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LAOSZ
LAN: TYANGa, Millió; Elefánt
Vol1;',francia

gyarmat,

2'36 800 nf,

Területe

é

a. Fehér. Nap.ern;y;ő,Országa .•

lakóinak

0

majd népi köz t ár-aaaág,

királyság,

EiU

száma kb 3 millió,

ebből 70% thai-lao,

többi. nagyszámú! kü.Ldnf'éLe. tÖl:1ZS'Oo

FőJiáro;sa Vientia.neo
A királyi

sz.ékhely;

Luang Praoaug; Vo'olto

Tl1-ó.p1lS-::!l
monszumor-saág, Tengerpart ja. nincs,
A legnagy;obb
Torületén
hető,

w. MEKONG

o

hegye a, nehezen, járható

réBzak váltakoznak

a jól

megközelit.,..

termélcen;w fennsikokkalo

A MEKONG
Kelet

Tibetben

Dél-":ki.na.i.tengerbeo
200 kilóméteren
közlekedési

ered,

majd több ..:fl.o1.;y;ót:,
eg;yesitve

Haltárfol;y;ó Bu:mnaés Laosz:: között

átQ Laosz életében

mego Az ország ,igazán

aL fol;y.ó keskeny; völg~eo A fol~ó

át ha;Jjózható'o Ez a rész

folyik

a.

több mint

,~

',.

a· Mekong az ország, legfontosabb

útlja~ A f,oly;ó, egé sz; hosszánakegyharmad

Laoaz . ter'ÜiLet!énlteszi

mődú.

de bő;vizül :!fol:Yióii
vannadc;

részét

/1500

'lierméken~ vidéke

300 kilómétereffi

csak

szakasza. ogéaz

a. legj obban termő} vidék,

itt

élnek

km/

éwen

a. jobb,

parasztok~

A fő táplálék
elég rizs

..

riza,

<1li.

éppen ezért

élet-halál.kérdése,

hogy van-e

az országba.nol

"\<,

A rizsföldeket,

mest"erségesen

árasztjálG

el a, folyó

vagy eső' vizzelo

Ez a t evékenység, sok ember kdz a. munkáj!it:. fel tételezi'o
ö

részén

ma is

a. rizst·o"

ooi módon, a falú

egészének

BivaJ.ly;a.l v,ont ekével

Kézzel.palántázzák

arizst

Az:.aratás3 sarlóval,
A kelet~ázsiai

szántják,

A földek

közremüködésével
fel

a kis

nagy

termelik

parcellákat

o

.ez mí.nden időben ai nők f'e'Ladzrha, volto

a.legtöbb

embert a rizs;

huLyen kézi
elkiséri!.

erővel

a bölcsőtől

történik.
al sirig .• Tápláléka.,.

munkaadő.jai, öröme vag'Y;gondDa:" gy;ógys:ze.re, ajándékac a rizs'~
A félmétereS3 vizben
aok egészségét~

töltött

hosszú

órák előbh...:uWbb aláássák.

a. munkáe-

A z-eumainépbet egaéggé. vá1tj-QA Laoszdíhegyvf.délcí, fal-o

vakban decemberben vagy januál~ban vetnek

és májusban,

júniusban

.

aratnak~

A bival~
é.s

ŐBidők(ót~ él itt

munkára fogtao

ezen a tájono

Iszonyatos

ereje

van

azak.a. bival:o Lét e'Leme
, Szélaskörü
függ össze o A gyarmatositók,
amerikaiak
sikerült

o

tértek

megpróbálták

é

a igé~a1.eno

elterj

angolok,

traktorral

Az esős, év:";

adése a. rizstermaléssel

franciák

pótolni,

de különösenx.az
de a kisérlet

mert az dagaszt ja a sarat,

sohasem mond csődötQ

Laoszban a bambusz tömegesen nö , Legi.nlcább nagyra nőtt
de anyaga, nem fa,
rek élete

lazább

szorosan

nem

sárban müködő gép gyorsan t dnkr-emezrb o Vissza-

A vizben,

a bivalyhoz

Az ember megszeliditet~e

szerkezetü,

összefügg

felhasználják

sokmindenreo

is tartalmaz.;

készitenek

ezzel

mégis kemény, Az itt

t

élő embe-

a növénn;yelo Ahol megterem, ott

A bambuszrügyet megeszik,

belőle

fához hasorú.á t

edényt,

gyógyitó anyagot

evőpálcikát,

.

