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1. BEVEZETÉS

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 a világ talán egyik legeldugottabb, legtávolibb és legtitokzatosabb vidéké-
ről van szó. Turistákat 1974-ig nem is engedtek ide, a buddhizmus, a hinduizmus és az iszlám világ 
összeolvadó hatókörében lévő régióba. Harmincöt évvel ezelőtt India megnyitotta a terület határait 
a világ előtt, s ezzel elkerülhetetlenül elindultak azok a társadalmi és gazdasági folyamatok, amelye-
ket Ladakh lakói addig még csak hírből sem ismertek.

Ladakh egy mindössze 117 ezer főt számláló, 80-85%-ban buddhista lakosságú részleges ön-
kormányzatisággal rendelkező körzete Dzsammu és Kasmír államnak. Területe alig nagyobb hazán-
kénál. Miért lehet izgalmas egy ilyen kis népességű régió vizsgálata? Úgy vélem, Ladakh sok szem-
pontból iskolapéldája annak a folyamatnak, amit mi Európában az elmúlt két évszázadban átéltünk, 
a társadalmi és gazdasági környezet modernizációjának. Ugyanezt a folyamatot ők mindössze egy 
emberöltő alatt élték át és ennek hatásait „testközelből” vizsgálni igazi kihívásokkal kecsegtető kuta-
tói feladat. 

A nyitást követően a turistákon kívül szociológusoknak, geográfusoknak is kiváló lehetőség 
nyílt arra, hogy a gyors ütemű és gyakran erőltetett modernizációs változásokat a helyszínen kutas-
sák. Számos non-profit szervezet is hamar a helyszínre érkezett, hogy nyomon kövesse ezen átala-
kulásoknak a helyi társadalomra és a gazdaságra fejtett hatását, és lehetőségeikhez mérten segítsék a 
helyieket. Tudományos és ismeretterjesztő könyvek, filmek készítői szinte egymással versengve pró-
bálták bemutatni a nagyvilágnak a ladakhi „Shangri la” sokáig elzárt világát.1 A téma egyik legjobb 
ismerője, Helena Norberg-Hodge évtizedeket töltött Ladakhban, megtanulta a bodhit, a tibeti nyelv 
helyi változatát. Híres könyvét még dokumentumfilmként is feldolgozták, és bemutatták szinte az 
egész világon. (NORBERG-HODGE, H. 1991) Művében nagyon érzékletesen, szívhez szólóan mutatja 
be a helyi kultúra degradációját, a helyi közösségek felbomlását.

1 James Hilton A kék hold völgye című könyvében híressé vált, valahol a Himalájában fekvő misztikus, elképzelt 
ország neve.
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A térséggel foglalkozó nemzetközi szakirodalom általában arra keresi a választ, hogy mi törté-
nik Ladakh főként mezőgazdaságra, faluközösségek hagyományos hálózatára épülő társadalmával, 
önfenntartó gazdaságával, ha hirtelen rászakad a modern civilizáció minden velejárója. Mennyire 
képes alkalmazkodni egy premodern civilizáció a fogyasztásra épülő gazdasághoz? Ezeknek a válto-
zásoknak a okait, nyomait kutatva az elmúlt években eddig összesen öt alkalommal jártam a helyszí-
nen. Legutóbb saját lehetőségeim korlátait maximálisan kihasználva interjúkat készítettem a ladakhi-
akkal, akiktől azt igyekeztem megtudni, hogy személyes életük miként változott meg az elmúlt há-
rom évtized modernizációs politikájának következtében. Milyen benyomásokkal, milyen attitűddel 
rendelkeznek a modernizációval és a globalizációval kapcsolatban.

Azért lehet fontos, hogy megismerjük a helyi lakosság modernizációról és globalizációról alko-
tott  véleményét,  mert  gyakran lehet  találkozni az európai szakirodalomban azzal a vélekedéssel, 
hogy a Ladakhhoz hasonló, sokáig elzárt térségeket úgymond „meg kell mentenünk” a modernizá-
ciótól. Miközben való igaz, hogy a gyors és gyakran erőltetett modernizációnak számos negatív kí-
sérőjelensége van, a helyi lakosság véleményét erről a kutatók nem szokták megkérdezni.

Cikkemben tizenhét helyi lakossal felvett interjú tanulságairól számolok be. A modernizációval 
kapcsolatos vélekedésükön kívül arra is kíváncsi voltam, hogyan képzelik el Ladakh jövőjét, és ben-
ne 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 moderni-
záció korában. Reményeim szerint ezekből az interjúkból megismerhetjük a helyi lakosság (néhány 
tagjának) modernizációval kapcsolatos elképzeléseit.

2. A MODERNIZÁCIÓ FOGALMA

Amikor a modernizáció, a modernitás szavakat használjuk, e fogalmak tisztázásával kell kezde-
nünk. Mi a modernség, mi a modern? Teljes körű definícióra terjedelmi okokból nem vállalkozha-
tunk, de néhány filozófus, szociológus és történész gondolatát segítségül hívjuk, hogy árnyaltabban 
és világosabban kezeljük ezt a fogalmat. Milyen ismérvek különböztetik meg a modern társadalma-
kat 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. (WEBER, M. 1987)
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Francis Fukuyama a modernitást a társadalmi tőke fogalmával köti össze és így próbálja meg-
magyarázni: „A nukleáris családok eltűnnek a mezőgazdaság feltalálása nyomán, aztán újra vissza-
térnek az iparosodás következtében, majd elkezdenek széthullani a posztindusztriális korba való át-
menet idején. Az emberek idővel képesek alkalmazkodni mindezekhez a megváltozott körülmé-
nyekhez, de a technológiai változás irama gyakran meghaladja a társadalmi alkalmazkodás gyorsasá-
gát. Amikor a társadalmi tőke kínálata nem éri el a keresletet, az gyakran sokba kerül a társadalom-
nak.” (FUKUYAMA, F. 2000. 376. o.) 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 je-
lentésben: „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 mo-
dernitás  eredeti  jelentését  elveszítette,  eltűnőben  van,  egy  korszak  elmúlását  és  szétesését  jelzi. 
(LUKACS, J. 2000. 294-296. o.)

Az egyik legtömörebb definíciót Samuel P. Huntingtonnál találhatjuk. Szerinte „a modernizá-
ció magában foglalja az iparosodást, az urbanizációt, az írni-olvasni tudás növekvő szintjét, az okta-
tást, a gazdagodást, a társadalmi mobilitást és a komplexebb és változatosabb foglalkoztatási szerke-
zetet.” (HUNTINGTON, S. P. 1998. 98. o.) 

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 dönt-
hessenek 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 val-
lási 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. (SEN, A. 2003. 60-61. o.) 

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 szükséglete-
ket 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 is-
mérve, 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 ra-
cionalitás, vagy a jólét. Az eszme viszont az egyenlő esély. (HELLER Á. 2004)
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Morita Tsuneo hazánkban élő japán közgazdász a modernitást és kialakult közgazdasági struk-
túráit a despotikus szocialista tervgazdaság jellemzőivel hasonlítja össze. Meglátása szerint a mo-
dern társadalom és gazdaság egyenlő szereplők cserekapcsolataira, miközben az paternalista állam-
szocialista rendszer az elosztásra épül, következésképp ez utóbbi nem is lehet modern. (MORITA T. 
2009. 22-30.)

A premodern társadalmakban a vallás és a metafizika a mindennapok része; ezzel szemben a 
modern társadalom a vallásos metafizika nélküli társadalom. (HABERMAS, J. 2008) Úgy tűnhet, hogy 
Ladakh nehezen elérhető vidékein egészen mostanáig a metafizika és a vallás még mindig a minden-
napok része. Minél közelebb kerülünk azonban a fővároshoz, Leh-hez, vagy a modern oktatás inf-
rastruktúrájához, 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 mond-
hatjuk, hogy a modern tudás boldogabbá, erkölcsösebbé teszi a társadalmat, (HELLER Á. 2004) de 
reakciói közé bekerül a megújulás képessége, elkezd úgy reflektálni a változásokra, hogy szüntelenül 
képes ezt  az alkalmazkodási  folyamatot  létrehozni.  (KERBER Z.  1998)  A következőkben kiderül, 
hogy Ladakh mennyire volt képes reagálni azokra a politikai és gazdasági változásokra, melyek az el-
múlt három és fél évtizedben érték. 

3. LADAKHRÓL SZÓLÓ EDDIGI KUTATÁSOK, KIADVÁNYOK

Európa már a XIX. században is nagy érdeklődéssel fordult Tibet felé. Mind a nagyhatalmi ve-
télkedés, mind pedig a régió tudományos feltárásának szándéka számos nyugati tudóst, katonatisz-
tet, kalandort és misszionáriust vonzott a térségbe. A XIX. század végéig Tibet területére nyugati 
utazó nem juthatott be, ezért ők inkább a kulturálisan és vallásilag is hasonló Ladakhban maradtak 
és ott végezték tudományos, üzleti, vagy hittérítő tevékenységüket. A teljesség igénye nélkül, csak 
néhányukat megemlítve: Sir Francis Younghusband, William Moorcroft,  Sven Hedin, Henry Ha-
versham Godwin-Austen, A. H. Francke. 

Körösi Csoma Sándor nem Ladakh földrajzi feltárása miatt, hanem a tibeti nyelv tudományos 
igényű megismerése miatt érkezett a térségbe. Amikor magyar nyelvű Ladakhról szóló publikációkat 
keresünk, óhatatlanul szinte mindig Körösi Csoma tudományos tevékenységével találkozunk. Az ő 
munkásságát követően számos hazai kutató próbálta és azóta is próbálja rekonstruálni Körösi Cso-
ma életének e szakaszát. Baktay Ervin, Duka Tivadar, Bethlenfalvy Géza, Marczell Péter nevét kell e 
témakörben a teljesség igénye nélkül megemlítenünk.
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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. Az-
óta bőségesen találhatunk a régióval kapcsolatos publikációkat.  Ladakh vallásföldrajzi-,  politikai-
földrajzi szempontból igazi különlegességnek számít. A kultúr-antropológia, a szociológia, a politi-
katudomány vizsgálja Indiának e gyorsan változó, sérülékeny régióját. Évtizedek óta rendszeresen 
jelennek meg szerkesztett monográfiák, melyekbe a legkülönbözőbb tudomány képviselői írnak cik-
keket. Terjedelmi okokból csak azokat a szakkönyveket és publikációkat sorolom fel, amelyeket vi-
szonylag könnyen beszerezhetünk a nemzetközi könyvpiacon, vagy ha a helyszínen járunk, akkor 
akár egy igényesebb ladakhi könyvesboltban is.

Prem Singh Jina2 Ladakh egyik legismertebb Indiában élő szakértője több mint tíz könyvet és 
félszáz publikációt jelentetett meg a térségről. Könyveiben általában történeti megközelítésben dol-
gozza fel Ladakhot, de a szerzetesrendek szerveződése is egyik kedvenc kutatási területének számít, 
csakúgy, mint a régió gyorsan változó társadalmi és gazdasági képe, vagy akár a turizmus hatásai.

Shridhar Kaul, kasmíri tanár, tudós szinte egész életét Ladakh kutatásának szentelte. India füg-
getlenségének kikiáltása után nekilátott nagy munkájának, mely Ladakh through the ages, towards a new  
identity címmel 1992-ben jelent meg. A könyvet Shridhar Khaul fia, H. N. Khaul fejezte be.

John Crook és James Low a ladakhi joginokról, szent remetékről szóló könyve szintén a kilenc-
venes 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 elsősorban történeti szempontból szintetizálja a régióról szerzett isme-
reteit. 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 szóltunk, 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 Denwoon és Nawang Tsering szerkesztettek. E tanulmány-
gyűjteménybe számos tudomány képviselői publikálhatnak. A szerkesztett monográfia készítését a 
hetedik kötet óta Martijn van Beek, Kristoffer Brix Bertelsen és Poul Pedersen végzik az Aarhusi 
Egyetemen. Legutóbb megjelent nyolcadik kötetből idézem a legjellemzőbb fejezeteket, hogy lát-
hassuk, mennyire gazdag, szerteágazó témaköröket ölelnek fel ezek a szerkesztett monográfiák:

• Ladakh történelme, történeti kérdések
• Művészettörténeti és építészeti megközelítés

2 Prem Singh Jina könyvei: http://www.gojaba.com/search/qau/PREM+SINGH+JINA vagy http://open-
library.org/a/OL101503A/Prem-Singh-Jina
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• 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 rej-

lő veszélyeknek. A Ladags Melong (Ladakhi Tükör) címen 1994-től negyedévente megjelenő maga-
zinban foglalkoztak a helyi társadalom és gazdaság ügyeivel. Annak érdekében, hogy ne csak a helyi-
ek, hanem az odalátogató turisták is értesüljenek ezekről a kérdésekről, az újság egyszerre két nyel-
ven, ladakhiul és angolul jelent meg. A 2003 óta megjelenő számokhoz ún. videó-folyóirat, DVD-
melléklet is tartozott, amit az írni-olvasni nem tudó helyiek kedvéért mellékeltek a laphoz. Sajnos, a 
Ladags Melong 2006 vége óta egyáltalán nem jelenik meg.

4. A VIZSGÁLAT LEÍRÁSA

Kutatásomat 2007 júliusában és augusztusában végeztem. Igyekeztem a ladakhi  társadalom 
legkülönbözőbb tagjait megszólaltatni. Interjúalanyaim kiválasztásánál arra törekedtem, hogy a vá-
laszadók között legyenek nők és férfiak, fiatalabbak és idősebbek, magasan iskolázottak és kevésbé 
műveltek, egyesek dolgozzanak a magán szektorban, mások pedig állami munkahelyen. Összesen 17 
interjút készítettem, de a kommunikációs- és technikai problémák miatt csak 12 interjú anyagát tud-
tam érdemben felhasználni. Minden esetben legalább 30-40 perces beszélgetése törekedtem, de vol-
tak 50-60 perces interjúim is. 
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1. táblázat. A válaszadók neme, életkora, társadalmi státusza
Szám Nem Kor Társadalmi helyzet

R1 Nő 40 Háztartásbeli, kisbolt- és kempingtulajdonos
R2 Férfi 56 LUTF irodavezető, politikai aktivista
R3 Férfi 83 a LEDeG nyugalmazott igazgatója, vendégház tulajdonos
R4 Férfi 34 Mérnök, környezetvédelmi aktivista
R5 Nő 23 Egyetemista, a vendégház-tulajdonos lánya
R6 Férfi 37 Kerületi oktatási bizottsági tisztviselő
R7 Férfi 26 Vendégház tulajdonos
R8 Férfi 36 A LEDeG igazgatója
R9 Férfi 70 Újságíró, publicista, nyugdíjas tudós
R10 Férfi 32 Egykori állami alkalmazott, ma üzletember
R11 Férfi 64 Nyugalmazott iskolaigazgató
R12 Férfi 58 Politikus, Parlamenti képviselő
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Az meginterjúvoltak kiválasztása az ún. hólabda mintavétel elvei alapján történt. (SZOKOLSZKY Á. 
2004. 163-164. o.) 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 szerettem volna elbeszélgetni egy képzetlen, analfabéta il-
letővel, de nyelvtudás híján az interjú csaknem meghiúsult. Az összes interjúalanyom ladakhi szüle-
tésű volt, sokan közülük régebben máshol végezték tanulmányaikat, de azóta mindannyian hazaköl-
töztek szülőföldjükre. A meginterjúvoltak kevesebb mint hatoda volt nő. Ennek az a magyarázata, 
hogy a Ladakhban a nők szerepe alapvetően más, mint a modern társadalmakban. Mint távolról ér-
kezett „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 megbízhatósá-
gát némileg rontja, hogy nem az anyanyelvükön beszélgettem a személyekkel, de Indiában, ahol az 
angol közvetítőnyelvnek számít,  általában mindenki beszél valamennyire angolul.  Attól függően, 
hogy az illető a társadalomban hol foglal helyet, milyen oktatásban volt része, angol nyelvtudása an-
nál kifinomultabb. Az interjúkat előre eltervezett kérdések alapján készítettem, melyek sorrendje 
azonban a válaszadók által mondottak alapján módosult. A kérdések újakkal egészültek ki, ha az in-
terjúalany olyan előre nem látott témát vetett fel, amelyet a kutatás szempontjából fontosnak ítél-
tem. Az interjú kérdéseit egy indiai származású illetővel próbáltam ki – még Budapesten – annak ér-
dekében, hogy meggyőződjek a kérdések érthetőségéről.

