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1. BEVEZETÉS 
 
Kutatás előzmények, a felvetett kérdések 
 

Egy évtizeddel ezelőtt, Baktay Ervin: 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.  

Mi történik egy főként mezőgazdaságra, laza faluközösségek hagyományos hálózatára épülő, 

önfenntartó társadalommal, hogyha rájuk szakad a huszadik századi civilizáció minden 

áldása-átka? Hogyan mennek tönkre a faluközösségek, a családok, és a több évszázada 

működő öntözőrendszerek? Hogyan veszi át a terepet a turizmusból élő és a profitra épülő 

gazdaság? Hogyan megy feledésbe a hagyományos életforma, miként válnak az ezeréves 

buddhista szerzeteskolostorok látványos turistaattrakciókká? Mennyire veheti fel a harcot egy 

hagyományos civilizáció a fogyasztásra épülő társadalommal? Létezik-e, létezhet-e 

hagyománytisztelő, helyi tradíciókra épülő globalizáció?  

Disszertációmban ezekre a kérdésekre kerestem a válaszokat. Az elmúlt években összesen öt 

alkalommal jártam a helyszínen, így a dolgozat megírásakor hozzáférhető szakirodalom és a 

területi statisztikai adatok mellett a terepmunka során szerzett információkra és 

tapasztalataimra is támaszkodtam. 

 

2. KUTATÁSI CÉLOK, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, ADATFORRÁSOK 
 

Ladakh modernizációjának kérdésével először 1998-ban, első ladakhi utam során találkoztam 

Lehben, egy alternatív mozgalom által szervezett filmvetítésen. Itt Helena Norberg-Hodge 

híres Ladakh kutató filmjét az „Ancient Future-t” mutatták be. A filmben látottak meggyőztek 



 3

arról, hogy bármennyire is sematikus 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.  

Az alaposabb elemzés megkövetelte a szakirodalom alapos ismeretét. Az elmúlt években 

alkalmam nyílott a helyi problémákat bemutató könyvek beszerzésére és áttanulmányozására. 

A következő forrásanyag, amelyre támaszkodhattam volna, a ladakhi statisztikai adatok. A 

kasmíri hatóságok a területi statisztikai adatokat nem szívesen teszik nyilvánossá, így 

beszerzésük hivatalos úton nem megoldható. 

Egy harmadik világban lévő, tradicionális társadalom földrajzi kutatásánál elengedhetetlen, 

hogy a helyi viszonyokra „ráhangolódjon” a kutató. Ezért utazásaim alkalmával minden 

alkalommal igyekeztem minél közelebbről megismerni a helyi körülményeket. 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. 

2.1 A Ladakhról szóló eddigi kutatások, kiadványok 

Ladakh vallásföldrajzi-, politikai-földrajzi szempontból igazi különlegességnek számít. A 

kultúr-antropológia, a szociológia, a politikatudomány vizsgálja Indiának e gyorsan változó, 

és sérülékeny régióját. Évtizedek óta rendszeresen jelennek meg szerkesztett monográfiák, 

melyekbe a legkülönbözőbb tudomány képviselői írnak cikkeket.  

Magyar nyelvű Ladakhról szóló regionális kutatás még nem született. A hazai szerzők 

legtöbbször Kőrösi Csoma Sándor tevékenységével foglalkoznak. Számos magyar kutató 

próbálta és azóta is próbálja rekonstruálni Kőrösi Csoma életének e szakaszát. Lóczy Lajos, 

Duka Tivadar, Baktay Ervin, Bethlenfalvy Géza, Marczell Péter nevét kell e témakörben a 

teljesség igénye nélkül megemlítenünk. 

Prem Singh Jina Ladakh egyik legismertebb Indiában élő szakértője több mint tíz könyvet és 

félszáz publikációt jelentetett meg a térségről. Shridhar Kaul, kasmíri tanár, tudós szinte 

egész életét Ladakh kutatásának szentelte. Janet Rizvi Ladakhról írt doktori disszertációját 

jelentette meg Ladakh – crossroads of High Asia címmel 1998-ban. Helena Norberg-Hodge 

világhírű könyve, az Ancient futures 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 
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szerkesztettek. A szerkesztett monográfia készítését a nyolcadik kötet óta Martijn van Beek, 

Kristoffer Brix Bertelsen és Poul Pedersen végzik az Aarhusi Egyetemen.  