bútort

és amí,
,-'

számukra nagyon fontos vivő rudato
aj vállukon
féle

átfekt etik

terheket

készitenek

és a két végére

cipelneko

ják és hatalmas

a te~őfedésre

a patakok fölé
padló,

gyak készi tésére

elhelyezett

kosarakban külön ••·

A bambuszt az épitkezéseldlez

leveleit

A háncs kiválló

Ez a rúd három-négy: méter hosszú

f

hidakat,

is felhasznál-

hasznositjáko

készitenek

Bambuszból

tutajokat

és evezőketo

ekhe'Ly, függöny, kalap és népmlivészeti tár-

is allcalmas anyago

A másik fő. növény a banánra , alacsony,növésü,

óriási

levelei

vannak és dús

,\;,

fürtökben

termi'a·

finom, gyümölcsöt o Mindenfelé az országban,

vakban és városokban,
banánerdők veszik

a házak körül banánfák sckaaodnak , Egész nkf.s

körül

a. telepUléseket

Laosz mezőgazdasága kezdetlegeso
ország

fal-

60 %-át erdő boritjao

munkát vég ez, Gazdaságilag
országao Az ósközösségi,

Ipari

o A banán fontos, néptáplálék~,
termelése

alig

A fák kitermelésében

van~ Az

az elefánt

hasznos:

még ma.is Ázsia egyik legelmaradottabb
a rabszolgatartó,

kizsákmányolás. nyomaival jött

létre

Az.,őslakók .Dé'LKinából vándoroltak

liIJ.

feudális,

a gyarmati ..•

és müködött évezredeken át'o
ide erre

a területre'Q

A Mekong mentén ekkor kis fej edelemségek a.Laku.l.t
ak ki'.

-

IX -XIV
vérségi

század Ekkor a nagycsalád
kötelékek

kötöttek

kat a, legöregebb
tották

össze.

fej

elo Majd a primitiv

szerveatekbe
elöször
árviz

bölcs

tömöritette

ott

bomlottak

lebetetlenné

államfő

tek fel

aztán

a.z:uralkod.ói
v:iselteoA

o

A megtermelt

intézkedései

fel,~ol

a gyakori

udvartartás

terheit

a tájfun,

hatalom,

dolgozók tömegét kegyetlen

az

az állam,

az

kapcsolatbal

a,

magas adófizetéssel

és gátak al~jaio
teljes

java-

ősi törzsközösségek

szükség. Igy kerültek

az öntözőcsatornák

melyet

törzsközösségi

szárazság.

Sok megalázás után,

•..•

közösen fogyasz-

megjelenése

az életet.Nagyobb
volt

el,

és megszerzett

szerint

magántulajdon

tette

uralkodóval

terjedt

a nagycsaládokatoAz

beavatkozására

központi

rendszer

j

Ennek költségeit,

egészében al falvak

hajcsárok

épül-o

népe .

. tÖQb ,"

ké~szeritették

;..l

termelésreo

A kegyetlen

aaórendszer

éhinségat

okozotto A falu

halászok,

vadáaz ok, háziiparosok

...;rCHlSZtermés:; idején

érdekosoportokra
által.

bomlott:

eloállitott

a. központü hadiaíl.orm éJ».ezte·o Kettő_iközött

'.1'

~ tömeges:

~öldmüv.e~ő.k,
érték

naKWXl.é:széi!;~

"l/(olt·a, bill1okt'ácria.. a, t:is.zt,...

.

.

SzámoS3kaszt alakulto
A kiS; fej edelemségek:ca;.XIV ~ fr·: aaázadban egyesillLtek
birodalombano
.

Lan Typng hol belháb..orukkal küzdött,
~

,\,,,

volt

ik.századbéJl

trónra, lépett
f.eleségül~
Az új hit

J

laoszi
A fiatal

szá:tJmazó,feljegyzés.:: szerint
király
királyné

szines

al

tetővel

dokat is képeznek~az épület
kül,sŐJfalfestményeit.

az;

13.5:3 ~ ban

FÁ NGm'lI,kambodzsai kiráLylál\'f7l; vett
maga hitére
vált

téritette
a. Millió

Pehé r. Napernyő Or-sz ágában., A lia.o:Grz:li
koloston'

szól!.@történetek~

hol magerósö.döit1t

e térségbeuo

al buddhí.zmus-államvallássá

m.eil.Yiemett
mar-edak,

LAli TYANG
-

..'