Az interjúk kölcsönös bemutatkozással valamint a kutatás bemutatásával kezdődtek, és a vá-
laszadókat 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 tapasz-
talatairól számoljon be a modernizációról és a helyi társadalmi és gazdasági folyamatokról. Az inter-
júk 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 meg-
változását célozták, és azt is megkérdeztem ennek kapcsán, hogy miben látja ezen változásoknak az 
okát.

A kérdések másik 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 me-
rült fel általában az oktatás, a képzettség fontossága, valamint a munkanélküliség és a kisvállalkozá-
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sok témája. A turizmus, mint a változások egyik fő alakítója is gyakran felmerült ennél a témakör-
nél, különösen azért, hiszen ez a szektor kínálja az egyik legjobban fizető munkalehetőséget La-
dakhban.

Ami a régió politikai helyzetét illeti, a nyolcvanas évek elején Ladakhban egy ún. különleges jogál-
lású szövetségi terület (Union Territory) elismertetését szorgalmazták, ami Indiában több helyütt elis-
mert megoldás. (KISS-CSAPÓ G. 2009) Számos esetben előfordult, hogy területileg egy tömbben élő 
kisebbségi népcsoportokat kivontak saját államuk joghatósága alól, és ezek közvetlenül Delhi igaz-
gatása alá kerültek.3 Néhány helyi politikus úgy vélte, hogy Ladakh kulturális, vallási és nyelvi külön-
állását Szrinagarból, Dzsammu és Kasmír állam fővárosából nem képesek a közösség számára ma-
radéktalanul biztosítani, ezért a szövetségi kormány joghatósága alá szerették volna helyezni a saját 
régiójukat. Az elmúlt évtizedben megszületett az a politikai mozgalom, amely Ladakh politikai füg-
getlenségét, és a szövetségi kormány közvetlen irányítását tűzte zászlajára, az LUTF.4 Kérdéseim 
harmadik csoportja tehát az autonómiatörekvésről szólt. Az interjúalany mennyiben látja megva-
lósíthatónak e politikai törekvést, mennyiben segítené szerinte a függetlenség kivívása a helyi fej-
lesztéseket? Mit gondol az interjúalany a Frontról?

Ladakh sérülékeny ökoszisztémája igen komoly veszélyekkel néz szembe a modernizációs fo-
lyamatok közben. Az egyre gyorsabban fogyatkozó gleccserek miatt a régióban néhány évtized múl-
va a víz teljesen elfogyhat. A megnövekedett turizmus és a masszív katonai jelenlét komoly környe-
zeti terheléssel jár együtt. Olyan esetekben, amikor az interjúalanyról megállapítottam, hogy érdem-
ben hozzá tud szólni ehhez a témához, a környezet állapotához, a fenntartható fejlődéshez, a glo-
bális felmelegedéssel járó veszélyek témaköréhez, akkor minden esetben erre is kitértem. 

A kész interjúkat először magyar nyelvre írtam át, majd az interjúk adatait kvalitatív elemzési 
technikával elemeztem. (SZOKOLSZKY Á. 2004. 572. o.) Többszöri átolvasás után jelentésegységekbe 
rendeztem a szöveget,  majd a több interjúalany által is említett, kiemelendő témákat határoztam 
meg.5 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 po-
litikai változások, valamint a környezet állapotában bekövetkezett változások.

3 Andaman és Nicobar szigetek, Chandigarh, Dadra és Nagar Haveli, Daman és Diu, Lakshadweep, Delhi Fő-
város
4 LUTF, Ladakh Union Territory Front
5 Fenomenológiai jelentéskondenzáció
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5. HOGYAN VÉLEKEDNEK A LADAKHIAK A MODERNIZÁCIÓRÓL?

5.1. A hagyományról és a modernizációról alkotott vélemények

Ladakhban évszázadokon át az önfenntartó mezőgazdasági termelés volt jellemző. Az alacso-
nyabb, 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 ár-
pát cserélt sóra, gyapjúfonalra, húsra. A nemzetközi kereskedelem a Selyemút kapcsán érintette. La-
dakh a málháslovaival, öszvéreivel és teherhordó jakjaival vette ki részét a Selyemúton folyó keres-
kedelemből.

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 szi-
getelve a nagyvilágtól. Azért nem teljesen, mert Leh már a középkor óta nagyon fontos kereskedelmi központja volt  
Közép-Ázsiának. … Ez annak idején amolyan cserekereskedelem volt. … Leh akkoriban egy egészen kicsi város-
ka 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 Kashgarral, mindig élénk kap-
csolatot tartottunk fenn az elmúlt századokban. Még a házasságkötésekben is meglátszott a nyitottságunk: gyak-
ran Ladakhon kívüli társat választottak maguknak a helyiek. Az elzártság, amiről sokan beszélnek, csak a 
húszadik 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 mezőgaz-
daságból élt. A nyitottság miatt már a húszadik század elején sokan a kereskedelemből, vagy a katonaságból kezd-
tek 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 ún. paspun rendszer. Az embe-
rek 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. (NORBERG-HODGE, H.: 1991. 204. o.) 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  
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sokáig földműves volt. Ez a rendszer csak a buddhista közösségekben alakult így ki, a muszlimoknál nem. Mon-
danom 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 – ingyen. Én is teszek neked valami  
szívességet, te is teszel nekem valamit. Segítek a házad karbantartásában, te segítesz nekem a földemen, ilyesmi.” 
(R07)

Az alábbi idézetből kiderül, hogy a hagyományos életforma eltűnését nem mindenki véli nega-
tív 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 egy-
szerűbbé vált. … Könnyebbé vált a vallásgyakorlat, az oktatás helyzete is jobb lett. Könyveket, tankönyveket besze-
rezni már nem probléma.” (R03)

Interjúalanyaim közül néhányan maguktól említették a vallás és a kultúra kapcsolatának kérdé-
sét:  „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 be-
fogadó szemléletű, toleráns, jól megfér a többi vallással, például itt Ladakhban évszázadok óta a muzulmán vallás-
sal. 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 ez az övékéből teljesen hiá-
nyozni 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 vol-
tak, köpködnek, cigarettáznak, isznak,... hát, előfordul már drogozás is. Szabadidejükben sem foglalkoznak a val-
lással, 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  
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ilyen fesztivál van Ladakh-szerte, mint évtizedekkel ezelőtt.” (R03) Ha egy ilyen kolostori misztériumjáték-
ra ellátogatunk, úgy tűnik, hogy ezek a fesztiválok inkább látványos turistaattrakciók, bevételi lehe-
tőségek, és céljukat tekintve valószínűleg nem a helyi lakosság vallásos elmélyülését szolgálják. 

A beszélgetéseknek ennél a részénél minden esetben megkérdeztem, hogy az interjúalany mi-
ben látja ezen változásoknak az okát. Több esetben azt a választ kaptam, hogy már a hatvanas évek-
től kezdve megindult a modernizáció, az indiai szövetségi kormány támogatásával. „… minden ténye-
ző a modernizáció irányába indította el Ladakhot. Amikor India kikiáltotta függetlenségét, akkor az egész ország-
ban elindult egy lassú modernizációs folyamat. A központi kormányzat is igyekezett modernizálni az országrészt,  
valamint az a szrinagari kormány is, akikkel mi egy államba kerültünk. Utakat, hidakat kezdtek építeni, kórhá-
zakat, iskolákat alapítottak, elkezdték felszámolni az írástudatlanságot, nekikezdtek a mezőgazdaság modernizá-
ciójának, szóval nagyon sok ilyesmi kezdődött el akkoriban.” (R09)

Mások a politikusokat nevezték meg a változások fő mozgatóinak. „Azt gondolom, hogy a politi-
kusok 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 leg -
gyorsabban modernizálódó régiója egész Indiának. (…) A modernizáció végső soron mindenhonnan megállíthatatla-
nul érkezik. Okolhatjuk a turizmust, vagy a katonaságot, vagy a hatvanas évek infrastruktúrafejlesztő beruházá-
sait, 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 la-
kosság 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 alapjai-
ban változtatja meg az egész társadalmunkat, az életformánkat is. Mivel a felsőoktatást végzettek inkább Ladak-
hon kívül végzik tanulmányaikat, megismerkednek a Ladakhon kívüli világgal. Amikor hazajönnek, akkor azo-
kat a szokásokat is magukkal hozzák. Persze nem akarom a turizmus hatását elfelejteni, mert az is új hatások-
kal ismerteti meg Ladakhot, ezt én olyan 60%-nak gondolom, a többi pedig a kormány modernizációs munkája.” 
(R07)

„ … 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 egyik 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) 
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„Bár a turizmus a modernizációs folyamatokat csak felerősíti, még minőségileg is, a turistaszezon után a he-
lyiek 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 senki-
nek sem annyi pénze, ezek a vendégházak mind-mind bankkölcsönökből épültek. Nem volt bonyolult bankkölcsön-
höz jutni, éveken keresztül ezt még Dzsammú 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)

5.2. A oktatásról és a foglalkoztatásról alkotott vélemények

Ahhoz, hogy a helyiek oktatásról alkotott véleményét jobban megértsük, ismernünk kell a la-
dakhi iskolák oktatási gyakorlatát, amely alig egy évtizede változott csak meg. Amennyire a szakiro-
dalomból és a meginterjúvoltak válaszaiból megállapítható, az oktatás ügyét az elmúlt évtizedekben 
Dzsammú és Kasmír állam fővárosából, Szrinagárból irányították. Egészen a kilencvenes évek kö-
zepéig, amíg a helyi autonóm tanács meg nem alakult, az általános iskolákban a tanítási nyelv Kas-
mír állam egyik hivatalos nyelve volt, az urdu. A gyerekek minimális heti óraszámban, vagy jófor-
mán csak a otthon tanulták a ladakhi nyelvet. Angolul kötelező volt tanulni, de ez a nyelvtanulás leg-
inkább a nyelvtani szerkezetek elsajátítására, valamint angol idézetek gépies bemagolására korláto-
zódott. Ennek következményeként az tízedik osztály végi angol nyelvi alapvizsgán a diákok 95%-a 
megbukott, és tanulmányait középiskolában tovább nem folytathatta. (NORBERG-HODGE, H.: 1991. 
126-127. o. és a SECMOL tanulmánya) A modernebb nyelvtanítási módszerek csak a kilencvenes 
évek második felében ütötték fel fejüket néhány magániskolában.

Azok a válaszok, amelyek a tanulás fontosságát hangsúlyozták, a világ bármely országában el-
hangozhattak volna. A ladakhiak tudatában vannak a tanulás fontosságának, társadalmi mobilitás-
ban betöltött szerepének. Válaszadóim elmondták, hogy komoly áldozatokat is hoznak annak érde-
kében, hogy gyermekük megfelelő iskolai képzésben részesüljön. Gyakran Ladakhtól távol járatják 
iskolába gyermekeiket, mert abban bíznak, hogy az ottani oktatás színvonala kedvezőbben befolyá-
solja majd pályaválasztásukat. Ezek gyakran magániskolák, amelyek indiai viszonyokhoz képest ha-
talmas 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)
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 „Nagyon sok családot ismerek, ahol észrevették, hogy a megfelelő színvonalú oktatás gyors kitörési pont le-
het, és ezért bizony, sokan ezt az utat választják. Ez azt is jelenti, hogy már nem küldik őket dolgozni pici koruk-
ban. Erről pontos adatom is van: a ladakhi gyerekek 95%-át küldik iskolába, ami Indiában az egyik legmaga-
sabb érték. Tudják, hogy 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 hi-
ányzik a felsőoktatás. „ ... állami általános iskolák vannak minden faluban, itt Hunderben is van belőlük há-
rom, 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 továbbtanulás-
ra. … (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 elkül-
dik őket kifejezetten jó középiskolába, Szrinagarba, Chandigarhba, Delhibe.” (R07)

Egy válaszadó említette, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Ladakh határain kívüli tanulás elkép-
zelhetetlen 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 el-
vándorolhat a régióból: „Én személy szerint örülök annak, hogyha a ladakhi gyerekek megállják helyüket La-
dakhon kívül is. Ráadásul ezek a gyerekek felnőtt korukban jobban fogják tudni támogatni a szüleiket, hiszen si-
keresebbek 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 szülő-
földjükre. Kivétel nélkül, így még az (R02) válaszadótól is azt a választ kaptam, hogy legtöbbjük 
visszatér, mert Ladakh sajátos kulturális-, vallási- és nyelvi közegében sokkal jobban tudnak érvé-
nyesülni.  „Általában sokan hazatérnek, mintegy 30%-uk marad örökre Ladakhtól távol, India más államai-
ban. Ez is nagyon szomorú aspektusa a modernizációnak.”  (R02) Ne felejtsük el, hogy a régió népessége 
összehasonlíthatatlanul alacsonyabb, mint India bármely más régiója, így a fiatal diplomások kedve-
zőbb helyzetből indulhatnak a helyi munkaerőpiacon. „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 leg-
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szerencsésebbeknek, vagy a legtehetségesebbeknek jut. Több alkalommal említették interjúalanya-
im, 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 alacso-
nyabb, mint Indiában bárhol, mégis a helyiek gyakran panaszkodnak miatta. Miközben lépten-nyo-
mon ezzel  a  problémával  találkozunk,  mégis  szembeötlő a  vendégmunkások és  idénymunkások 
nagy száma. A turizmusra épülő vállalkozások ugyanis előszeretettel alkalmaznak nem ladakhi mun-
kaerőt, 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 szek-
torban 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. So-
kan 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  kashmíriak  töltik  be.  Talán  csak  a  taxisofőrök  között  lehet  sok  ladakhit  
találni.” (R02)

Részletes magyarázatot kaptam erről a témáról (R08) válaszadótól: „Azt hiszem, hogy nagyon sok  
friss diplomás ladakhinak viszonylag könnyű az élete. (…) Vigyázzunk azért a sommás ítéletekkel. Ha összeha-
sonlítjuk a ladakhi munkanélküliséget India többi részének munkanélküliségi adataival, akkor az itteni mutatók  
sokkal-sokkal kedvezőbbek, vagyis indiai viszonylatban itt azért nem olyan drámai a munkanélküliség. Vagy van-
nak olyan szakmák, amelyekben a ladakhiaknak hátrányuk van, mindenki tudja pl. hogy a punjabi 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 prob-
lémáját –, néhány évvel ezelőtt egy non-profit szervezetet alapított, hogy ezt a kedvezőtlen folyama-
tot visszaszorítsa. „Nem csak az a baj a fiatalokkal, hogy munkanélküliek, hanem az is, hogy bár akadna bő-
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ven munkalehetőség, valahogy a mentalitásuk olyan, hogy nem vállalnak munkát a magán szektorban. Mindannyi-
an állami munkahelyekre várnak, azoknak a száma viszont igencsak korlátozott. (…) Ez garantált fizetést je-
lent, biztos nyugdíjat és egyéb állami juttatásokat, amelyek egy kezdő vállalkozásnál szóba se jöhetnek. Ezért in-
kább 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 ét-
termet üzemeltet a főutcán. Akik ott dolgoznak, elsősorban nem a pénzért teszik, hanem a tanulásért, a tapaszta-
latért. A tőlünk kikerült „növendékek” hamarosan megalapíthatják saját vállalkozásaikat, és többé nem idegen-
kednek az üzleti világtól. Ha stabil üzleti vállalkozásba kezd egy fiatal, akkor itt Ladakhban rövid idő alatt na-
gyon gazdaggá válhat. Sokkal több pénzhez juthat, mint egy állami munkahelyen. Ehhez persze, keményen dolgoz-
ni is kell.” (R10)

Igazán kézenfekvő a választ adott a (R07) interjúalany, hogy miért nem alkalmaznak a ladakhi-
ak 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 ne-
pálit, vagy egy bengálit, annak ez szinte talált pénz. ” (R07)

Nem csak a magánszektor kínál kedvező körülményeket a fiatal pályakezdőknek: „Még a legke-
vésbé műveltek, legkevésbé iskolázottak is viszonylag könnyedén találnak munkát a hadseregben. A seregben jó fi-
zetést 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…)6 (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 je-
lesen fejezi be tanulmányait, az nem csak munkát vállalhat náluk, hanem fel is veszik a hadseregbe. Az pedig na-
gyon jó fizetést biztosít, meg szolgálati lakást, karrier lehetőségét, sok utazást, kalandokat, felelősséget. Aki egy ki-
csit is kiemelkedőbb eredményt ér el tanulmányaiban, az szerintem itt Ladakhban 90%-ban a hadsereg szolgálatá-
ba áll. (…) Az én korosztályomból, barátaim közül szinte mindenki a hadseregben szolgál.” (R07)

6 Indiában a kemény fizikai munka napidíja 1-2 $, nem számít ritkaságnak.
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Interjúim során ekkor találkoztam azzal a jelenséggel, amiről azelőtt sose olvastam. A Ladakh-
ban állomásozó hadsereget természetesen mindenki észre veszi, hiszen mintegy hatvan éve van je-
len a régióban. Mindenfelé lehet kisebb-nagyobb katonai támaszpontot találni. Még a turisták sza-
bad mozgását is gyakran akadályozza egy-egy ilyen létesítmény, és Ladakh számos eldugott körzeté-
be emiatt turista be se teheti lábát. Arról, hogy a hadsereg jó munkaalkalmakat teremthet Ladakh-
ban, ez a szempont számomra – és úgy tűnik, hogy az eddig megjelent szakirodalomban is –, isme-
retlen volt.