A Ladags Melong, (Ladakhi Tükör) 1994 és 2006 között negyedévente megjelenő magazin 

foglalkozott a helyi társadalom ügyeivel. Az újság egyszerre két nyelven, ladakhiul és angolul 

olvasható volt.  

2.2 Interjúk 

Fontos, hogy az eddig ismertetett kutatási módszerek és a szakirodalom tanulmányozása 

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, azok a kutatások, amelyek erről a helyi lakosság 

véleményét vizsgálják, rendkívül ritkák. 

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 és ők 

maguk miben látják a változások okait. 

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 a ladakhiak saját régiójukat és benne 

önmagukat a modernizáció korában.  
 



 5

Az alábbi táblázatban összefoglalom a kutatási kérdéseket, az adatforrásokat, a kutatási 

eszközöket és a feldolgozási módszereket. 

 Kutatási kérdések Adatforrások, 
kutatási eszközök 

Feldolgozási módszer 

1 
Hogyan vélekednek 
Ladakhban a 
modernizációról? 

Kvalitatív interjúk, 
Helyi újságok, 
Terepbejárás, 
Hozzáférés-alapú 
mintavétel. 
Field research, 
Saját fotók, saját 
jegyzetek 

Komparatív módszer, 
Fenomenológiai jelentés-
kondenzáció 

Kvalitatív interjúk,  Fenomenológiai jelentés-
kondenzáció 

Ladakhról szóló 
szakirodalom 
Statisztikai adatok, 

Dokumentumelemzés, 
statisztikai adatok értelmezése  

Terepbejárás,  
field research, 

Kutatási jegyzet kvalitatív 
elemzése 

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? 

Saját és archív fotók, 

Kvalitatív szöveg- és vizuális 
anyag elemzése. 
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? 

3 

Milyen szcenáriókat lehet 
felvázolni Ladakh 
autonómia-törekvéseinek 
kapcsán? 

Kvalitatív interjúk,  
Újságok, 
dokumentumok 
Választási 
eredmények 

Dokumentumelemzés, 
kvalitatív analízis 

 
1. táblázat: A kutatás felépítése: kérdések, adatforrások, eszközök és módszerek. 
 

3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Disszertációmban külön fejezetekben mutatom be Ladakh természetföldrajzát, veszélyeztetett 

állat- és növényvilágát, történelmét, valamint hagyományos életének mindennapjait. Később 

részletesen elemzem azt az autonómiaküzdelmet, amely igencsak hasonlít ahhoz, amelyet 

Kasmír hatvan éve vívott az Indiával folytatott tárgyalások idején. Az elmúlt három 
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évtizedben a ladakhi politikusok a szubszidiaritás elvét szeretnék érvényesíteni Kasmíron 

belül, hasonlóan ahhoz, ahogy Kasmír hangsúlyozza kivételezett önállóságát Indián belül.  

Ezek után a legutóbbi három évtized modernizációs politikáját, az ezzel kapcsolatos 

társadalmi gazdasági átalakulást elemzem, majd a változások közötti logikai összefüggéseket 

tárom fel. 

3.1 A változások mozgatórugói 

Egyik legfontosabb kutatási kérdésem volt, hogy Ladakh modernizációjának hátterében 

milyen összefüggések állnak. A térség stratégiailag különösen fontos katonai jellege miatt – 

Pakisztán és Kína található a határ túloldalán –, sokáig zárva tartották a turizmus előtt. 

Ladakh bizonyos határ menti területeire ma sem teheti be a lábát turista. A külvilágtól való 

zártság azonban soha nem jelentette a régió teljes elszigeteltségét. 

Megállapítottam, hogy a térség modernizációja nem 1974-ben, a turizmus megjelenésekor 

kezdődött, hanem már jóval korábban, a hatvanas évek legelején. Az indiai központi kormány 

infrastrukturális fejlesztései következtében már akkor megindultak azok a változások, 

amelyek a hagyományos életformát teljesen megváltoztatták. Az útépítések – amelyek azóta is 

szüntelenül folynak az egész régióban –, az elektromos hálózat kiépítése, valamint a 

mezőgazdaság fejlesztése, mindannyian a régió gyökeres átalakulását eredményezték. 