'.

é:í:r.jftlentőa.hatalmw.
A XIV-

élt

férjéto
Elefánt

és ca;.

83 - l!o, épiiletbő.ill áJUl'

fednek éS3amel;y;ekegyuttal

árká"';

köréo Ezek az árkádok védik az ~Qürua~

Bzekc al freskók, Buddha, születéséről

és: éiJ..atérmJ..

A Buddhdiaüa,RagQ-dEiu
/ temp;:t.oDlI
_. kolostor
KJJub"

/ ttÖ]):b;
Ruszt.áb.Jimmiház-ná:l:;.,

li:o.mláz,:t,
@.l!N,Qsi.rendelő» tanácsadó

ciós; intézméxlY.tJnfil;ve15intézet

- központ

Puritán

o

életrend

A b:udd.hizmus,~hatása. többny;Lre rokonszenves
emberségben" megéi'tésbenf,

év:e született

út any,jal.tastvéroJ

nevelte,
ifjan

volt"o Da 0) maga nemivolt

j ellemzj.~

vonásokban mutatkozik:

5.70; - ben, tehát

előkelő
nősült~
boldog.

mél;'}jén. magényos tépelődések

több min'!; kéte~e:e~

származásának

megfelelően'o

Szép feleséga,

hogy térj en vissza

hé,t esztendőt

az emberek közé

felfedezett

a palotába,

Szétosztotta.,mindenét
,

o A király

és egy erdő)
töl tött'O'

kész~ni

a szegél1Y;ekközött

felkészülten,;

kell

é

a ..haiálra.,

irni,

üldözte

és követelte,

és úgy kell

követői

az, hogyj az egé.az

élnil,

hogy, egyszer

lehullani

a. semmibeo

pedig sokféleképpen

,'-,.,.

'>,

idegen

PéiVll:ii. rendeket,

Buddha. herceg

,

magyarázzák a...politilcai
szabályokat

buddhizmus nenu tart

iS] összetartaltak.

hanem tanáosaikkal

eseményeket,

a,népneko

boncokhoz kérdéseikkel.

a törvényeket,

Szivesen

mert tUdják,

őketo Hogy hogyan lesz

kérheti

nemiLcpo+t,

ala·~t
:f.enn

New csak

segitik,:: az embereket.
az egészségüg~

és a történelmeto

Ez az életmód tetszik

bárki

Az itteni

a, szerzetesek..: azonban i'tt
hirdetik,

nézeteito

.-

anyag nagyrészétőlo

tanait

madd

magyarázták

A La'O.Szbanelte~j edt buddhd.amue:m:egszabadult az évezredek

fogadják

,

mí.ndazt ,

s.s az emberhez méltó tis:zta

tétele;

megrendülés. néllcül tudjon

Buddhál).
nelllitudott

s, hirdette

é

de ő nem ment , szegényiséget ;jfogadott'o

l,hirdette?i> Tana.inak egy,ik fontos

ráaggatott

A

egéaaség es: kisfia!

El is hagyta:. családját

közepette;

amikor vj.sszatért

amit az egyedüllét~alatt

"

..•.

'J

36 éves volt

életben

agitá-·

at.Himalájat lábáná110 An;y:·ja.
b..e:Lehalt al.szülésbe,

királyfi.i.Siddhal"ta,

életet

politikai

hüségb:en,. türelemben$) mértéktartásbali

Buddha, idószám:!.tásw.'lk előtt
ötszáz

t

a felvételét,
Nenn lehet

A szerzetesek

a,

hogy a pagodában megértéssel

valaki

szerzetessé

akinek nincs

vagyona , ha volt

belenyugszanak

és bizalommal fordulnak

is,

főbenjáró
le kell

? Husz éves kortó~
büne. aki nem ölt,

J

mondand.a :r:ólao

~

a ha'Lá'Lbaimer-t az elmúlás természetes;

és

-

- 41 Et.