 „Sokan választják a hadsereget, főleg azok, akik gyenge eredménnyel végezték tanulmányai-
kat.  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 egyko-
rú 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 tar-
tósan 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 vi-
selik 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 egysé-
gek 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 után indiai viszonyokhoz képest 
szép nyugdíjat és életjáradékot vihetnek haza. Ezek optimális esetben már akár mindössze 15 év ka-
tonai szolgálati idő után járnak. De a 20 év szolgálati idő se mondható hosszúnak. Ha ez letelt, ak-
kor a megtakarításaikból és a hozzá csapott nyugdíjukból szép üzletet alapíthatnak, ha ügyesek. A 
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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 gya-
korlatilag nem is tudják elkölteni az ott keresett pénzüket. A megtakarításaik egy részét hazautalják, a többit fél-
reteszik, 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 területe-
in 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 fogyaszta-
nak. „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 sofő-
röknek, vagy árubeszállítóknak, ezekből a katonaságnál lévő munkákból nagyon szép pénzt lehet keresni. Mi job-
ban 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)

5.3. Ladakh önállóságáról és politikai helyzetéről alkotott vélemények

Mint már a bevezetőben említettem, az elmúlt évtizedben megalakult egy Ladakh szövetségi 
státuszának elismeréséért indított politikai mozgalom, az LUTF7. Eredetileg a kérdések összeállítá-
sánál az LUTF-ről és a politikai életről alkotott véleményeket nem vettem a vizsgálatba. Bár az el-
múlt 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 egymás után 
nyíltak meg válaszadóim, akkor határoztam el, hogy ezt a témát is alaposan körbejárom velük. A 
megkérdezettek fele, 7 fő úgy nyilatkozott, hogy Ladakh helyzete meglehetősen alárendelt Dzsam-
mú és Kasmír államban, ezért kellett Ladakhban a 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. 

7 Ladakh Union Territory Front, Ladakh önálló jogi státuszáért indított mozgalom
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„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 elszakad-
nunk. Ön tudja? (…) Ha úgy alakulna a dolog, hogy a kasmíri helyzet megoldódik, és mondjuk Kasmír Pakisz-
tánhoz 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, Dzsammú és 
Kasmír Államon belüli helyzetéről. „1948-ban, amikor a kasmíri maharadzsa az Indiai Uniót választotta,  
Ladakh egyszerűen a maharadzsa saját birtokaként került Kasmír Államhoz. Ennek ellenére a ladakhiakról nem 
is igazán vettek tudomást Szrinagarban, sem a mindennapi politikai életben, sem a modernizációban – egészen  
1962-ig. Politikai képviseletünk sem volt nagyon sokáig, 1995-ig, a Ladakhi Fejlesztési Tanács8 megalakulásáig.  
Minket kihagytak a politikai döntéshozatalból, nem szólhattunk bele a saját jövőnkről folyó vitákba; néhány szri-
nagari politikus döntött a sorsunkról! (…) Ladakh sosem volt elégedett, nem volt boldog a Kasmír Államon belül  
elfoglalt alárendelt helyzetével. Ladakh minden szempontból annyira különböző az állam többi részétől – vallásilag,  
kulturálisan, történelmi hagyományainkat tekintve, etnikailag, sőt nyelvileg is –, hogy a politikai döntéshozók Szri-
nagarban vagy Dzsammúban nem láthatják át a mi helyi ügyeinket.” (R12)

A következő interjúalany így mesél az indiai függetlenség kikiáltása utáni évtizedekről: „…Ál-
lami állás nem jutott senkinek, illetve később is csak a ladakhiaknál sokkal iskolázottabb kasmíriaknak, punja-
biaknak, és dzsammuiaknak. Az egész ladakhi életszínvonalban is megmutatkozott, nagyon-nagyon szegény idő-
szak következett, kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk. Úgy éreztük, hogy Shylock kifoszt minket a vagyonunkból.  
Tudja, Shylock a Velencei kalmár című Shakespeare drámából… (R09)

A rövid történelmi „lecke” után, mintha csak már sokadszorra mesélnék, folyamatosan, jól be-
gyakorlott szófordulatokkal, hibátlanul vezették elő az autonómiamozgalmuk céljait:  „Azt akarjuk,  
hogy területi alapon nyilvánítsanak minket függetlenné Dzsammú és Kasmír Államtól. (…) Tehát ismétlem, terüle-
ti alapon képzeljük el a függetlenné válásunkat.” (R02)

Ladakh különleges kulturális, vallási és nyelvi szerepét is többen kiemelték: „… Nos, Dzsammú 
és Kasmír nagyon különleges állam Indián belül. Mindhárom terület eléggé eltér mind kulturálisan, mind nyelvileg,  
mind vallásilag: Dzsammú, 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 válaszadó-
nál:  „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 

8 Ladakh Autonomous Hill Development Council
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pénzeket továbbra is Szrínagárból 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 szrínagári politikusok véle-
ményével, általában ez volt a válasz: „(Szrínagár) egyáltalán nem támogatja a szövetségi terület gondolatát! De  
amikor a kasmíri nép függetlenséget követel magának, akkor nekünk is felmerülhet a függetlenség kérdése. Ráadá-
sul a ladakhiak határozottan az indiai alkotmányos berendezkedés keretein belül kívánják megoldani az önállósá-
gukat. 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 Dzsammú és  
Kasmír Államtól elszakadni.” (R02)

Néhány válaszadónál megpróbáltam felidézni az elmúlt évtized délszláv polgárháborúinak ha-
sonló vonásait, de válaszaikból úgy éreztem, hogy ezeket a veszélyeket ők nem érzékelik. „Polgárhá-
ború? 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 val-
lási 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 polgárhá-
borús fészek alakuljon ki, egyáltalán nem tartok. Egyébként számos kasmíri politikus is megértő ez ügyben, ők  
sem szeretnék, hogy Ladakh Dzsammú és Kasmír állam része maradjon.” (R12)

A politikuson és az aktivistán kívül (R12 és R02) azért volt olyan interjúalany is, aki kicsit óva-
tosabban fogalmazta meg az önállóság gondolatát: „Ha mi elszakadnánk, Dzsammú 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 harmin-
cas 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 figyelem-
be 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 kér-
dését is. Csak úgy lesz megvalósítható ez az álom - mert azért lássuk be, most csak egy álom -, ha komoly garanciá-
kat 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 ki-
alakítani.” (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 el-
érését. „Úgy vélem, hogy ez még egy hosszú, nagyon hosszú küzdelem lesz. Ne felejtsük el, hogy Kasmír ügye nem-
zetközi politikai kérdés is; két atomhatalom osztozik a területén,9 ez csak még bonyolultabbá teszi az egész problé-

9 Valójában három atomhatalom, Kína a harmadik szereplő.
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mát. 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 óriásplaká-
ton békében ülnek egymás mellett, de valójában (…) 1989-90-ben ugyanezek az emberek felkelést indítottak a he-
lyi 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 muszli-
mok 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 demok-
ráciákból 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-, a másik pedig Kongresszus párti sza-
vazó, vagy netán aktív tag, akkor többet nem is keresik egymás társaságát, nem dolgoznak együtt. A legsúlyosabb  
küzdelem a falvakban volt. Sokszor még családtagok is összevesztek, hogy melyikük kit támogat. Falvanként vál-
tozó, hogy a lakosság melyik jelöltet támogatja.” (R10)

5.4. Ladakh jövőjéről és környezeti állapotáról 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 gazda-
sági-, politikai jövőképről, vagy a környezet állapotáról kérdezem őket. Arra számítottam, hogy in-
terjúalanyaim – az előző témakört folytatván – a jövő politikai helyzetét kezdik majd felvázolni. 
Meglepetésemre a tizenkét válaszadó közül heten arról kezdtek beszélni, hogy Ladakh nem marad-
hat többé egy titokzatosan elzárt régió, az itt lakó embereknek is joguk van részesülni a modern vi-
lág előnyeiből. A nagyvilágra való nyitottság igényét ketten említették igen határozottan és hossza-
san.
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„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 megta-
nítani az embereket, hogy képesek legyenek kiaknázni a modernizációban rejlő lehetőségeket és közben hogyan há-
rítsák 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 hozzáfé-
rést. 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 monda-
nunk. 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 el-
múlt években bejártam itt az összes hivatalt, majdnem mindegyikben megfordultam. Azt kell mondanom, hogy még  
azok a hivatalnokok, akik a legmagasabb pozíciókban 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 vi-
lágban 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 doku-
mentumot.10 Nyolc hónapig dolgoztunk rajta kollégáimmal például azon, hogy hogyan csökkentsük a munkanélkü-
liséget. 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 kapcsolat-
ban. „Az utak bizonyára jobbak lesznek, szélesebbek, elérik addigra a legtávolabbi kis településeket is. Az elekt-
romosság addigra tényleg eléri az utolsó kis falut is, a modern eszközök használat addigra általánossá válik min-
denhol. A fejlett iparnak több nyomát fogja megtalálni, mint manapság… „ (R11)

10 Ladakh 2025 Vision Document http://leh.nic.in/vision_document.pdf  
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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 hatá-
sok egyre jobban veszélyeztetik a környezetet ebben az igen sebezhető, érzékeny vidéken. Ha csupán arra gondo-
lunk, 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 veszé-
lyezteti a biodiverzitást.

Bármerre is jár Ladakhban, Likirben, Alchiban, a Felső-Indus-völgyében, mindenhol ezeket 
fogja látni, de ne feledkezzen meg közben arról, hogy a lakosság 80-90%-a még mindig a mezőgaz-
daságból 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)

Érdekesen viselkedett az az interjúalany, aki a válasz előtt hosszasan a messzibe révedt, a hegy-
csúcsok 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 ví-
zióm egy egész más világról szól: a globális felmelegedés következtében elfogyó gleccserek, és kiszáradt folyók, pata-
kok jellemzik, lakói szerencsétlenek, szegények, kiszolgáltatottak úgy a mostoha természeti körülményeknek, mint  
a globális világgazdaságnak. Leginkább tényleg azzal a veszéllyel nézünk szembe, hogy a gleccserek és velük az ivó-
víz, és az öntözővíz végleg eltűnik Ladakhból. Ez iszonyú természeti csapást fog jelenteni számunkra, hiszen falva-
ink 90%-ban a gleccserekből nyerik az öntözővizüket, sőt ez a város, Leh is a gleccserekből él. Ez a jelenség – per -
sze -, 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 ter-
mészeti viszonyokra is, hiszen Ladakh vízkészletének jelentős részét a határon túlról kapja.” (R09)

Ugyanez az interjúalany a környezetpusztítás hátterét is megpróbálta megvilágítani.  „A hulla-
dék 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 patakba, néhány méterrel mellettük pedig ugyanebből a patakból szerzi  
családja ivóvízszükségletét. A lakosság legalább 60% szükségletét a patakokban végzi, mint mindenfelé Indiában.  
Nálunk sincs ez másképp. A lakosság hozzáállását kellene megváltoztatnia a helyi adminisztrációnak. Nálunk  
Lehben nincsenek közvécék.

Nagyon önző módon használjuk a környezetünket, nem úgy, mint évtizedekkel ezelőtt. Valójában tízmillió-
kat költenek már most is a kommunális hulladék kezelésére, de úgy tűnik, hogy ez nem elegendő. Nyitott teherau-
tókkal 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 vala-
hogy változtatni.” (R09)
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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 em-
bertömeget. Egyszerűen nem ilyennek építették meg. Gondolom, az elkövetkező két évtizedben ezekre a problémák-
ra jobban odafigyelünk majd. Legalább felépíthetnénk egy szennyvíztisztító üzemet, és egy hulladékhasznosító tele-
pet.

Az alapvető gond ugyanis az, hogy Ladakhba beáramlik a sok termék, hisz igény az van mindenre. De visz-
sza már senki nem viszi, hiszen senkinek nem érdeke visszajuttatni mondjuk a vizes palackot és az olajoshordót –  
üresen – a hágókon keresztül, vissza Indiába! Ezeket a hulladék anyagokat itt kell megsemmisítenünk helyben.  
Ladakh évszázadokon keresztül békességben, harmóniában élt a környezettel, nem hagytunk magunk után gyakor-
latilag semmiféle el nem bomló hulladékot. Mindent, amit csak használtunk, azt a nagyon sovány termőföld trágyá-
zására tudtunk fordítani. Ez ma még mindig így van faluhelyen, de a le nem bomló hulladékkal, mint pl. a nejlon-
zacskó, 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 csak-
úgy, 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 környezetszeny-
nyezés fogalmát, tisztában van magával a folyamattal, sőt néhányan még az okokat is képesek meg-
fogalmazni.

 „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 városu-
kat. Nem alakult ki bennük az, hogy tenni kellene ez ellen valamit. Persze, ezt már az általános isko-
lában el kellene kezdeni, hogy nem dobjuk el a szemetet az utcán, de ez csak a kezdet. Az egész la-
dakhi társadalom nincs rászoktatva arra, hogy a hulladékkal kezdeni kell valamit. 

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 kocsik-
ban hozzák egészen messziről.” (R11)

Meglepő volt, ahogy az interjúalanyok ilyen komoly tájékozottságot tanúsítottak a környezet-
szennyezésről és a vele kapcsolatos problémákról. Örvendetes volna, ha nem csak a meginterjúvol-
tak, hanem a helyi döntéshozók is tisztában lennének a probléma súlyosságával és szűkös anyagi 
forrásaikat ennek kezelésére fordítanák.
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6. ÖSSZEGZÉS ÉS TANULSÁGOK

Az interjúkból viszonylag egyértelmű képet kaphattam arról, hogy a ladakhiak miként látják 
magukat és régiójukat a gyorsan változó és modernizálódó világban. Az általam megkérdezett helyi-
ek 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 Dzsammú és Kasmír Államon belül elfoglalt helyze-
téből adódhat. A beszélgetések közben csak elvétve éreztem, hogy ez előítéleteken és sematikus at-
titűdökön alapulna, a legtöbb interjúalanynál tényszerű okokkal tudtam ezt magyarázni.

Az interjúk készítése közben sokszor gondoltam arra, hogy néhány beszélgetőtársam ugyan-
ezeket a válaszokat akár Magyarországon is elmondhatná. Ezt azzal magyaráztam, hogy olyan kér-
dések is felmerültek – foglalkoztatás, oktatás, környezetszennyezés – amelyek globális probléma-
ként léteznek a Föld legtöbb országában. Határozottan imponáló volt számomra, hogy az interjú-
alanyok 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 bár-
melyikük megállná a helyét nemzetközi környezetben is. Az angol valamennyiük számára közvetítő 
nyelv, segítségével a külföldi turistákkal is könnyedén tudnak kommunikálni, de bárhol elboldogul-
hatnának vele a világban.