A közoktatás kiépítése, bár a modernizáció jegyében indult, súlyos torzulások jellemezték. Ezt 

a fejlesztési területet ugyanis Dzsammu és Kasmír állam központjából, Szrinagárból 

irányították, ezért sem a ladakhi anyanyelvi oktatás, sem a helyi hagyományokra támaszkodó 

értékközvetítés nem jelent meg egészen az 1990-es évek közepéig. 

3.2 Változások a politikai élet és az autonómia tükrében 

Interjúkutatásom, valamint a helyi sajtó alapos tanulmányozása során megállapítottam, hogy 

Ladakh gyors szövetségi területté válásában még azok a politikusok sem bíznak, akik az 

önálló státusz kivívásáért indított politikai mozgalomban politizálnak. Még Thupstan 

Chhewang parlamenti képviselő, a mozgalom alapító tagja is bizonytalan annak 

megítélésében, hogy mikorra valósulhat meg Ladakh autonóm területté nyilvánítása. A helyi 

politikai véleményformálók ugyanis tudatában vannak Kasmír regionális hatalmi 

jelentőségének, hogy a három szomszédos ország érzékeny határszakaszait megingatná, ha 

kívánságuk azonnal teljesülne. Nem csak a kasmíri, hanem a mindenkori indiai szövetségi 

kormány fogadókészségét is el kell nyerniük. Abban sem bizakodhatnak, hogy a 2009. áprilisi 
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választásokon nyertes, és kormányzási ciklusát folytató Kongresszus Párt 

autonómiamozgalmuk követeléseit néhány éven belül valóra válthatja.  

 

3.3 A helyi lakosság vélekedése a modernizációs folyamatokról 

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.  

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 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 közül sokan bíznak 

az állam mindenhatóságában, és emiatt képesek éveket várni egy-egy 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. Úgy vélem, 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 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 ügye helyi szinten 

rendeződött. 
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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 

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. 

 
 
1. ábra: Gazdaságfejlesztési modell Ladakh különböző régióiban. (saját szerkesztés) 
 

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 
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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!” 

3.4 További kutatási irányok 

Minthogy a vizsgált térség a rohamosan fejlődő Indiában található, könnyű belátni, hogy azok 

a folyamatok, amelyeket kutatásomban leírtam, a jövőben sokkal gyorsabbá válnak. Bár a 

tudományos diskurzus Indiát rendszerint, mint feltörekvő gazdaságot emlegeti – fejlett high-

tech szektorával, valamint a globalizációba egyre jobban beágyazódó gazdaságával –, 

Ladakhban az eddigi modernizáció mégsem ezen minta szerint alakul. Könnyű megsejteni, 

hogy a turizmus gyors fejlődése a további változások katalizátora lesz, gondoljunk csak a 

kínai-indiai jelenleg hűvös politikai viszony megváltozásának lehetőségére, vagy a 

közeljövőben építendő Ladakh-vasútra. Azok az autonómia-törekvések, amelyekről ma még 

csak távoli reményként beszélnek Ladakhban, egy-pár évtizeden belül valóra válhatnak. Az 

említett folyamatok miatt további – szinte folyamatos – kutatások lehetnek szükségesek, hogy 

figyelemmel kísérjük a Himalájának ezt a távoli régióját. 
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4. A TÉMÁBAN MEGJELENT SAJÁT PUBLIKÁCIÓK 

4.1 Tanulmányok 

Az autonómia és a modernizálódás kérdései Ladakhban. Kül-Világ 2009. 1. sz.  
http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2009/01/kiss-csapo.html 

Mit gondolnak Ladakhban a modernizációról. Modern Geográfia 2009. 3. sz. 
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/azsia/kiss_csapo_gergely_2009_3.pdf 
 

4.2 Konferencia-előadások  

Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája 
Budapest, ELTE-TTK - 2002. október 25-26.  
Társadalmi változások Ladakhban 
http://geogr.elte.hu/old/Konferencia/Sarfalvy.html 

 

Táj, tér, tervezés – Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konferenciája 
Szeged, SZTE 2004. szeptember 4-5. 
Regionális egyenlőtlenség Indiában 
http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/phd_cikkek/kiss_csapo_gergely.pdf 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia 
Budapest, 2007. november 16-17. ELTE  
A tradicionalitást elsöprő modernizáció 
http://www.mrtt.hu/konferenciak/Tortenelem_nyomai/18_kisscsapo.pdf 
 