ol

LUailg~Pnba.ng-ot,aMekong
királyi f&várost a ~

-

és a Khan folyó torkolatánál Jl}ekvővolt

XII. században a~apitották, mint a laoszi

Muong Szua-hercegséget,

annak központját,ami 1353-tól Indokina egyik

legnagyobb ál1ama , a Lanxang királyság I " egymillió elefánt királyság "l
fővárosa lett. Nevét annak az arany Buddhának köszönheti, melyet 1354·
ben hoztak át ide Kamb odz sábó L, Az aranyozott bronzszobor, mely a
VIlI - LX" századból származik, a legin,kább tisztelt vallási ereklye,
a királyi főváros szimbóluma lett. A XVo századtól kezdve épitik a
szebbnél - szebb pagodákat~a"városban.

Bár a főleg faépitményekből

álló, festői város gyakran esett tüzvészek áldozatául, a.modern idők

.

háborúit sikerült elkerülnie, igy:Lua.ng •.•Prabangnak, a térség épité.szeti gY)öngy:szeméneksikerü1t megőriznie épitészeti egységét, pat::'náEr".
arculatát

o

A-város középpontjában emelkedik a Phuszi - domb / caodáf.atcs. hegy /,
az oda megépitett buddhista sztupáról, ahová 328 lépcső vezet fel,
nagyszerü panoráma nyilik a..í} Lestői városra. A vö1gyet körülölelő
dombok, hegy~k két

í}

fekvő figurára, egy nőre ésegy

férfira em1é-

keztetnek. A legenda szerint egyszer régen egy szegény fiatalember és
egy gazdag városi ember leánya egymásba szeretetto A fiú megkérte a
lány kezét, de,-,,~z
apától elutasit·ó vál'aszt kapott. A fiú':bánatában a.
·ii~'~-c,

városmenti fóly~ partjánál öngy,jlkos lett. Mikor ezt a kedvese meg~
tudta~,odasietett és tőrével agyonszúrta magát. A laoszi " Rómeó
Júlia~" eml.é ké t most a:. két domb) őrzio A Phuszd-sdomb

é

a

alatt található a

királyi palota együttese, amely; ma Nemzeti Muzeum. FőépUletét a XX" szá\!'>
zadban épit'ettékLkereszt alakura, kis torollnySJ.l,
háromszintes.tetővel.
A város épségben levő 40 pagodaegyütteséból

kiemelkedik a;.cSiengthong

pagoda, amely, a-Khán folyó::közvetlen torkolatában készült, ott áll az
uralkodó em.lékére emelt szentély, a város

]

11

kapuja

II

a kikötö,köze1ébent>

1915. dec;,2-ig,. al LauoszLNé-.RiL
Demokz-a't
Lkua, Köztársaság kikiál tásáig,
Luang - Prabang a..
kirá1yj székhelye volt, Vientiane pedig az ország
adminisztrációs,

kereskedelmi központj~"kormán~zékhellyelo'

elkerüJ.hetetLLello,
Csak az nenn mindeg;W, hogy; hogyan ha'Lnak megj
becsületben ~

O;

vagy gyalázatban~ Aki
~ha~áért
,

harcol, h& életét

elvestti i8'" tisztességben hal megj••
Sok pagodát és kolostort épit@ttek Buddha emlékére és igazságainak:
~

elterjesztéséreo

A kolostor a hivek adományaiból tartja fenn magát~

*-.A
XVIII - ik században

Ri,

XIX ~ ile százado 1828

0

IJlN

TYANG birodalom két álIamca szakadt:

Sziám meghóditja Vientianét ••A század második

felében a. francia gyarmatosi tóle szerzik meg Vientiane nagy részét,
Luang Prabangból, majd egész Laoszból francia protektorátus lett ••
A francia gyarmatositók Laoszba csak néhány francia .."fő_biztost"
küldtek ••A nép kirablását laokkal akartákvégrehajtanio

.

A franciák,
J

szemében elsősorban katonai felvonulóterep volt Laosz ••Élére főkormányzót neveztek ki ••Ő közölte a királlyal és a két alkirállyalg
mit kiván tőlük Franciaország ••Alakossággal

elöször csak jó utakat

épittettek, Kina felé való vorulláaulrnozoKésőbb súlyos adókat vetettek
ki a.lakosságra ••Nem vittek semmit Laoszba, de annál többet elvittek a
tl
"koldusszegények
..