Az általam olvasott Ladakhról szóló szakirodalomban eddig nem találkoztam azzal, hogy a ka-
tonai életpályát ennyire vonzónak tartják a helyi fiatalok. A hadsereg mellett való érvek között gyak-
ran szerepelt a biztos és magas fizetés, a korai nyugdíjazási kor, valamint az, hogy ezeket a juttatáso-
kat az állam biztosítja. Kiderült, hogy a fiatal ladakhiak 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 ren-
delkezik a jövőjét illetően. Csupán egyetlen alkalommal került említésre annak a kulturális degradá-
ciónak a kérdése, amelyről Helena Norberg-Hodge (1991)  híres könyvében ír,  és azóta is majd’ 
minden publikációjában megemlít. (NORBERG-HODGE Globalisation versus Community) Úgy vélem, 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 emlí-
tett kulturális hanyatlás csak nekünk, nyugatiak számára jelenthet megütközést, a helyieknek ez csu-
pán a mindennapok része. Harmadrészt ez az interjúkutatás sajátosságaiból is adódhat: Norberg-
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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 inté-
zése a Lehi Autonóm Tanács kezében összpontosult. Dzsammú 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, kultúr-antropo-
lógusok 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 he-
lyiek gyors ütemű anyagi gyarapodást, a globális világba való bekapcsolódást és modern tudást sze-
retnének. Ezzel szemben az odalátogató turisták éppen a változatlanságot, a világtól való „misztikus  
elzártságot” keresik még mindig, ugyanis Ladakhnak éppen ez a legfőbb turisztikai vonzereje. Nem 
kérdéses, hogy mind a helyi közösségnek, mind nekünk, látogatóknak az a feladatunk, hogy Ladak-
hot megőrizzük kulturális és természeti érintetlenségében olyannak, mint amilyen volt, ugyanakkor 
a helyieknek biztosítsuk azokat a lehetőségeket, melyek segítségével sikeresen bekapcsolódhatnak a 
modernizáció folyamatába. Az interjúkból egyik leginkább kicsengő mondat így hangzott: „nem tart-
hatnak minket többé ketrecben, ki kell nyílnunk a világra!”

7. FELHASZNÁLT IRODALOM

• BAKTAY E. 1930:  A világ tetején. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain a nyugati Tibetbe.  Lampel, 
Budapest, 

• BRAY, J. & SHAKSPO, N. T. 2007 (eds.): Recent Research on Ladakh 2007. Jammu & Kashmir 
Academy of  Art, Culture and Languages / International Association for Ladakh Studies, 
Leh 

• FUKUYAMA, F. 2000: A nagy szétbomlás. Európa Könyvkiadó

• HABERMAS,  J.  2008:  A szekularizáció  dialektikája.  (Magyar  Lettre Internationale No. 71.) 
http://www.eurozine.com/articles/article_2008-12-16-habermas-hu.html; Az összes hi-
vatkozás a cikk készítésének idején elérhető: 2009.06.29.

25

http://www.eurozine.com/articles/article_2008-12-16-habermas-hu.html


Kiss-Csapó Gergely: Hogyan vélekednek Ladakhban a modernizációról? Egy interjú-vizsgálat tanulságai 
Modern Geográfia, 2009.3. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/azsia/kiss_csapo_gergely_2009_9.pdf

• Beszélgetés  HELLER Ágnes  filozófussal. A  modernitás  kialakult  struktúra. Mindentudás 
Egyeteme, 2004.02.02. http://www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/ 20040202a-
modernitas.html

• HILTON, J. 1933: Lost Horizon. Macmillan.

• HUNTINGTON, P. S. 1998: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyv-
kiadó

• LUKACS, J. 2000: A XX. század és az újkor vége. Európa Könyvkiadó

• MORITA T. 2009: Változás és örökség. Balassi Kiadó Budapest 

• NORBERG-HODGE, H. 1991: Ancient Futures, Learning from Ladakh. Oxford University Press

• NORBERG-HODGE, H. Globalisation versus Community.  http://www.dolphinblue.com/pg-Fo-
rum-Globalization-vs-Community-Norberg-Hodge.html

• KERBER Z. 1998: A modernizáció és a NAT. Kerekasztal beszélgetés Gáspár László, Mihály 
Ottó,  Závodszky  Gézával.  Új  Pedagógiai  Szemle  1998  október; 
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00020/1998-10-np-Kerber-Modernizacio.html

• KISS-CSAPÓ G.  2009:  Az  autonómia  és  a  modernizálódás  kérdései  Ladakhban.  Kül-Világ 
2009/1. sz. 52. o. www.kul-vilag.hu

• Ladakh 2025 Vision Document http://leh.nic.in/vision_document.pdf

• Ladags Melong http://www.reachladakh.com/other_publications.htm

• SECMOL - The Students' Educational and Cultural Movement of  Ladakh http://www.-
secmol.org/edureforms/ 

• SEN, A. 2003 A fejlődés mint szabadság. Európa Könyvkiadó. 

• SZOKOLSZKY Á. 2004 Kutatómunka a pszichológiában. Osiris

• WEBER, Max 1987 Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai Budapest Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó

26

http://www.secmol.org/edureforms/
http://www.secmol.org/edureforms/
http://www.reachladakh.com/other_publications.htm
http://leh.nic.in/vision_document.pdf
http://www.kul-vilag.hu/
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00020/1998-10-np-Kerber-Modernizacio.html
http://www.dolphinblue.com/pg-Forum-Globalization-vs-Community-Norberg-Hodge.html
http://www.dolphinblue.com/pg-Forum-Globalization-vs-Community-Norberg-Hodge.html


A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK 
EREDMÉNYE: GYŰRŰFŰ ELNÉPTELENEDÉSÉNEK OKAI

SLACHTA KRISZTINA

1. BEVEZETŐ

Gyűrűfű egy baranyai falu volt a Zselic keleti szélén, amelynek teljes lakossága 1970-re elköltö-
zött. Ez az esemény akkor nagy visszhangot keltett az ország közvéleményében, társadalomtudósai 
körében, mivel Gyűrűfű volt az első olyan falu, ami a kormány településpolitikájának következtében 
megszűnt létezni. 

Célom feltárni a költözés előtti falu életét, a döntés és a költözés folyamatát, rekonstruálni a 
falu utolsó pillanatait. Dolgozatomban szeretném bemutatni a falu természet- és társadalomföldraj-
zi,  és  1945 előtti  társadalomtörténeti  helyzetét.  A falu elnéptelenedésének megértéséhez fontos, 
hogy milyen helyet foglalt el a tájban, milyen kapcsolata volt a környező falvakkal, valamint milyen 
történelmi-társadalmi hagyományokkal rendelkezett, amikor a felülről irányított gazdaság- és telepü-
léspolitika elérte. 

Az országos folyamatok tükrében szeretném bemutatni a falut, amelyet minden történelmi, 
politikai esemény, döntés eltérített szerves fejlődési pályájáról: a kitelepítés, a téeszesítés, a körzete-
sítés, a településfejlesztési koncepciók mind-mind mély nyomot hagytak. A kutatás elméleti hátterét 
jelentik a társadalomtörténet, az általános és regionális településföldrajz, a település- és a faluszocio-
lógia kutatásai, a térséget érintő szociográfiai munkák. 

2. GYŰRŰFŰ TÉRBEN ÉS IDŐBEN 

2.1. A Zselic 

Gyűrűfű a Zselic dél-keleti szélén helyezkedett el. A falu Baranya megyéhez tartozott közigaz-
gatásilag, de a zselici táj nagy része Somogy megyéhez tartozik. A táj pontos körülhatárolása sokáig 
vita tárgya volt, végül a természetföldrajzi szempontú határok döntöttek. A zselici dombvidék 260-
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270 m tengerszint feletti magasságban terül el, ennek ellenére szinte középhegyvidéki klíma jellemzi. 
Mély völgyek, lapos dombhátak, számtalan forrás, és összefüggő érintetlen erdőrengeteg adja a táj 
jellegzetességét, ahol szinte észrevétlenül bújnak meg az apró falvak a patakvölgyekben.

A terület éghajlata sajátságos, mivel szubmediterrán hatás, és az északi kitettségű völgyekben 
szinte hegyvidéki jellegű klíma érzékelhető. Általánosan mérsékelten meleg, télen enyhe, csapadékos 
éghajlatú vidékként jellemezhető. A hőmérséklet évi eloszlása kiegyenlítettnek tekinthető, az átlag-
hőmérséklet 10 °C. Az éves csapadék mennyisége 720 mm felett van, aminek 50-60%-a a vegetáci-
ós időszakban hullik. A táj változatos mikroklímáját a völgyek és a dombok jellegzetesen Észak-Dél 
irányú futásiránya adja. 

A Zselic forrásokban és folyóvizekben gazdag, bár ezek kis vízhozamúak, és ingadozó vízjárá-
súak. A táj vízgazdálkodásának megváltozásához nagyban hozzájárult a rétek szántófölddé alakítása, 
a melioráció is. Az évszázadok során a nagyobb vízfolyások, patakok medrét rendezték, uradalmi 
halastavakat létesítettek, és 1950-től folyamatosan épültek újabb víztározók (TARJÁNNÉ TAJNAFŐI A. 
2001).
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1. ábra. Gyűrűfű elhelyezkedése Magyarországon

Forrás: http://lazarus.elte.hu/gb/maps/mo-full.gif nyomán (ZENTAI LÁSZLÓ térképe)

http://lazarus.elte.hu/gb/maps/mo-full.gif
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A természetes növénytakarót alacsonyabb fekvésű cseres-tölgyesek alkotják, a dombvidék bel-
sejében és a magasabb fekvésű területeken gyertyános-tölgyesek, illetve ezüsthársas-bükkösök talál-
hatóak. A Zselic területén több évezrede élők elsősorban mezőgazdasági tevékenységükkel alakítot-
ták a tájat, az ehhez szükséges területhez pedig erdőirtással jutottak. Az erdőirtás következménye 
néhol olyan mértékű talajerózió lett, hogy az eredetileg barna erdőtalalajok erodálódása után helyen-
ként már a nyers anyakőzeten, a löszön folyik a termelés. Az erdősültség csökkenése hatással volt a 
terület mikroklímájára és vízrajzára is. Az erdővel borított területek csökkenését mutatja az az adat, 
miszerint az 1784-es katonai térképeken a terület 56%-os erdősültséget mutat, mára ez az arány 
32%-ra szorult vissza (TARJÁNNÉ TAJNAFŐI A. 2001.).

A terület belsejében azonban még ma is találhatunk olyan részeket, ahol az erdősültség aránya 
meghaladja az 50%-ot, pl. Visnyeszéplak, Somogyhárságy, Almamellék környéke. Az erdőgazdálko-
dás egyébként is jelentős tájalakító hatását fokozták az elmúlt évtizedekben helyenként alkalmazott 
tarvágások, ami nagymértékű talajpusztulást, és az eredeti növényvilág radikális megváltozását ered-
ményezte. 

2.2. A zselici táj és lakói 

Gyűrűfű történetét  azzal  kell  kezdenem, hogy bemutatom a zselici  emberek hagyományos 
kapcsolatát a tájjal, mivel részben ennek tükrében nyernek értelmet a faluban lejátszódott folyama-
tok.

A falu lakói - szinte minden népcsoporthoz hasonlóan - szerves egységet alkotva éltek évszá-
zadokon át egymással és a tájjal. A természeti környezet adottságai határozták meg gazdálkodásukat, 
településformájukat, néphagyományaikat, építkezésüket, viseletüket, mesterségeiket, tárgyi kultúrá-
jukat és részben a világról alkotott elképzelésüket. Ma azt mondanánk, fenntartható gazdálkodást 
folytattak, hiszen tudatában voltak annak, hogy csak a táj adottságait, lehetőségeit szem előtt tartva 
lehet fennmaradni. A Zselicben szerintem jó példáját láthatjuk, illetve inkább csak láthattuk a fenn-
tartható táj fogalmának, amikor az ember és a táj harmonikus kölcsönhatásban él együtt évszázado-
kon keresztül. A fenntarthatóság lényege, hogy az emberi rendszerek, - a társadalom és a gazdaság - 
„akkor képesek komoly zavarok nélkül, hosszú ideig fennmaradni, ha működési, szerveződési mo-
dellje hasonló a létfenntartó főrendszer modelljéhez. A társadalom fenntarthatósága modelljének 
ökológiai alapelvűnek kell lennie” (HAJNAL K. 2008). Ebbe a harmonikus kapcsolatba avatkozott be 
a központi tervezésű és irányítású gazdaság- és településpolitika, melynek drámai következménye 
lett az itt élő emberek életében. 
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A Zselic évezredek óta lakott terület, ősemberek lakóhelyeire utaló leleteket is feltártak itt. Tíz 
kőkori település, köztük több földvár romjait találták meg régészek, amelyek a bronzkorban is la-
kottak voltak. A népvándorlás korából kevés lelet került elő, valószínűleg azért, mert a sűrű erdővel 
benőtt táj nem kedvezett az akkori népek életmódjának. A honfoglalástól kezdve a terület része volt 
a király által adományozott egyházi és magánbirtokoknak. Legrégebbinek számít az 1061-ben Ottó 
somogyi ispán által alapított zselicszentjakabi monostor. A Zselic név először Szent László király 
egyik adománylevelében olvasható. Levéltári adatokból végigkövethető a Zselic története az Árpád-
kortól napjainkig. 

A Zselic a középkori kanászélet, a kanászfalvak és a makkoltatás mellett, sajátos betyárvilágá-
ról volt híres, ami már a középkorban és török időkben a hírhedt somogyi betyárélettel kapcsoló-
dott össze. Legendás virágkora azonban az 1848-49-es szabadságharc és az önkényuralom idején 
volt. A sűrű erdőrengeteg kitűnő búvóhelyet jelentett, ami tele volt apró falvakkal, és körülbelül 
száz csárda várta a környékbeli betyárokat. 

Néprajzi szempontból is egységes vidéknek tekintik a Zselicet, melynek központja Szenna. Itt 
maradt fenn legtovább a hagyományos építkezés, a népviselet és a zselici nyelvjárás is. A 20. század 
elején a férfiak még házi vászonból varrt bőgatyát, és inget hordtak, valamint pörge kalapot, zsinó-
rozott mellényt, kemény szárú csizmát viseltek ünnepnapokon. A nők szintén házi szövésű vászon-
ból készített „péntőt”, inget hordtak, és kékfestő selyemszoknyát viseltek ünnepeken. Az idősebbek 
még az 1940-es években is fehérben gyászoltak. Kiemelkedő volt a zseliciek szövéskultúrája is. 

A települések és a népesség gyarapodásával együtt jártak a fokozatos erdőirtások is. A zselici 
erdők azonban még évszázadokig megélhetést nyújtottak a települések lakóinak: kondákat makkol-
tattak, faszenet és fahamut égettek, a 18. századtól pedig hamuzsírt főztek. A hamuzsír mellékter-
mékét felhasználva fejlődött ki a szappanfőzés is. Ezeket az erdei termékeket a helyi üveghutákban, 
a textilfehérítés és -festés, és a gyapjúmosás során használták fel. Jelentős foglalatosságnak számí-
tott még a gubacsszedés, a méhészet, a mézsör készítése. A méhészkedéshez elengedhetetlen volt a 
Zselic egyik őshonos fája, az ezüsthárs. 

Az erdő jó alapot adott a „fás” mesterségek és a fűrészipar kifejlődéséhez is. A gyors folyású 
patakokra fűrészmalmokat telepítettek, aminek kezelője többnyire értett az ács-, az asztalos- és a ke-
rekesmesterséghez is. Az építkezésekhez is a helyi erdők adtak gerendát, deszkát, fűrészárut. Egyre 
több fát igényeltek a famegmunkálással foglalkozó iparosok is. A kaposvári fűrészüzemet nem lehe-
tett már tovább bővíteni, ezért 1956-ban Bőszénfára telepítették át, és jelentős mennyiségű bánya-
deszkát, bútor- és parkettlécet termelt. 

Hagyományosan  gyűjtötték  az  erdei  gombákat,  gyümölcsöket,  gyógynövényeket,  virágokat, 
amiket nem csak frissen, hanem megszárítva, aszalva használtak fel, sőt a környékbeli piacokon ér-
tékesítették is. A vadalmát szárítva és ledarálva almabor készítéséhez is felhasználták, a vadkörtéből 
pedig pálinkát is főztek. A szelídgesztenyét, a csipkebogyót, a nyír levelét és a hársfa virágját is gyűj-
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tötték. A negyvenes-ötvenes években az erdőgondnokságok gyűjtötték be a nagy mennyiségű gom-
bát és gyógynövényt. Ebben az időben az ország gyógynövényexportjának 30%-át Somogyban, en-
nek jelentős részét pedig a Zselicben szedték (TARJÁNNÉ TAJNAFŐI A.  2001). Az évszázadokon át 
szőtt kelmék és szőnyegek festéséhez is a helyi növényeket használták fel. Például a diófa levele adta 
az aranybarna, a barna, és a zöldessárga színeket, a vörösbarnát csipkebogyó, vagy a kökény, a vad-
körte, és a nyírfa kérgének főzete adta. 

