
1. My interviewees are generally in favour of modernisation; they clearly see the advantages of
it on their personal lives.
2. Modernisation came to the region not only by the urge of the Indian government, but a
number of other reasons, i.e. emerging number of tourists, more developed education system,
migration of the local students to other Indian states.
3. Ladakhis are aware of the advantages of the modern education, and its connection with social
mobility.
4. It is noteworthy in the findings that a lot of unemployed people choose the Indian Army
hoping for a high salary and a promising career.
5. Respondents emphasized the capital importance of autonomy and some of them
unambiguously argued for Ladakhi independence.
6. The majority of respondents are aware of ecologic risks and hazards of the rapid and strained
way of modernization, i.e. melting glaciers, shortage of water, and problems of treating waste.
On the basis of 12 qualitative interviews generalisable results cannot be put forward, but results
show that Ladakhi people view modernisation as an inevitable and generally positive process. The
visible negative effects are outweighed by the impressive economic growth and improvement of
the standard of living. It is noteworthy that Ladakhi people enjoy the benefits of modernisation
but their entrepreneurial spirit is rather low, and most of them yearn for government and army
jobs which are provided by the Indian state.
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