,;földjéről
••Mindenek
elött a rizst szerezték meg,
.

mint adót, és olcsó pénzen felvásárolták a Mekong vidék rizs tartalékait pálinkafőzés
céljára ••Jó üzlet -vo'í t ez a francia t őké sekneks.
'1..,
.,.~~
..•.
A rizsnél is nagyobb hasznot húztak az ópiumból ••A mákot potom pénzen vásárolták fel ••1897 -ben az indokínai főkormányzó Paul Doumer
idejében Laosz nyereséges vállalkozása
lett Franciaországnak~
. ,
A laoszi népre iszonyú nyomás háruIt. Válaszképpen a francia uralom
ellen a száadfordulótól sorozatos felkelésekkel tiltakoztak ••
<

A hegyek között Mao lakta vidék terül el••A meo nép nevét közel két
évszázad óta együtt emlegetik az ópiummal ••Készitése nem nehéz,
hiszen egyetlen nyersauyaga a mák, és a laoszi fajta több méreganyagot tartalmaz ••Élvezői azt állitják, hogy zsongitó. bágyasztó hatásű,
elhessegeti a bánatbt, a fájdalmat, álmosit és kellemes álmot hmzo
Aki megszokja, többé nem tud szabadulni tőle ••Az ópium lassanölő.

ször:ny,ü mérego Akinek a.szervezetébe
de retteg

az idegrendszerto

korban elpusztitja

árú szinte

mindenütt

enél fontosabb

Koravén ronccsá

azt,

aki a rabjává

a világono

uralom ellen,

az embert és

válik

o

Az ópium tilos

a kivitel.

vezetésével

A népi ellenállás

több felkeléshez

teszi

Laoszban sokan szivnak ópiumot, de

számukra az üzlet,

L910 - ben ONGKEOtörzsfő

Kha .felkelés

tör

a' század elejétől

ld a francia

ldbont akozva ,

vezetetto

Jl9440 A második világháború
szervezet

az nagyon kivánja.,

is tőla'o Mert az ópium, magyar nevén mákony, lassanként

tönkreteszi
fiatal

beleiwódik,

tÜlltetéseket

idej én ai " Laosz al laosziaké

szervez

a.franoiák

II

hazafias

és a Japán megszállólt:

ellen'.
1945'0' Mároiusban a japánok megezünt e'tLk a franoia
és Laoszt a fennhatóságuk
ellenállás
Patet
1946

megalakitja

alá vonják.

ideiglenes

protektorátust

Az év végén októberben a népi

kormányát és kihirdeti

al.független

Lao államot~
ele.jén Franciao:nszág ujliól

megszállja

és felszabadi tásit. mozgalom létrehozza

Laoszt'o Ekkor az ellenállási

a. forradalmi

néphadsereget , a

Pat et Laot é s meglcezdődilca par-tí.zánháború ,
1947: - 5.00 Franciaország
függetlenságét

kénytelen

Felszabaditási

létrej

Laosz kilépett

jött

létre

a,Francia

/ a Laoszi Hazafias

é

Frontjao

nak~ A Jlaoszi népi erők~ az általuk

Laoszb.an

a,.Neo-,Lao Hakszát

népfr0ntmozgalmat.

lett

az új,nemzeti

ellenőrzött

éskereskedésto

vált

és. a Pate:h. Lao kö;zött-;;o

Unióbólo 1.956 - létrehozták

Front / elnevezésü

az ópiumtermelést

függetlenné

a; királyLkormány

SZUFANUVONG
hercego 1957 - ben tagja

tották

Laosz

ön Vietnam, Kambodzsa, s; Laosz

19154, - 5~. A genf:h eg;y;ezményártelméhen
fegy;verszühet

Elismeri

~\;a,.Francia~ Urrí.ó; tagállamaké:ri.t o

].9510' Kommundesta. vezetésseI
Egyesült

meghátrálni.

Vezetője,
egységkormány

területeken

betil-

Az ópiumkereskedő törzsfőnök

Vang Pao..tábornok' serege harcolt -,a falszabadi tó erők e'l.Len, Vang Pao.
korán csinált

karriert,

21 évesen már alhadnagy és ópiumügynök vol tOo

A megszál1ó francia
után ,az amerikai
a felszabaditó

erők,

szá11itásokat

ltopter
kat,

a Patet

tisztje

Féluton

zavarniao
Vientiane

szorakozóhe1yeket

meo ranger-hdsereg

neki.