Az 1945-ben állami tulajdonba vett erdők szakszerű és egységes kezelése 1948-tól indult meg, 
addig a különböző tulajdonban lévő területeket eltérő módon hasznosították, és ápolták, aminek 
eredményeképpen elég sok tarvágásos terület maradt. Ezek beerdősítése is megkezdődött. 

A Zselicben 20 termelőszövetkezet működött 1975-ben, a mezőgazdasági művelés alatt álló 
összes terület aránya mindig az országos átlag alatt volt. A nagyüzemi mezőgazdaság sosem volt itt 
nyereséges a nagyfokú erdősültség, a változatos domborzat miatt és a közepes minőségű talajok mi-
att, az árpa kivételével minden termény termésátlaga alacsonyabb volt az országos átlagnál. 

A területen nem jellemző a bányászati tevékenység, csak üveggyártáshoz használt homokot, és 
a helyi tégla- és cserépgyártáshoz szükséges löszös agyagot bányászták. Ez legtöbbször külszíni bá-
nyát jelentett, amelynek tájalakító hatása hagyott kisebb nyomokat. Az ipari tevékenység sosem volt 
kiemelkedő a környéken. Egyetlen kivétel a hagyományos kézműipar: fa- és szövőipar. A lakosság 
legnagyobb része ma is az építő-, kő-, föld-, és agyagiparban dolgozik, és már csak kisebb kapacitá-
sú fafeldolgozó üzemek működnek. 

Nagy közlekedési útvonalak nem érintették a területet, ami a táj egysége szempontjából hasz-
nos, ám az emberek számára inkább hátrányos volt, mivel az agyagos talaj esős időben hónapokra 
elzárta az embereket a külvilágtól. Az első köves út 1845-ben épült Pécs és Kaposvár között, és ez-
után indult meg fokozatosan a mai közúthálózat kiépülése.
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1900-ban épült a kaposvár-szigetvári, majd öt évvel később a kaposmérő-középrigóci vasútvo-
nal (TARJÁNNÉ TAJNAFŐI A. 2001) Mindkettőt megszüntették a hetvenes években, ami sokak szerint 
hozzájárult Gyűrűfű elnéptelenedéséhez, ám a kaposvár-szigetvári vasutat, ami Almamelléknél ha-
ladt, csak később, 1977-ben számolták fel. A régi lakosok elmondása szerint a gyűrűfűiek nem ezt a 
vonalat, hanem a sásd-szentlőrinc-pécsi vasutat használták, aminek helesfai megállója közelebb is 
volt, és terményeikkel a pécsi piacra jártak, nem Szigetvárra. 
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2. ábra. Gyűrűfű egykori helye

Forrás: www.terkepcentrum.hu térképe alapján

http://www.terkepcentrum.hu/
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2.3. A Zselic településszerkezete 

A Zselic  hagyományosan aprófalvas terület.  Városokat és nagyobb falvakat is  gyakorlatilag 
csak a határain találunk: Kaposvár, Sásd, Szentlőrinc, Szigetvár. A török idők előtt összesen 130 
falu  volt  a  területen,  a  törökdúlás  idején  ebből  90  véglegesen  elpusztult,  és  csak  40  épült  újjá 
(TARJÁNNÉ TAJNAFŐI A. 2001). Ma körülbelül 80 település tartozik a Zselic területéhez, és még min-
dig aprófalvas régiónak számít. Ma is hatalmas területek vannak, amiken nem vezetnek keresztül 
köves utak, csak erdészeti földutakon járhatjuk be a vidéket, ilyen például a régi Gyűrűfű mellett 
Visnyeszéplak környéke is. 
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3. ábra. Jelenleg egy turistatérképen épp, hogy rajta van

Forrás: A Zselic turistatérképe (Chartographia) alapján
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A zselici falvak jellegzetes településszerkezetűek, amit részben a földrajzi környezet, részben a 
gazdálkodás hagyományos formái határoznak meg. A sűrű erdővel borított tájon az emberek maguk 
irtották ki a mezőgazdaságra alkalmas területekről a fákat, és a maradék erdők gyakran megnehezí-
tették a közlekedést a falvak és a földek között. Ezért építettek a földeken úgynevezett gabonás- és 
szénáspajtákat, amikbe behordták a learatott terményt, és a lekaszált szénát. Az ilyen típusú falvakat 
megosztott településeknek nevezik. 

Gyakran szabálytalan halmazfalvak voltak eredetileg a dombok, völgyek között fekvő apró te-
lepülések. A falu belseje zsúfolt és rendezetlen, a telkek szabálytalan alakúak, sokszögűek voltak, az 
épületek össze-vissza álltak bennük, és a család szaporodásával egészen elaprózódtak. Legtöbbjük 
kerítés nélkül állt, és egy-egy nagycsalád lakta. A gazdasági udvarok a lakótelkeken kívül eső külső 
telkeken, egy 1-2, esetleg 4-5 holdas kerített kertben voltak a falutól 1-2 km-re lévő kaszálókon 
(TARJÁNNÉ TAJNAFŐI A. 2001). Itt kaptak helyet az istállók, pajták, szérűk, és pincék. A férfiak legtöb-
bet itt tartózkodtak, nyári munkák idején itt is aludtak. 

A települések hagyományos képe az úrbéri és a tagosítási perek idején, 1837-től kezdve lassan 
megváltozott: a jobbágyok maguk kértek új, rendezett telket, és ragaszkodtak az utcás szerkezetű te-
lepüléshez. Kevés példa van az országban arra, hogy a települések lakóik akaratából ilyen gyökere-
sen megváltozzanak (TÍMÁR GY. 1971). 

A hagyományos zselici építkezést meghatározták a helyben meglévő alapanyagok: a fa, és az 
agyagos föld. Ennek megfelelően leginkább boronaházakat építettek, amiket egyes vizesebb terüle-
teken kiszorítottak az úgynevezett talpas házak, mivel egyszerűen odébb lehetett húzatni ökrökkel, 
amikor jött az árvíz. A legtöbb ház fala sövényfonással készült, amit minden évben sárral újrata-
pasztottak. A tetőt az irtásföldeken termelt hajdina- vagy rozsszalmából készült zsúp fedte, amit fe-
lül „szegés” díszített. A ház elején a tető „csonkafaros”, azaz sátortetős volt, amit faragott léccsip-
kézet díszített. A házak beosztása is jellegzetes volt: az egyes helyiségek az udvarról, vagy a gazda-
gon díszített pitvarról nyíltak. Az épületek első részében volt a „ház”-nak nevezett lakószoba, közé-
pen a füstös konyha, hátul pedig a kamra. Néhány hagyományos házat a Szennai Szabadtéri Népraj-
zi Gyűjteményben láthatunk. 

A 20. században már a jó minőségű agyagból égetett vályogtéglából épültek a házak, a gyűrűfű-
iek a korpádi téglaégetőből vették a téglát, vagy agyagból döngölt falú házakat építettek. Ezeket a fa-
lakat minden évben sárral újra kellett tapasztani, így akár száz évig is lakható volt egy ház. Az elha-
gyott falvakban azonban az eső hamar tönkretette ezeket a házakat, és ma már semmi nyom sem 
utal a régi házak helyére. Egy-egy bokor alatt véletlenül találhatunk egy nagyobb kupac agyagot, ami 
egykor talán egy ház volt. 
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3. GYŰRŰFŰ ÉS A SZOMSZÉDOS FALVAK TÁRSADALOMTÖRTÉNETE 

3.1. Gyűrűfű története a kezdetektől 1945-ig 

Gyűrűfű és a hozzá tartozó Szentlélek, illetve Szentlélekpuszta története az Árpád-korig vezet-
hető vissza, a két falu első említése az 1330-as években gyűjtött pápai tizedjegyzékekben található 
meg. A falu neve a Gyűrű patak forrásvidékét, azaz „fő”-jét jelenti, ez a patak azonos azzal, amelyik 
ma is körülöleli az egykori település helyét. Szentlélek a falu hajdani templomának helyén kialakult 
kisebb települést jelölte a 15. századtól, a helybeliek gyakran találtak ezen a területen cserépmarad-
ványokat, vasszerszám-darabokat szántás közben. A papi jövedelmek alapján Gyűrűfű a megye fal-
vai közül a 20 legkisebb közé tartozott a 14. században. 1542-re plébánosát is elvesztette, és a kor-
pádi templomhoz tartozott (TÍMÁR GY. 1971). 

A török hódoltság idején készült adóösszeírásokban Gyűrűfű és Szentlélek két különálló falu-
ként jelent meg, ami azt is bizonyítja, hogy a falvak akkoriban sem haltak ki teljesen, 1696-ban, a 
felszabadító harcok után négy családot írtak össze Gyűrűfűn (TÍMÁR GY., 9.p.). A falu érdekes mó-
don ez után néptelenedett el először, miután túlélte a török időket, a 18. században pusztaként emlí-
tik, csak néhány család lakta. 1760-tól kezd nőni a falu lélekszáma, és a század végére újra benépe-
sült Szentlélek is, ami a korabeli anyakönyvek alapján követhető nyomon (TÍMÁR GY. 1971). 

Gyűrűfű története a múlt század közepe óta a rendszeresen kiadott helységnévtárakból is ki-
rajzolódik: 1851-ben Gyűrűfűnek 74 római katolikus lakosa volt, a falu a Jeszenszky család birtoka 
volt. 1892-re ehhez viszonyítva nagyon nagy népességnövekedést ért el a falu: 280 lakost számláltak. 
Ez a népességszám nagyjából stagnált a második világháborúig, amikor a nagy népességmozgások 
érintették Gyűrűfűt is (TÍMÁR GY. 1971).

A falu szoros kapcsolatban élt a környék településeivel: Csebény, Horváthertelend, Ibafa, Kor-
pád. Az előző fejezetekben említett okok mellett a falvak nehéz helyzetét fokozta az is, hogy a szi-
getvári és a sásdi járás, és Baranya és Somogy megye határán fekszenek. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy minden központi településtől, piactól, vasúttól távol esnek, ami tovább erősíti periferiális hely-
zetüket. Az 1945 utáni falukörzet megegyezett a körjegyzőség területével, tehát a háború előtt sem 
tartották alkalmasnak a kis falvakat önálló státusra. Azonban akkor még mindegyik községnek meg-
volt a saját faluszervezete, és önálló intézményekkel, funkciókkal rendelkeztek (MAGYAR 1977). 

A Zselic aprófalvaira általánosságban jellemző, hogy már a török előtt is léteztek a települések, 
de a török időkben teljesen elnéptelenedtek. A jelenlegi helyzet kialakulása a 18. században kezdő-
dött, horvát és német telepesek betelepítésével: Ibafát és Horváthertelendet horvát telepesek népe-
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sítették be 1742-52 között. Pár évtized múlva jelentek meg a német telepesek, akik egy része a már 
újjáéledt falvakba költözött, más része új falut alapított, például Csebényt és Szabást. A betelepült 
németek vagyont nem, de a helyinél sokkal fejlettebb, árutermelő gazdálkodási módot hoztak ma-
gukkal, amivel évtizedek alatt felvirágoztatták a falvakat. 

A horvát családok a 20. századra teljesen beolvadtak a német lakosságba, és nevükön kívül 
semmilyen sajátosságot nem őriztek meg, a falvak - Gyűrűfű kivételével - teljesen elnémetesedtek. 
Gyűrűfű többségben magyar lakossága mellett itt is élt egy kisszámú németség, a két nemzetiség 
azonban nem különült el élesen egymástól, gyakoriak voltak a vegyesházasságok is. 

Az 1900-as népszámláláskor Gyűrűfűnek 305, 1941-ben 253 lakosa volt, akik akkor 99%-ban 
magyarnak vallották magukat. A 19. század közepétől a falu lakossága fokozatosan nőtt 1900-ig, 
majd attól kezdve folyamatosan csökkent. A népszámlálások Ibafán és Horváthertelenden is kis-
mértékű népességcsökkenést mutatnak a 20. század első felében. Csebény és Korpád lakossága vi-
szont csak olyan kis számú lakossal nőtt,  hogy a falvak együttes népessége majdnem száz fővel 
csökkent 50 év alatt (HAVAS G. 1980). 

Az 1895-ös mezőgazdasági összeírás során 43, 1935-ben 47 gazdaság működött Gyűrűfűn, 
ami a legkevesebb birtokot és egyben valószínűleg a legnagyobb átlagos birtokméretet jelenti a fal-
vak között. A Nagyatádi-féle földreform Csebényben és Ibafán adott kisebb birtokot földnélküli 
családoknak, így a két időpont között csak ezekben a falvakban nőtt jelentősen a gazdaságok száma. 
A lakosság csökkenésével együtt azonban arra következtethetünk, hogy a századfordulón még több 
volt a földnélküli családok száma a falvakban. 

Az 1935-ös összeírás során Gyűrűfűn volt a legkevesebb, 23 db 5-50 kh közötti birtok, ami vi-
szont a gazdaságok felét jelentette. A birtokos parasztság mellett iparosok és rendszeres alkalmi me-
zőgazdasági munkából élő szegények lakták a falut. Csak Csebényben és Ibafán volt néhány család, 
akik uradalmi cselédként dolgoztak, mivel itt feküdt a környék földesurainak, a Jeszenszky család-
nak a birtoka. A többi baranyai faluhoz hasonlóan ezen a környéken is jellemzően a magyar csalá-
dok voltak a szegényebbek, ők dolgoztak cselédként, napszámosként (HAVAS G. 1980).

A második világháború kezdetén a falvakban lakó németek többsége belépett a Volksbundba, 
ám közülük is sokan vallották magukat magyar nemzetiségűnek és magyar anyanyelvűnek az 1941-
es népszámláláskor, de Gyűrűfű kivételével így is minden faluban a német lakosság volt többség-
ben. A többi faluban a lakosságnak minimum a fele németnek vallotta magát. Gyűrűfűn viszont az 
emberek 91,3%-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, és 99,2%-a magyar nemzetiségűnek (HAVAS 
G. 1980).
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A környék agyagos talaja nem alkalmas igazán mezőgazdasági termelésre, de a háború előtti 
időszakban Gyűrűfű gazdái országosan is híresek voltak a vásárokon díjnyertes marháikról. A falu-
beliek az állattartásból, szőlőművelésből, az erdő nyújtotta javakból, és a felesleg piaci értékesítésé-
ből a szomszédos falvakhoz képest  viszonylagos jólétet tudtak maguknak teremteni.  A családok 
helyzetét természetesen itt is megnehezítette a háború, néhány család férfi nélkül maradt, és csak 
nehezen tudta megtartani egzisztenciáját. 

A falvak nehéz helyzetét fokozta az is, hogy a szigetvári és a sásdi járás, illetve Baranya és So-
mogy megye határán fekszenek. Ez azt is jelentette, hogy minden központi településtől, piactól, vas-
úttól távol estek, ami tovább erősítette periferiális helyzetüket. 

3.2. Gyűrűfű története 1945 után 

A falu 1945 utáni fejlődését szinte minden országos történelmi, politikai esemény, döntés be-
folyásolta,  eltérítette  szerves fejlődési  pályájáról:  a kitelepítés,  a szövetkezetesítés,  a körzetesítés, 
majd a településfejlesztési koncepciók. A sok kedvezőtlen adottságot felerősítették az 1945-től ki-
adott településpolitikai, gazdasági jellegű rendeletek, amelyek következtében gyökeresen megválto-
zott a falvak addigi élete.
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1946-ban kezdődött meg hivatalosan a németek kitelepítése a nemzetközi egyezményeknek és 
a magyar rendelkezéseknek megfelelően. A kitelepítések alapja a Volksbund tagság és az 1941-es 
népszámlálási  adatok  voltak.  Hasonlóan  más magyarországi  falvakhoz,  Gyűrűfű környékén sem 
csak ezek az adatok voltak döntőek, hanem egy-egy család gazdaságát, házát szemelték ki a kitelepí-
tő bizottságok (ROMSICS I. 2005). 

A környéken már 1944-ben, közvetlenül a szovjet csapatok átvonulása után elkezdődött a né-
met érzelműekkel való leszámolás. Gyakran véletleneken múlt, hogy a család maradhatott-e a házá-
ban, vagy a falun belül, esetleg a környéken kellett máshová költöznie, vagy németországi kitelepítés 
várt rájuk. Sokan rövid idő után visszaköltöztek régi házukba, vagy egy környékbeli faluban, például 
Gyűrűfűn húzták meg magukat. Többen később visszavásárolták eredeti házukat. 