Megkezdődött a haladó

aL

által

támogatott

a hegyek-

raktárakat;

laktanyá~

a,10 '...-12 ezer főnyi

Amerikából lcaptak~
amelyben már nemi
,

Ne.oLIlllOJ
Hakszát képviselői)o

és semlegességére

osoport

sikeres

fellcelés., kö,..

uj kormány!SzU'wannal.
Puma,heroeg vezetésével

támadást

törekedetto

intézett

L96l - 62:" Ncaaavan, amerikabarát
at fegyverszÜlleti

között

meg-

erők üldözése~

uralomra, jutó

Laosz függetlenségére

az amerikai

a; kozrnány;

]l9.6O- ban at K011&
La kapitliá.n$ áltaJJ vozetett
vetkeztében

vé.-

Dél-Vietnamba tartó

épitettek

számárao Feg;yiVert, zsoldot

Part'e!t.:
Lao áS

hogy

Long Cheng - ben heli-

~ftvitómUhelyeket,

Jl9.5.8;
- ban amerika±.. nyomásral átalakult

volt,

romboló tevékeny,séget

és a ..Kőedény: - sikság

és bordélyházat

veresége:

A feladata

Sorsa összeforrott

épitettek

és repülőgéphangárt,

8.;.

letto

Lao hátában

főhadiszállást

kaptak hely~t

majd a franciák

a Ho Si Minh ösvényen zajló,

kellett

ben, korszeru

ügyködött,

titkosszolgálat

gezzen~ Elsősorban

azá.l.Láaaa'L,

hadseregben

laoszi

ellene~.
tábornok"csapadiai

egyezményt a SEATÓ- hoz tartozó

megtámadják a Pattet Laoto A Kőedény
a Pa:.te.t Lao,gy,őz'öt~.! s az ország
zése aláo Long Chenget súlyos

Az amerikaiak

államok segitségével

..• sd.kság on vivott

jelentős

területeit

csapások érték,

megszegve

harcban az onban.
vonta

nem birtak

ellenőr...:·

a Patet

Lao-· val"o
196;i ''';'720 Az amezxi.kadi
légier&
laoszi

területek

falvait,

1975; a, felszabadi

tervszerüen

lerombolja,

városaito

tó erők győzelmeo Az amerikaiak

után a,meok szétszéledtek.és

visszatértek

vietnami

a Neo Lao; Hakszát vezetőd e lett
történetének

demokratikus
fők hatalmát

uj,

CI

kormány megtö:rte anépe11enes,
és befejezte

Elnöke. SZU1i'ONUVONG

Laosz demokratizálódásá.va1

békésebb fejezete

dicstelen

veresége

falvaikba"

Megalakul t a. Laoaz L, Népi.Demokratikus: Köztársaságo

törzsek

a: fe1szabaditott

kezdődött

a, meo.

e1~. Az uj

Arnerik~t kiszolgáló

szereplésüket",

I

törzsI'"

Az oz-szág,f'elszabadulása, az amerikai hódi tók és kiszolgálóile
bukása után, nagyar-anyu népmüvelő munka kezdődötto
A népi ko.rmány hozzákezdet·t az irástudatlanság

Leküzdé séhez ,

Az irodalmat és müvészetet sokoldaluan támogatják., Eilllekelső
gyümölcsei máz- érlelődneko
Vielltiane a,f'orradalom gy6zelmét követően vált téllYlegesen az ország
politikai, gazdasági és kultúrális központjáváo
A 60-as évek elején épitett Diadalivvel

szemben található a Legf'e'Lsőbl»

Nép~ Gyülés európai stilusú, egyszintes kis épülete, tőlanem
a",Minisztertanács épületeo A Mekong partján áll a, köztársasági
palotája, s a város központjában helyezkedik

el alI

messze van
elnök

minisztérium,

a

magyei és f'ővárosi közigazgatási hivatal, az Országos Tervbizottság
.»

',.