A kitelepítésekkel párhuzamosan indult  meg a szegényebbek, a helyi és környező uradalmi 
pusztákon élő cselédek beköltözése, és a felvidéki magyarok betelepítése a németek régi házaiba. Ez 
a két csoport azonban teljesen eltérő társadalmi helyzetből érkezett és eltérő gazdálkodási kultúrát 
hozott magával. A felvidékiek minden ingóságukat, állataikat, gazdasági felszerelésüket elhozhatták, 
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és a megelőző évtizedekben felhalmozódott, piacra termelő mezőgazdaság tapasztalatait és polgáro-
sult életmódjukat is magukkal hozták. Magasabb iskolázottságúak voltak, szélesebb politikai tájéko-
zottsággal is rendelkeztek, mint a helybeliek. Számukra egyértelműen visszalépést jelentett az áttele-
pülés, mivel nem csak egy új természeti, társadalmi és gazdasági környezethez kellett alkalmazkod-
niuk, hanem lényegesen rosszabb minőségű és kisebb földet, kisebb házat, a piacoktól pedig na-
gyobb távolságot jelentett, mint előző lakóhelyük. 

A környékbeli cselédek viszont minden ingóság, és gazdálkodási tapasztalat nélkül érkeztek, és 
nem voltak képesek a megkapott földeken, esetleg a hátrahagyott eszközökkel jól működő gazdasá-
gokat üzemeltetni. Néhány év alatt felélték, amit találtak, és vagy elköltöztek a környékről, vagy más 
foglalkozást  kerestek  maguknak.  A körzetben maradt  német  gazdák,  és  a  betelepült  felvidékiek 
mindvégig egy magasabb társadalmi pozíciót foglaltak el, és ezt mindig is érzékeltették a régi cselé-
dekkel. 

Ezek a pár év alatt lezajló jelentős mozgások nagyon mélyen érintették a falvak kialakult társa-
dalmi struktúráját, gazdasági viszonyrendszerüket, és gyökeresen megváltoztatták helyzetüket. A fal-
vak egymással kialakult kapcsolatai is átalakultak, megszakadtak. Kicsit szerencsésebbnek mondható 
ebből a szempontból Gyűrűfű, mivel itt nagyon kevesen vallották magukat németnek 1941-ben, így 
sokkal kevésbé érintették a falut ezek a népességmozgások. A további néhány évben azonban meg-
mutatkozott, hogy egy ilyen radikális változás a falvak társadalmának összetételében milyen hosszú-
távú problémákat okoz. A falvakban megsérült a sok évtizedes közösség, megszakadtak a gazdasági 
kapcsolatok, tapasztalatok, és eltűnt az a szervesen kialakult szabályozórendszer, ami a falvak kö-
zötti migrációt meghatározta (VALUCH T. 2001). A ki- és betelepítések következtében szinte kicseré-
lődött a környék lakossága, és mivel a betelepült cselédek nagy része rövid időn belül továbbköltö-
zött, a házaikból kilakoltatott németek igyekeztek visszaszerezni azokat, a felvidékiek pedig próbál-
tak megbirkózni az új környezet nehézségeivel, a falvak nem tudtak újra közösségekké alakulni. 
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Az elkövetkező években is folytatódott a nagyarányú népességmozgás, és már az iparosítást 
megelőzően folyamatosan változott a falvak társadalmi összetétele. A népességmozgásokra általá-
ban az jellemző, hogy a kisebb falvakból a nagyobbakba, és városokba irányul, de ezekben a falvak-
ban azt figyelhetjük meg a negyvenes évek végén, hogy a legszegényebbek folyamatosan vándorol-
nak egyik faluból a másikba, folyamatosan keresve valamilyen hosszútávú megélhetési lehetőséget. 
Az 1949-től 1974-ig tartó időszakban a lakónyilvántartási adatok szerint az eredeti lakosságának 2,5-
szerese fordult meg a falvakban, miközben Ibafa, Csebény, és Hertelend lakossága erősen, Gyűrűfű 
és Korpád lakossága pedig rohamosan csökkent. Ez a hatalmas fluktuáció szinte átmosta a falvakat, 
egyre inkább gyorsította a folyamatokat, és a helyi társadalom fokozatos lecsúszását eredményezte. 
(HAVAS G. 1980)

Az időszak elején még mindig túlsúlyban lévő hagyományos birtokos parasztság aránya egyre 
csökkent, és ezzel párhuzamosan egyre nőtt a betelepítettek, illetve a betelepültek száma, akik egyre 
inkább az alsó rétegekhez tartoztak, és egyre elmaradottabb vidékekről érkeztek. A hatvanas évek-
ben jelentek meg az első családok Szabolcs megyéből, és ebben az időszakban nőtt meg a cigányok 
aránya is. Folyamatosan nőtt a tradicionális falusi szegények száma is, akik mindig mobilabbak vol-
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tak, mivel az alkalmi munkalehetőségek követésére kényszerültek. Nem kötötte egy helyhez őket 
sem tradíció, sem család, sem ingatlan, és egy új lehetőség felbukkanásakor továbbköltöztek. Az 
uradalmi cselédek mellett közéjük tartoztak a napszámosok, summások, föld nélküli iparosok, bá-
nyákban, erdőkben munkát vállaló alkalmi munkások. Az ő életmódjuk 1945 után sem sokat válto-
zott, mivel az uradalmak helyét átvevő állami gazdaságok, állami erdészetek továbbra is biztosítot-
tak munkát számukra, ami szerény megélhetést jelenthetett, de letelepedéshez, házvásárláshoz sem-
miképpen sem volt elég. 

Az ideiglenes munkahelyek némelyike ideiglenes lakást is biztosított, így a családok egyik falu-
ról a másikba, pusztai cselédházakba, vagy városi szegénynegyedekbe költöztek akár évente több-
ször is. Némelyiküknek sikerült megmaradni egy ipari munkahelyen, esetleg állandó lakást szerezni 
egy faluban. A Gyűrűfű környékén lévő falvakba azonban egyre több, biztos egzisztenciát nem talá-
ló család költözött be, majd rövid idő múlva elhagyta a környéket. A környék folyamatos lecsúszá-
sával párhuzamosan, és a folyamatot gyorsítva, egyre több őslakos német és magyar jómódú gazdál-
kodó család költözött el a falvakból, és a helyükön egyre több szabolcsi, felvidéki, és régebben cse-
lédként dolgozó család maradt (SÁRFALVI B. 1965). 

A falvakat természetesen másként érintették a ki- és betelepítések, és máshogy alakult későbbi 
lakosságuk is: Csebény volt 1945 előtt a legszegényebb, itt lakott már akkor a legtöbb cseléd, és itt 
maradtak meg leginkább az őslakosok ’45 után is. Horváthertelend volt a leginkább jómódú falu, in-
nen telepítették ki a legtöbb német családot, és ezek a porták feleltek meg leginkább a felvidékiek-
nek. A környező uradalmakból beköltöző cselédek többsége az Ibafán megüresedett házakban tele-
pedett le, és mivel ez a falu a környék központja, itt a legjobbak az infrastrukturális feltételek, a be-
költözőknek itt sikerült a leginkább gyökeret ereszteniük, stabil egzisztenciát kialakítaniuk (FARKAS 
K. 1974). 

Korpád a legnehezebben megközelíthető a falvak között, innen kezdtek el legelőször elköltöz-
ni a kitelepítés után maradt őslakosok, és itt váltak először teljesen értéktelenné a házak, így itt már 
a hatvanas években megjelentek az önkényesen beköltöző szabolcsiak és a cigányok. Gyűrűfűn volt 
a legkevesebb kitelepítés, így itt maradt meg a leginkább a régi közösség. A hatvanas évekig kevesen 
költöztek el a faluból, aminek következtében kevesen érkeztek, itt volt a legkisebb a fluktuáció. Ha-
vas Gábor szerint „nem véletlen, hogy a hasonló adottságú falvak közül Gyűrűfű néptelenedett el 
először, mert itt a megmaradt, egységes őslakosság urbanizáltabb településekre költözése kollektív 
döntés eredményének tekinthető.” (HAVAS G. 1980)

Juhász Pál szerint sem a hagyományos aprófalu-probléma „áldozata” Gyűrűfű, mert egy elma-
radott, rossz közlekedési adottságokkal rendelkező falu nem néptelenedik el teljesen, mivel az em-
berek nagy része nem tud elköltözni  a faluból.  Lakói szerint  nehezen elképzelhető a következő 
nemzedékek sorsa a faluban, de ez még nem jelent teljes elnéptelenedést a folyamatos fogyás ellené-
re sem. „Gyűrűfű azért néptelenedett el, mert egységesen jómódú lakossága arra a sérelemre, hogy 
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intézményeit elvették, emellett tudomásul véve azt az akkor szükségszerűnek hitt tényt, hogy oda 
utat nem érdemes építeni, úgy reagált, hogy máshová települt. Megtehették, mert jómódúak voltak. 
A hasonló fekvésű környező falvak sorsa azonban a lassú elszegényedés volt: a tehetősek elmentek, 
a szegények egy része maradt, s hozzájuk újabb szegények csatlakoztak. Csökkenő, s általában egy 
alacsonyabb szinten stabilizálódó körforgás ez a legtöbb út végére került hegyi falu esetében, nem 
pedig elnéptelenedés.” (JUHÁSZ P. 1986-87)

A környékre települők között nemcsak az egész országból, de még a határon túli magyar lakta 
területek szinte mindegyikéről is találunk beköltözőket. A német lakosságra azonban jellemző az en-
dogámia, nem keveredtek a beköltözőkkel, házastársaik 31,9%-a helyben, 72,6%-a a környéken szü-
letett. Érdekes módon a gyűrűfűi magyarok ennél kisebb endogámiát mutatnak: csak 15,6%-uk há-
zasodott helyből, 62,5%-uk pedig a tágabb környékről. (HAVAS G. 1980) 
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3. - 6. kép: gyűrűfűi családok 1960 körül

Képaláírás: Puffler Ádámné Ilonka néni mesélte a 6. képről: „A férjem meg azért állt be, hogy ne más hajtsa 
a lovainkat, hogy ne üssék-verjék, a szomszédba volt a téesz, ha a téesznél nem volt takarmány, képes volt 

hazulról vinni a lovaknak kukoricát, hogy nehogy tönkremenjenek a lovaink.”
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A környék népességmozgásairól összességében elmondhatjuk, hogy 1949 és 1974 között a né-
metek, a ’49 előtt beköltözött cselédek, a magyarok, és a felvidékiek száma erősen csökkenő, a nem 
Magyarországon születettek aránya stagnált, míg növekedett a szabolcsiak és a cigányok száma. A 
falvak összes lakossága 1955-ig még nőtt, de attól kezdve folyamatosan csökkent. A helyi magyarok 
(vagyis főleg a gyűrűfűiek) száma 1962 után kezdett el rohamosan csökkenni (HAVAS G. 1980).

Az őslakos, jellemzően endogám német, magyar, és felvidéki közösség egy ideig még megpró-
bálta fenntartani kialakított egzisztenciáját, tradicionális gazdálkodását, de a környék helyzetének fo-
kozatos  romlásával  egyre többen költöztek el  nagyobb falvakba,  kisebb környékbeli  városokba, 
földrajzi értelemben mindenképpen felfelé mobilizálódtak (KULCSÁR V. 1971). A háború után beköl-
tözött, nem stabil egzisztenciájú cselédek, alkalmi munkából élők egy része megpróbált élni a lehe-
tőségekkel, de nagy részük rövid időn belül újra elköltözött, azonban ők nem tudtak olyan helyre 
költözni, mint a régebb óta itt élők. A rengeteg beköltöző ellenére a környék lakossága folyamato-
san, és egyre rohamosabban csökkent. 

A falvak összes lakossága 1955-ig még nőtt, de attól kezdve folyamatosan csökkent. A helyi 
magyarok (vagyis főleg a gyűrűfűiek) száma 1962 után kezdett el rohamosan csökkenni (HAVAS G. 
1980). Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a ’60-as években a falvak „C” kategóriába kerültek, 
ami  azt  jelentette,  hogy  az  önerőből  építkezéshez  semmilyen  építési  engedélyt  nem  kaphattak 
(JUHÁSZ P. 1988). Az őslakos közösség egy ideig még megpróbálta fenntartani kialakított egzisztenci-
áját, tradicionális gazdálkodását, de a környék helyzetének fokozatos romlásával egyre többen köl-
töztek el nagyobb falvakba, kisebb környékbeli városokba, azaz földrajzi értelemben mindenképpen 
felfelé mobilizálódtak. 
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5. ábra. A lakosságszám változása Gyűrűfűn és a szomszédos falvakban

Forrás: KSH adatai alapján a szerző szerkesztése
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A németek és a helyi magyarok (a gyűrűfűiek) új lakóhelyéről elmondható, hogy nagy részük 
rögtön a környék két megyeszékhelyére (Kaposvár, Pécs), járási székhelyére (Szigetvár, Sásd), vagy a 
legurbanizáltabb faluba, Szentlőrincre költözött. Így ez a csoport rokonsági körén belül, az ismert 
tájegységen belül maradt, de a településhierarchiában képes volt erőteljesen felfelé mobilizálódni. A 
németek 43,9%-a, a helyi magyarok 41,7%-a, és a német-helyi magyar vegyes családok 64,1%-a köl-
tözött városba, míg ez az összes elköltözésnek csak 27,1%-ára jellemző. A falura továbbköltöző né-
metek 76%-a, a helyi magyarok 91,7%-a, és a vegyes családok 75%-a olyan településre költözött, 
ahol van vasútállomás, szemben az 52,8%-os átlaggal. (HAVAS G. 1980) 

Nagy közlekedési útvonalak nem érintették a területet. 1964-ig egyetlen faluba sem vezetett 
köves út, Ibafára ’64-ben, Horváthertelendre ’68-ban, Csebénybe pedig csak 1975-ben építettek kö-
ves bekötőutat (HAVAS G. - SCHIFFER P. 1983). Gyűrűfű elnéptelenedésének egyik fő okaként emlí-
tették a falu régi lakói, hogy a falu nem kaphatott bekötőutat, ezért teljesen kilátástalannak érezték a 
helyzetüket.

3.3. Gyűrűfű elnéptelenedésének folyamata 

Fontosnak tartom, hogy külön kiemeljem az iskola szerepét a faluban, mert minden régi lakos, 
akivel interjút készítettem, sokat mesélt a falu utolsó tanítójáról, Frei Jánosról. A falu életébe szer-
vesen épült bele az iskola, és a tanító és a felesége évtizedeken keresztül meghatározta a falu kultu-
rális életét. Nem csak írni-olvasni tanították a gyerekeket, hanem új gazdálkodási, háztartási, föld-
művelési  ismereteket  oktattak,  kirándulásokat,  színi  előadásokat,  bálokat,  majálist  szerveztek  az 
egész falu számára. A színi előadásokat a tágabb környéken is bemutatták. Érdekes volt számomra, 
hogy a tanítók nem csak az iskolát látták el, hanem a századfordulóig temettek is. 
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Tímár György szerint - aki 1966-tól volt Ibafa és Gyűrűfű plébánosa - Gyűrűfű elnéptelenedé-
sében kiemelten fontos szerepe volt a termelőszövetkezetek összevonásának is. Gyűrűfűn a kollek-
tivizálás  ellenére valamennyire önálló  gazdálkodást  folytathattak a gazdák,  így megőrizhették vi-
szonylagos szabadságukat, és folytathatták a hagyományos, a helyi adottságoknak megfelelő állattar-
tást. Tímár György szerint a gyűrűfűi gazdák a szövetkezet földjein legeltették állataikat, gyakorlati-
lag még jól is jártak a kollektivizálással, ami a folyamatosan elszegényedő korpádi tagokat zavart, és 
csak erősítette a már évtizedek óta létező ellentéteket. A szigetvári járási vezetők felismerve a hely-
zetet, összevonták a két falu szövetkezetét, akik ebben a kényszerházasságban sem jutottak előbbre. 
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A gyűrűfűiek természetesen nem akarták a saját ügyességüknek köszönhető javaikat megosztani az 
„ügyetlenebb” és szegényebb korpádiakkal. A termelőszövetkezetet végül az ibafaival is összevon-
ták, ami visszafordíthatatlanul elindította Gyűrűfűt a pusztulás útján. 

Érdekes, hogy a világtörténelemben fordulópontnak tekintett ’68-as év Gyűrűfű életében is 
fordulatot jelentett: ebben az évben zárt be a helyi kisbolt, született meg az utolsó gyerek, és ez év 
októberében tartották a faluban az utolsó esküvőt. Az ’50-es években megkezdődött és egyre roha-
mosabbá váló elköltözési hullám 1970 nyarán érte el végső fázisát, amikor kiderült, hogy szeptem-
bertől már az alsótagozatos gyerekeknek is heti bentlakásos iskolába kell járniuk Ibafára. Több in-
terjúalany is elmondta, hogy gyakorlatilag ez jelentette az utolsó lökést a költözéshez: abba még be-
lenyugodtak, hogy nem kapnak köves utat, hogy elvitték az orvost, nem adtak ki építési engedélye-
ket, bezárt a kisbolt, az iskola felső tagozata is, de a 6 éves gyerekeket már nem voltak hajlandók 
egész hétre elengedni egy másik faluba. A családok a nyár folyamán épphogy felhúzott és lakhatóvá 
tett új házaikba költöztek be, hogy a szeptemberi iskolakezdést már valamelyik környező városban 
kezdjék a gyerekek: főleg Szentlőrincen és Pécsen. A falunak az 1970-es népszámlálás idején, az év 
elején még 37 lakosa volt, ugyanazon év decemberében pedig már egy sem.... 

A gyerekes családok elköltözése után a faluban maradt néhány lakó is a távozás mellett dön-
tött. Az utolsó lakó 1970. november 28-án költözött el, a falu elnéptelenedéséről szóló újságcikkek 
pedig decemberben jelentek meg a magyar sajtóban. A cikkek többsége sajnálatosnak, de a szocialis-
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ta fejlődés elkerülhetetlen velejárójának, természetes részének tekintette az aprófalvak elnéptelene-
dését. A vélemények teljes spektrumát megismerhetjük az újságokat olvasva, de a településfejlesztési 
koncepciók nyílt bírálatára ekkor még nem kerülhetett sor. 

A falu maradék lakosságának egyszerre történt elköltözése azért is különösen érdekes, mert a 
gyűrűfűiek szinte kivétel nélkül új házat építettek maguknak új lakóhelyükön, és ehhez régi, eladha-
tatlan házaik minden használható anyagát elhordták, ajtókat, ablakkereteket, kútkereket és kútkávát, 
téglákat, köveket, szinte teljesen lebontották a falut, csak a vályogfalak maradtak. A falu lakói kol-
lektív költözésükkel teljesen felszámolták a falut, ami minden aspektusában megszűnt létezni, bete-
lepülésre nem volt lehetőség (BELUSZKY P. 1974).

1971. augusztusi újságcikkek és TV híradók számoltak be arról, hogy a régi lakosok által le-
bontott lakóépületek mellett még megmaradt középületeket az ibafai tanács bontatja le. A tanács 
felszólította a telkek tulajdonosait, hogy műveljék meg földjeiket, ha ennek nem tesznek eleget, ak-
kor a község megszűnését kimondó jogerős Elnöki Tanácsi határozattal egyidőben a telkeket állami 
tulajdonba veszik, és az ibafai tanács, illetve a termelőszövetkezet számára átadják művelésre. Vol-
tak lakók, akik visszajártak még pár évig művelni a földjeiket és a temetőt, de végül 1974. december 
31-vel Ibafa és Gyűrűfű községeket Ibafa néven egyesítették. A Magyar Népköztársaság Helység-
névtárának 1985-ös kiadásában Gyűrűfű már nem szerepelt (TÍMÁR GY. 1971) 

21

9. kép. Gyűrűfű közvetlenül az elnéptelenedés után



Slachta Krisztina: A központosított településpolitikai intézkedések eredménye: Gyűrűfű elnéptelenedésének okai 
Modern Geográfia, 2009.3. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/slachta_krisztina_2009_3.pdf

3.4 Gyűrűfű elnéptelenedésének története két egykori falubelivel 
készített interjú alapján

A kutatás során 12 egykori falubelivel készítettem interjút, ezek közül kiemelnék kettőt, mivel 
bennük különösen szemléletesen jelenik meg a gyűrűfűi élet, a falu utolsó pár éve és az elnéptelene-
dés oka, folyamata, valamint az újrakezdés az új lakóhelyen (CSÉFALVAY Z. 1990). A szó szerinti szö-
vegből kiemeltem az általam legérdekesebbnek tartott részleteket, és saját jegyzeteimmel kötöttem 
össze azokat. 

A Puffler Ádámné Ilonka nénivel készített interjú elején nagyon gyorsan, csak hogy követni 
tudjam a gondolatmenetét elhadarja, hogy mikor született, hogy édesapja a második világháborúban 
meghalt, nagyapja pedig az elsőben,  így kiderült, hogy miért volt olyan nehéz az élet Gyűrűfűn: 
„Hát, tudod, faluhelyen, nehéz volt a megélhetés, és akkor mindig a családfenntartó hiányzott az 
életből. Hát, hát, akkor nem úgy volt ám mint máma, hogy akár öt- vagy tizször férjhez megy valaki, 
éngem anyám apa nélkül nevelt föl. És faluhelyen nagyon rossz volt a megélhetés.” A házat köl-
csönből vették, amit aztán az édesanyjának egyedül kellett visszafizetnie, ezért mindenféle munkát 
elvállalt, kisbiróságot, és a postát hordta Ibafáról, „...és nő létére ugye kiállt bizony dobolni, hogy 
hát valahonnan egy kis pénz jöjjön, mert hát egy fillér fizetésünk nem volt.” 

A sáros utak okozta nehézségeket többször is megemlítette, például amikor a kislányát bete-
gen a hátán vitte orvoshoz, majd a mondat második felében máris védekezik, hogy miért mentek ők 
el: „Mihelyst leesett az eső, sár volt, ott köves út nem volt, járda nem volt, hát azért akkor, mon-
dom, de még akkor is talán maradt volna a nép tovább....” és máris ismét a kislányával átélt nehéz-
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ségeknél tart: „...mikor az Ilikém is megszületett októberben, hát, (nagy sóhaj) én nem úgy voltam 
mint most, hogy három évig gyes, meg ilyen segély, olyan segély, egy hetes korában már ősszel vit-
tem ki a földre, mert édesanyám akkor egymaga mindenhová ugye odaállt, répát szedni, elbújtunk a 
bokor mellé mikor tisztába raktam, hát szóval az is, nincs annak a határnak olyan sarka, ahol én az 
Ilikémet a lányomat meg ne hurcultam volna. És hát ugye legtöbbször a hátamon, amikor eső, sár 
volt, hát mibe, én kocsiba nem tudtam tolni, vagy valami.„ 

Ennek kapcsán mondja el aztán a téeszesítést, amihez gyorsan elmagyarázza férjhezmenetelét, 
és máris újra édesanyja nagyon nehéz helyzetéről beszél: „Hát azért, amikor a földekre, harminc 
évig a téesz használta, az volt még a legnagyobb baj utána, akkor a téesz megalakult, ugye. Na, és 
akkor, még azért is azt is idekészitettem, édesanyám nevén voltak a földek, mert a férjem, hát én 17 
éves voltam amikor édesanyám férjhez adott, mert nem volt férfi a háznál, nem volt aki egy darab 
fát vágjon vagy valami, nagyon nehezen tudtunk megélni. És akkor, amikor megalakult a téesz, mert 
összekerültem a férjemmel, hát nagyon, minden pénzt összeraktunk, mi az életbe soha nem voltunk 
nyaralni, nem ittam, nem cigarettáztam, nem kenytem magamat, hát nézd olyanok a kezeim, hogy 
sokszor szégyenlem elővenni.” Kiderül az is, miért volt a „legnagyobb baj”, hogy a téesz megala-
kult, egy fényképet is mutat a gyönyörű lovakról, amiket elvettek, amikor „....már annyira föltornáz-
tuk magunkat, hogy ezek voltak a lovaink, három éves lovak (...) Most anyukámnak azért kellett be-
állni a téeszbe, mert az ő nevén volt a föld. A férjem meg azért állt be, hogy ne más hajtsa a lovain-
kat, hogy ne üssék-verjék, a szomszédba volt a téesz, ha a téesznél nem volt takarmány, képes volt 
hazulról vinni a lovaknak kukoricát, hogy nehogy tönkremenjenek a lovaink. Úgy sírt édesanyám, 
ezek a lovak, hát most ez ugye, az erdőn fuvarozott a férjem, nem ez a kocsi volt, új volt, új kocsi, 
új szerszám, három éves lovak, 4800 forintba fizették ki, mikor beléptünk a téeszbe, hát mit kapna 
angyalom máma, 4800 forintért, és azt is, meg tudnám mutatni a papírt, mert nagyon sok papírt 
megőriztem, öt éven keresztül, egyenlő részletbe, nyolcszázvalahány forintokkal öt éven keresztül 
fizették ki ezt a szép lovakat.” Mire összeszedték magukat, elvették a téeszbe, amijük addigra lett, 
igy Ilonka néni számára teljesen hiábavaló volt az a rengeteg munka, amit az édesanyja és ő végez-
tek, talán „fölösleges” volt férjhez menni is, ha a „férfi a háznál” a téesznek dolgozik és áthordja az 
elvett lovaknak a kukoricát. 

Az elköltözés közvetlen okairól pedig a következőket mondja: „Mert ne azt mondja (senki), 
hogy elhagytuk a falunkat. Nem adtak engedélyt.” Következő mondatából derül ki a végső ok, ami-
ért elköltöztek Gyűrűfűről,  mert maradtak volna, kibírták a nehéz körülményeket,  de „....muszáj 
volt valamerre indulni, most az a kislány, majd te is angyalom mire családod lesz, hát az ember a 
gyerekei érdekeit nézi. Most első osztályos korára Ibafára odaadom? Nyolc évig oda járjon? És ha 
tovább akar tanulni, akkor vagy Szigetvárra kellett volna beadnom, vagy Pécsre. Hát soha nem lett 
volna a családdal, igaz, mert akkor már följebb iskolába megyen, hát csak elindultunk mi is, mire az 
Ilikém iskolába ment, akkorra már fölépültünk, és beköltöztünk.” Az iskola megszűntetése végleg 
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„betett” a falunak, mások is a gyerekek miatt költöztek be nagyobb falvakba, vagy Pécsre. Ilonka 
néni sokszor említi édesanyja és az ő nehézségeit a lányával, de azért azt már nem hagyta volna, 
hogy a hat éves kislány kollégumba kerüljön a szomszéd faluba. 

A másik interjú, amiből szeretnék részleteket idézni, Jech Jenőné Aranka nénivel készült. Miu-
tán megkértem, hogy beszéljen az életéről és a gyűrűfűi életről, rögtön ezzel kezdte: „Hát az élet, 
mint máshol is, éppen olyan nehéz volt, de megbírkóztunk vele, úgyhogy nem volt hiányunk, mert 
hála  Istennek,  elég jó földek voltak,  megtermett  minden,  csak dolgozni  kellett.” Egész életének 
mottója lehetne az a fél mondata, hogy „..csak dolgozni kellett”. Aranka néni számára az élet egy 
folyamatos munka, amit aztán mindig újra kell kezdeni, mert „.. na, akkor megen...” történik valami 
nagy csapás, és nincs más hátra, dolgozni kell, és akkor újra minden rendben lesz. Ez a hullámzás 
jellemző egész életére, és az a „filozófia”, hogy mindig csak dolgozni kell, és akkor meg lesz minde-
nük. Ahogyan az életét röviden elmeséli mindig a munka van a központban, mindig azt emeli ki, és 
az a fontos. Harmadik mondata máris az, hogy „....akkor én még iskolába jártam, akkor 12 évesen 
már volt 60 napom az erdészetnél, izéba, napszámba, akkor ilyen csemetét, ilyen nyár körül kapálni, 
meg mit tudom én. Azt csináltunk, aztán akkor utána, hát végig, amíg lány voltam, végig napszámba 
jártam, akkor férjhez mentem, akkor megszületett a fiam, akkor már, akkor is még ha volt idő, még 
élt a dédi, akkor ő vigyázott rá, és akkor én tudtam menni.” Úgy tűnik az elmondottakból, hogy eb-
ben a világban attól volt valaki értékes ember, attól volt becsülete a közösség előtt, hogy hány napot 
dolgozott napszámban. Következő mondatában a férjhezmenetele és a fia is csak abból a szem-
pontból  kerül  elő,  hogy még akkor is,  amikor  csak  tudott,  ment  napszámba,  pár  mondat  után 
mondja ismét, mintha csak a napszám lenne az élet legfontosabb része: „És akkor ügyeskedtünk el-
végezni otthon és akkor nyomás napszámba.” 

Az első csapás a téesz volt, „.... akkor, akkor kezdődött megen, én 56-ban mentem férjhez, 60-
ig otthon voltunk, parasztkodtunk, utána jött a téesz, és akkor a téeszbe kellett dolgozni, dehát ak-
kor is, ha nem volt olyan munka, akkor mentünk az erdészethő...” A napszám segített mindig, ké-
sőbb is majd, a téeszes rossz években is mindig volt elég, bármire, amit a városi ember megvehetett, 
azt ők is: „És abból éltünk, és abból hál Istennek, mert nem volt hiány, mert ami, bejöttünk ide a 
városba, ami itt volt divat, vagy tetszett, azt mi is meg tudtuk venni, mert igyekeztünk és dolgoz-
tunk.” A munka úgy tölti ki az életét, hogy az old meg mindent, csak igyekezni kell és dolgozni, és 
akkor minden rendben lesz, ha elveszik, akkor csak újra dolgozni kell, és lesz megint. Férjéről is 
csak a munkáját tudjuk meg, később sem fog róla beszélni. 

Megtudhatjuk az interjúból azt is, hogy a téesz okozta nehézségek miatt kezdtek az emberek 
elköltözni Gyűrűfűről: „És utána, akkor kezdődött az, hogy aki már jobban bírta, az már húzódott 
el, a nagyja először, és mikor azok már eljöttek, azok, olyan ’62, ’60, ’61-62-be az eleje indult el.” 
Aztán megtudjuk, hogy ők is az iskola megszüntetése miatt költöztek be végül is Pécsre, bár az idő-
pontra nem emlékszik jól: „És akkor, ’60, vagy ’65-be hát előtte eldöntöttük mán, hogy mi is eljö-
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vünk, mert akkor megszűnt az iskola, és akkor be kellett volna adni a fiamat Ibafára kollégiumba. 
Első osztályos gyereket. És, akkor hát nem akartam, így akkor hát, elkezdtünk mi, hogy hát eljö-
vünk mi is.” Ezután elmeséli a gyors építkezést Pécsen, Patacson, a nehézségeiket, hihetetlennek 
hangzik, hogy valaki egy nyár alatt felhúzzon félig egy házat, majd a villany nélküli, földes szobába 
beköltözzön, és évekig a saját feje fölött épitkezzen. Két évvel később szülei is beköltöznek hozzá-
juk „....és akkor így lassan..” újra összeszedték magukat, amihez „még itt is elkezdtünk kapálni, ku-
koricát, meg disznót tartottunk, meg tyúkot tartottunk, meg mindent, hogy hát menjen.” Megint a 
napszám az, ami segít a családnak, hogy összeszedje magát, csak dolgozni kell, és minden menni 
fog.