épületeo
A f'ővárosban és környékén találh ...
ató Laosz ipari. létesitményeinek
.
nagy része, f'ürész, butor, lemez,tégla,

cigarettagyár,

sör és üditő-

ital készimő üzem, rizshántoló, kerámiai és textilüeem. Kis számban
ugyan, da dolgoznak még a magán arany és ezüstmüvesek.
A f'ővá:oosellátásában nagy szerepet játszik a. T haifölddel f'oly;liatott
kereskedelení~ Az ellátás. érdekében a:lakosságot
/ konyhakertészet,

rizstermesztés,

önellátásra~ ösztönzik.,

szárnyasok, sertések tartásao /

I963-ban épiteité~ fel Ghlegnagyobb gépek fogadására is alkalmas
repülő.tereto A f'ővárosban a szamélyszállitást

japán autóbuszok, ma-

gánt axik , vala.rnintl
magán mob or-oes és.keJJékpáros..riksák v:égzik. Nagyon
aok a kerékpár és

ai

magángépkocsio

A fő:városban müködilc Onrosi Egy/etem, s nem messze Dong: Dok-ban
Pedagógiai Főiskolao A P~Ke~

Pagodában régészeti muzeumotérendeztelc

be, s a..
Hadtörténeti Muzeum1mellett

új Múzeum.nyilt

1980-ban,

la!.

Forradalmi MuzeUffioAz ország legnagyobb katonai és polgári korházal
is a,fővárosban találhatóo

----------------------------------------------------..

---

--

..•
9 ....

Viantiane moziaiban elsősorban szov.jet, indiai, vietnami fiTImeket
vetiteneko

A legnagyobb mozinak, az °deon Rámának szinpadja, is van,

ahol hagyományos

ének és::táncelőadásokat

szoktak tartani.

Európai jellegü szinjátszás.~illetve szinház ní.ncs,
A rádióadás ok mellett hetente két alkalommal kisérleti TV adás folyilco
A fővárosban meglepően sok,a televiziós készüléko
A fővárosban is nagy gondot forditanak a pagodák karbantartására,

a,

buddhista boncok szronának fenntartására, mivel Vientiane lakosságának
nagy többsége buddhista va~lásúo
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

célja a.szocialista társadalom

és szoc o gazd~ viszonyok teremtéseo Vezető erő ac Laoszi Népi Forro- Párt
•
35/ezer fős tagság szoros kapcsolatban áll alforrco Vietnammalo.Az ,
,-'

ország belső és külső biztonságát Vietnam jelenléte biztositja~
1$81-ben indult az első ötéves terv, melynek főfeladata a{mezmé$
erdőgazdaság~fejlesztése •.A laoszi gazdaság :önellátó rizsből·o
A gazdaság fejlesztésében. meghabár-oző

szerepe van

al

lcülföldi seg$lyelD'lek~

Az életszinvonal alacsony, a lakosság 85% -a irástudatlano
Laosz szocializmustL épi tói ország, külpoli ttLkájukban megha'tár-oz

é

al Viat •...

nammaíl,és:;al Kambodzsá1l'alvalóS kapcsolat és természetesen, a Szovjetúnióo·
Céljuk.::a:jjSszomszédikapcsolat az indokinai országokhoz és az ASEAN

"--

.

államokkal és t~rmészetesen Thaifölddel mint legnagyobb szomszéddalo
Laosz az el nem. kötelezett országok haladó tagjaG- l'Ilagyarország1962ben vette fel a'.diplomáciai kapcsolatot Laossza1
vetség:müködik
~jtás

Vientianebano

Kapcsolatainkat

jellemzio. Hosszúlejáratú

é

ss 75 -óta.Nagykö-

az egyoldalú segit ség-

fejlesttési segélyt nyűjtunk.

Ez:,éir.ta:vaszán nagy:;eseményre készül a, laoszi!.nő t ár-aada.Lom, .
Elsóvforradalmi

kongresszusát

tartja '.
ac Laoaz

í,

Nőszövetségo Ezen az:

eseményen magyar delegáció is résztvesz, elviszi a magyar nők üdvözletétp

jókivánságait és szolidaritási megnyilvánulásait

co

Ez alkalom~

hól készülne az a.dokumentum film, amely az esemény; bemutatásán kivüL
felvillantaná Laosz mai életét, az emberek küzdelmes életét és:hékev-ág~át~