 Kisfia betegsége az újabb csapás, ami azért olyan rossz számára, mert emiatt nem tudott el-
menni dolgozni: „És akkor én nem tudtam elmenni dolgozni, mert a nem tudom, a Jóisten is mit 
akart velünk, vagy miért haragudott ránk, mert már ott az én fiamat én hordtam jobbra-balra orvo-
sokhoz, és nem találtak semmi baját nekijje, itt is iskolába járt, itt is két hétig ment, egy hétig megen 
nem, és akkor így nem tudtam elmenni dolgozni, hanem eljártam napszámba, ugye, onnan akkor 
maradtam itthon, amikor én akartam. És hát, keresni is kerestem annyit, csak hát nem volt mind-
egy, villakapázni, vagy pedig elmenni valahova, abba az időbe.” Ebben a helyzetben is a napszám 
segit, mindig a munka az, ami segit a családon. Miután a kisgyerek meggyógyult, és elmehetett dol-
gozni, akkor jött a következő csapás, édesanyja halála: „Na, akkor elmentem dolgozni, rá egy évre, 
anyukám meghalt. Az is ilyen hirtelen, műtötték, ilyenkor Margit napjánál, Margit volt, volt bennt a 
kórházba, az vasárnapra esett, hétfőn műtötték, másik vasárnapra már meghalt. Na, akkor megen 
egy csapás. Akkor az, akkor azzal el, vagy hát eltemettük, minden, hát, jó, itt maradtam a három 
fér.., mert itt volt az öcsém, az is itthon volt, meg az én fiam, meg a papa, az én férjem, úgyhogy 
ennyi férfi, és egy nő.” Édesanyja halála is abból a szempontból kap hangsúlyt, hogy neki ezután 
sokkal több dolga lett otthon a háztartásban, mert a férfiak akkoriban „nem úgy voltak szokva”, 
hogy házimunkát végezzenek.  Ezután meséli  el,  hogy hol,  mit  dolgozott,  „aztán lejárt  a váltó.” 
Gyorsan eljutott a mesélésben a nyugdíjig, amikor előkerül a nyaralás, sosem voltak, ennek magya-
rázataként visszatér a kezdetekhez: „...mi nem voltunk nyaralni, mert gondold el, azért a semmibül 
se, mert most így itt hagyni mindent, és elköltözni, mert ott is meg volt, jó van, mert a ház nem volt 
új, de az is, mert ottan az öregek azt mondták, hogy először az istálót kell, mert az, abba lehet, hát, 
több, gyarapodni, de a lakásból nem, mert az kész, utána gyön a lakás. Na, az kész, mire rákerült 
volna a sor, akkor addigra eljöttünk...”. A régi ház is olyan megvilágításban kerül elő, hogy mire 
kész lett az istáló, elköltöztek, egyrészt felesleges volt megcsinálni, másrészt pedig nem került már 
sor a házra. Pécsen aztán kezdhettek mindent előről, sosem jutott pénz és idő nyaralásra. Ezután 
beszél arról, hogy még pár évig visszajártak Gyűrűfűre a kertbe és a szőlőbe, de már mindent ellop-

25



Slachta Krisztina: A központosított településpolitikai intézkedések eredménye: Gyűrűfű elnéptelenedésének okai 
Modern Geográfia, 2009.3. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/slachta_krisztina_2009_3.pdf

tak, széthordták a falut, mindenki elköltözött. Ennek kapcsán mondja el, hogy amikor beköltöztek, 
nem tartották értékesnek a régi falusi tárgyakat, amit elhoztak később, azt is kidobálta a férje, most 
meg már keresik a régi tárgyakat, értékesek lennének. 

Aztán újabb „csapás” következett, legalábbis a család gyarapodását megszakította fiának há-
zassága: „.....akkor mire itt kicsit helyre jöttünk, akkor itt megnősült a gyerek. Na, hát akkor megen, 
nem akartak itt maradni, hát jó, egyik se szeret most már otthon maradni, na akkor, de az én fiam 
nem akart elmenni innen ilyen ...panelházba, az, az ilyen örökké mozgó, az mindig valamit csinál, és 
akkor hogy építsünk a tetejére. Akkor kezdött valaki itt a fölső szomszédok, azok (…) ’85-be, akkor 
építettünk a tetejére. Na, akkor megen ezeknek se volt semmi, mert, 4, 5 év alatt, egy gyerek, meg a 
fiam katona is volt, meg minden, akkor megen ide segíteni.” 

Aranka néni számára a nyugdíj volt a várva-várt megváltás, amikor mehetnek nyaralni, és lehet 
pihenni: „...na, mire, hát most, majd ha nyugdíjba megyünk, akkor majd jó lesz. Na, akkor nyugdíjba 
mentünk, az én férjem lerobban, nagy beteg volt, csontvelőrákja volt. Másfél évig kínlódott vele, vé-
gén nem bírt fölkelni, vagy fölállni se tudott, na, akkor avval voltam, akkor hagytam ott a ’92-be, ak-
kor mehettem volna rendesen nyugdíjba, de dolgoztam rá ’93 nyaráig (…), és akkor másfél évig, 
igen, (…) mert ’95 január, február 3-án már meghalt.” Szegény hiába várta a nyugdíjat, férje beteg-
sége miatt már nem mehettek nyaralni, őt kellett ápolnia. Férje halála után még apját és a kertet kel-
lett gondoznia, számára szinte egy kategória a kettő, mindegyik sok munkát ad, és nem lehet miat-
tuk elmenni egy hétre sem: „Na, akkor itt maradtam a papával, aki 85 éves volt. Na, hát akkor, mel-
lette volt egy 600 négyszögöles kert, azt is ellátni, ezt is, a férjemet is, de a papa is, örökké jött, 
ment, úgyhogy nem lehetett már elmenni. Akkor, 80..., rá két évre akkor ő is meghalt, és akkor itt-
maradtam egyedül.” 

Aranka néni ezzel gyorsan le is darálta az életét, ami csak a munkáról szólt, és mindig egy-egy 
„csapás” jelentett benne tagolást, ami mindig megakasztja a család gyarapodását, és lehet szinte tel-
jesen előröl kezdeni, mint egy olyan kettőt előre, egyet hátra játékban. Mivel olyan gyorsan elmesélt 
mindent, a gyerekkoráról kérdeztem. Első mondatában máris megint a munkáról beszélt, még a 
gyerekkoráról is csak az jut eszébe, és meg is magyarázza, hogy miért volt ez igy: „A gyerekkorom-
ról, hát, énnekem nagyon sokat kellett dolgozni, míg gyerek voltam, mert négyen voltunk testvérek 
és a legnagyobb az a nagynénénkhez került, mert annak nem lehetett gyereke, és akkor én voltam, 
és utána jött a húgom, az is itt lakik az izé, a Mecsek áruházzal szembe, az izé.... ilyen főkönyvelő, az 
Szigetváron tanult gimnáziumba, engem is  akart az az igazgató,  aki ott tanított  Gyűrűfűn, hogy 
menjek, de az én nagyanyám azt mondta, hogy, hát, ne menjek, mert mi lesz akkor, hogy ha senki se 
tud őnekik segíteni, meg ott voltak még a két hugom, vagy a hugom, meg az öcsém, azt mondja, 
hogy akkor ki dolgozik, ha, na, hát akkor így nem mehettem iskolába. Hanem otthon kellett marad-
nom és dolgozni. De a hugom is, meg az öcsém is, azok már mehettek. Na, hát aztán énneköm meg 
jutott a parasztélet. Hát.” Neki kellett otthon maradnia dolgozni, míg a testvérei tanulhattak, nem 

26



Slachta Krisztina: A központosított településpolitikai intézkedések eredménye: Gyűrűfű elnéptelenedésének okai 
Modern Geográfia, 2009.3. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/tarsadalomfoldrajz_altalaban/slachta_krisztina_2009_3.pdf

csoda, hogy egész életét aztán a munka definiálja. Következő mondatában ismét a nyaralásról be-
szél, amiről mindig lemaradt: „De az, hogy elmenjek nyaralni, vagy mi, nem voltam még egyszerse, 
én nem szégyenlem, most már, mondom, mikor már oda került volna a sor, most már ráérünk, me-
gyünk, most már nem. ...... Úgyhogy.” 

Aztán gyorsan visszatér a gyerekkorához, mesél a játékokról, amire csak a munkától elcsent 
időben volt lehetősége, de estére mindig haza kellett érnie, segíteni az állatok körül. Ismét megemlíti 
a napszámot, ahová még 10 kilométerre is eljártak, erről eszébe jut a klumpa, ami annyira feltörte a 
lábát, hogy még ma is látszik. Viszont ma is látszik a vagány szánkózások nyoma is a térdén, azt is 
megmutatja. Mesél aztán a bálokról, de nem nagyon ecseteli az ilyen szórakozásokat, épp csak any-
nyit mond, hogy voltak. 

Elmeséli sorban pécsi munkahelyeit is, majd a végén hozzáteszi, mintegy a történet zárásaként: 
„Nem volt könnyű életem, úgyhogy nem köllött körberöhögni a világot. (nevet). De hála Istennek, 
hogy még itt vagyok, és ilyen erőbe, úgyhogy..... hát....” 

Ezután már az újabb fényképek nézegetése közben jutnak eszébe apróbb momentumok, pél-
dául, hogy az ibafai találkozókra több gyűrűfűi megy el, mint helybeli, „....pedig mi oda is minden 
vasárnap eljártunk templomba, vagy hat kilóméter volt. Hegyen föl, le, megen föl, megen le.” Erről 
aztán eszébe jut, hogy az állomás is kilenc kilométer volt, és amikor építkeztek a napi munka előtt 
még le kellett gyalogolni odáig. Még hozzáteszi, hogy „most, most már csak mosolygunk rajta, ugye, 
hogy hogy lehetett bírni, és kibírtam. ....”. A képekről még eszébe jut, hogy „...olyan összetartó kis 
falu volt, nagyon, .... mindenki, bárki ha valami bajba volt, segített egymásnak, úgyhogy, na... nem is 
volt nagy falu”. Elmondja, hogy minden évben elmegy rendbe tenni a sírokat is, de már nem bír 
gyalog kimenni a faluba. Erről megint csak a rengeteg munka jut eszébe: „.... Hát. .... Hát én avval 
együtt, a Kisilánnal, az Ilonka nénivel (Puffler Ádámné Ilonka néni) együtt nagyon sokat dolgoz-
tunk, nagyon sokat, olyan nem létezett, hogy valaki egy csemetével többet elültessen, mint mi. Min-
dig én voltam az ültető, ő volt az ásó, de nem létezett, hogy valaki eggyel többet elültessen, mert ha 
ott voltunk egy kicsit tovább is vagy valami, de olyan nem volt, hogy... Nagyon. De jött is segíteni,  
mert őnáluk akkor nem volt annyi jószág, nem tudom, itt van e, hogy nekünk, ilyen nagy kerekes 
kutunk volt, és az, azzal felhúzni 10 darab jószágnak azzal köllött egy órát, én tekertem, az Ilonka 
meg kisebb volt, így segítette húzni, hát, ...” 

A beszélgetés alapján az volt az érzésem, hogy Aranka néni életében Gyűrűfű nem foglal el 
olyan nagyon fontos helyet, inkább csak egy újabb csapás a sorban, ami után újra kell kezdeni a gya-
rapodást. Minden ilyen csapás után rendületlenül dolgozik tovább, attól majd minden újra rendben 
lesz. A munka, a napszám az, ami mindig segít, amit gondolkodás nélkül, mint egy gép csinál, meg-
akasztja valami, jön egy újabb csapás, akkor is csak dolgozik tovább.
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4. A SZOCIALISTA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ALAPELVEI

A szocialista településfejlesztés egyik alapvető jellemzője volt, hogy minden, az élet legapróbb 
részletét szabályozó rendeletet központilag, a helyi természeti és társadalmi sajátosságok ismerete és 
figyelembe  vétele  nélkül  hoztak  meg,  és  azt  az  ország  egész  területére  egységesen  alkalmazták 
(HAJDÚ Z. 1993). Ilyen döntések következtében születtek a beszolgáltatásokról, a kollektivizálások-
ról, az iskolák körzetesítéséről szóló rendeletek is (ROMSICS I. 2005).

A tervezés, az irányítás is központosítottan zajlott, és az intézkedések is tendenciózusan a tele-
pülések egyre magasabb fokú központosítására irányultak. A kismértékű decentralizáció is csak úgy 
valósult meg, hogy felülről minősítettek kompetensnek egy-egy csoportot a hierarchián kívül reked-
tek képviseletére (JUHÁSZ P. 1988). Jellemző, hogy a politikai elhatározások megakadályozták a szak-
mailag megalapozott döntéseket. 

Ez a szemlélet tükröződik a települési funkciók alapján történt kategorizálásban is, amely a te-
lepülés különböző funkcióinak merev szétválasztásán alapult, így az egyes elemeket ágazati - gazda-
ságtani kérdésekként kezelték. Az egyes települések infrastrukturális fejlesztéseit, intézményeik be-
zárását, vagy létesítését kizárólag a lakosság száma, a többi hasonló funkciójú intézménytől való tá-
volsága határozta meg. A döntések nem vették figyelembe a helyi igényeket, sajátosságokat (ENYEDI 
GY. 1980; LACKÓ L. 1988). 

Ennek a folyamatnak az eredményeképpen az intézményrendszer és az infrastruktúra járási, 
megyei centrumaiba került a helyi döntéshozatal  és az irányítás is.  Ez tovább fokozta a területi 
egyenlőtlenségeket. Az ország iparosítását a falusi népesség munkaerejének felhasználásával valósí-
tották meg, az aktív falusi népesség a városokba, ipari centrumokba kényszerült vándorolni. Helyze-
tüket tovább súlyosbította az 1971-ben elfogadott Országos Településhálózat Fejlesztési Koncep-
ció, ami lényegében csak a városok fejlesztését irányozta elő, és a „kiemelt funkció nélküli település” 
fogalom bevezetésével  rengeteg apró falut  (a  településállomány kb.  80%-át)  zárt  ki  a minimális 
anyagi  támogatás  köréből  (ANDORKA R. 1979;  BELUSZKY P.  –  SIKOS T. 1982;  ENYEDI GY. 1980; 
KULCSÁR V. 1971).

A ’71-es koncepció a falusi településeknek mindössze egy-ötödét tartotta fejlesztésre alkalmas-
nak, amelyeket alsó fokú szervezőközpontoknak neveztek el. Azonban e falvak fejlesztésére is mini-
mális összegeket fordítottak, például Baranya megyében a támogatások 80%-át Pécs, 15 %-át a kis-
városok, és a maradék 5%-át a több száz aprófalu kapta. A koncepció a ’80-as évek elején a hivata-
los településpolitikát ért kritikák hatására hatályát veszítette, a városcentrikus fejlesztést már nem le-
hetett tovább erőltetni. 
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A hetvenes évektől a településföldrajzi kutatóknak volt lehetőségük, ill.  erre felkérték őket, 
hogy az országos településfejlesztési koncepciókhoz javaslatokat adjanak, véleményezzék azokat, és 
értékeljék a folyamatokat, a szociológiai szakirodalomban is ekkor születtek cikkek Gyűrűfűről, és 
az aprófalvak helyzetéről (BELUSZKY P. 1992; ENYEDI GY. (szerk.)1993; KOVÁCS T. (szerk.) 1991). 

Az 1985-ben elfogadott új terület- és településfejlesztési tervben hosszú távú feladatok szere-
peltek, azonban a gazdasági nehézségek a településfejlesztést súlyosan hátráltatták. A viszonylag jö-
vedelmezően gazdálkodó állami gazdaságok támogatták a működésük területén fekvő települések 
infrastrukturális fejlesztését,  azonban ez mindig is minimális szinten maradt. A koncepció ugyan 
megengedte a falusi tanácsok önálló kezdeményezéseit, azonban erre már nem volt anyagi fedezet, 
és közben „sikeresen” elsorvadt a kezdeményező képesség és bátorság (BARTA GY. – ENYEDI GY. 
1981; BELUSZKY P. 1999; HAJDÚ Z. 1991). 

5. ÖSSZEGZÉS

Összefoglalóan elmondható a szocialista településszerkezetről a felülről irányított politika kö-
vetkezményeként kialakult torzult szerkezet, ebből adódóan pedig a fejlesztési lehetőségek korláto-
zottsága. Egy íróasztalnál tervezett településstruktúrát nagyon nehéz bármiféle településfejlesztési 
koncepcióval hosszú távú, szerves településhálózattá alakítani. Az erőszakos beavatkozás a magyar 
településszerkezet egyedi jellemzőit, a tanyákat, az aprófalvas szerkezetet szinte visszafordíthatatla-
nul tönkretette, nem törődve a demográfiai következményekkel sem (BELUSZKY P. 1992; HAJNAL K. 
2006).

A Zselic ma is küzd az aprófalvas régiók országosan jellemző problémáival, de ma már a vi-
szonylagos „fejletlenség” előnyeit is élvezi, mivel az érintetlen, vagy elhagyott területek az ökoturiz-
mus és az ökológiai gazdálkodás számára jelentenek kitűnő adottságokat. Ma a Zselic jelentős része 
természetvédelmi terület, ezen belül kiemelkedő védettséget élvez például az egykori Gyűrűfű is, 
ahol ökofalu épül (BORSOS B. 2008).
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