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Szikkim amerikai királynéja
Szikkim (Deundsong) ez a világ legtitokzatosabb és legmegközelíthetetlenebb országai
közé tartozik. Hófödte hegycsúcsok, zöldellő mezők, türkizkék tavak és tiszta vizű patakok
jellemezik ezt mindössze 7096 km² területű országot (lakosainak száma 610 ezer). Szikkim
1975-ig független fejedelemség volt a Himalája egekig törő hegycsúcsainak tövében (itt
található a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsa, a 8597 m magas Kanchendzöna, amely
nemcsak egy hegy, hanem egyben Szikkim védőistensége is), majd hatalmas szomszédja,
India annektálta, saját 22. tagállamává tette. A szikkimiek többsége azóta sem tudott
beletörődni ebbe a függő helyzetbe, mind többet lehet hallani a szikkimiek szabadságvágyáról
illetve függetlenségi törekvéseiről.
A piciny Szikkim a őslakosai a mongol eredetű lepcsák („a természet gyermekei”) és a
bhothiák (a Bhutánban őshonos thepu nép és a tibetiek összeházasodása folytán kialakult nép)
voltak, majd nagyszámú nepáli hindu vándorolt be erre a területre. A tibeti vörös lámák a
buddhismust honosították meg ezen a területen, Padmasambava (Guru Rinpoche), egy
szentnek tartott szerzetes és tanító, vezetésével. A guru Szikkimnek a „Bay-Yol-Dre-MaJong” nevet adta, ami, a kincsek, gyümölcsök és virágok rejtett országát jelölte. A bölcs
ember állítólag megjövendölte, hogy ebben a kis országban a buddhizmus akkor is virágozni
fog, amikor a hatalmas Tibetben sötét hatalmak azt szétrombolják...
A tibeti lámák 1642-ben Phuntshog Namgyalt, a mai dinasztia alapítóját tették meg
uralkodónak, azaz „chogyalnak”, aki egyszerre volt vallási és világi vezető, de a lámák
hatalma továbbra is jelen volt a társadalom minden szegmentumában.
A korábbi több évszázados tibeti függőséget 1890-ben a britek váltották fel, akik
protektorátust kényszerítettek az aktuális maharadzsára. Alig vonultak ki a britek ezekről a
területekről, 1949-ben indiai csapatokat vetettek be egy népi megmozdulás leverésére, és az
indiai csapatok azóta „ottfelejtették magukat”. 1950-ben a fejedelemség előbb India
„védnöksége” alá került (a külpolitikáról, a védelmi rendszerről, az útvonalak és a posta
felügyeletéről India gondoskodott, aki kormányzót nevezett ki a fővárosba, Gangtokba), ám
ez a felemás helyzet Delhinek nem volt ínyére, így negyed évszázad múltán hivatalosan is
annektálta az apró országot. A hatalmas szomszédnak mindig is fájt a foga erre a stratégailag
fontos területre, mely által Kína közvetlen szomszédja lehetett.
Miután Szikkim 11. királya Sir Tashi Namgyal 1963. decemberében egy idősek számára
fenntartott otthonban elhunyt Calcuttában, a trónon második fia, Palden Thondup Namgyal
(1923–1982) herceg követte, mivel az elsőszülött utód aktív pilótaként a II. világháborúban
egy éles bevetésen életét vesztette.
Palden Thondup 1950-ben vette feleségül a tibeti Samyo Kushoe Sangidekit, aki egy
korábbi dalai láma családjából származott. Hét évnyi házasság után, harmadik gyermek
megszületését követően a trónörökösné gyermekágyi lázban elhalálozott.
Palden Thondup, az akkor már özvegy koronaherceg 36 éves korában, egy darzsilingi
szállodában véletlenül találkozott az akkor 19 éves amerikai diáklánnyal, Hope Cooke-al
(1940). Szerelem volt ez az első látásra. Minden bizonnyal egymásra találásukban
közrejátszott mindkettejük igencsak hasonló – hányatott – gyermekkor is.
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Hope San Franciscóban született, apja az ír származású John J. Cooke repülőoktató már
akkor elhagyta őket, amikor ő mindössze egyéves volt. Édesanyja a következő évben
repülőszerencsétlenség áldozata lett. Így a kétéves Hope és néhány évvel idősebb nővére New
Yorkba költözött az anyai nagyszülőkhöz. A nagyapa egy brókercég vezetője volt, így a két
kislányra több nevelőnő is felügyelt. A viszonylag boldog gyerekkorban azonban újabb törés
következett be, amikor előbb a nagyapa, majd a nagyanya is elhunyt. Az akkor 15 éves Hope
így nagynénje gyámsága illetve felügyelete alá került. New Yorkban elkezdett iskoláit így
végül Iránban fejezte be, ahol a nagynéni férje, Selden Chapin nagykövetként szolgált.
Nyári vakációja alatt utazott egy barátnőjével Darzsilingbe, amikor a sors összehozta egy
parányi himalájai királyság trónörökösével. Az eljegyzésre 1961-ben került sor, míg az
esküvőre két évet várni kellett, mert a közbeeső időt a helyi asztrológusok kedvezőtlennek
ítélték. A valószínűbb magyarázat az volt, hogy a koronaherceg szerelme sem a belső
ellenzéknek, sem az országra már régóta a fogát fenő Indiának nem volt ínyére, ugyanis Hope
által amerikai befolyástól tartottak.
Végül az esküvőre 1963. március 20-án került sor a királyi palotához tartozó
Tsuklakhang kápolnában, a 14 legmagasabb rangú láma jelenlétében. Ezzel a ceremóniával
Grace Kelly monacói hercegné után ő lett a második – és mindmáig utolsó – amerikai nő,
akiből uralkodófeleség vált. Hope előtte lemondott amerikai állampolgárságáról, melyet
később – miután hazaköltözött New Yorkba – csak nagy nehézségek árán sikerült
visszaszereznie. Mellesleg a menyasszony nem mondott le keresztény vallásáról. Az esküvőn
a rokonokon és barátokon kívül magas rangú indiai vendégek is jelen voltak, Kennedy
amerikai elnököt különmegbízott képviselte.
A házaspárnak két közös gyermeke született: Palden Gyurmed herceg (1964) és Hope
Leezum hercegnő (1968). A tündérmesének indult szerelmi kapcsolat azonban az évek során
mind jobban kihűlni látszott. Hope láthatóan unatkozott a világnak eme távoli, eldugott
szegletében, hiányzott neki a társaság, a szórakozás és kulturális igényeit sem volt igazán
alkalma kielégíteni. A királyi férj pedig időközben viszonyt kezdett egy férjezett belga nővel,
mire Hope felelevenítette kapcsolatát ifjúkori amerikai szerelmével.
Mindketten belátták, hogy a közös életnek nincs sok értelme, így Hope 1973-ban végleg
elhagyta Szikkimet és New Yorkba költözött. Magával vitte két gyermekét és mostohalányát,
Yangchen Dolma (1957) hercegnőt is. Az amerikai metropoliszban mindhárom gyereket
elitiskolába íratta. A későbbiekben mindhárman sikeres tanulmányokat folytattak, és neves
egyetemeken diplomáztak.
Az otthon maradt férjre nehéz idők jártak. Miután elutasította Indira Gandhi indiai
miniszterelnöknő javaslatát, hogy önként távozzon a hatalomból (cserébe bármely indiai
állam kormányzója vagy nagykövet lehetett volna), 1975 áprilisában letartóztatták, majd rá
egy hónapra, 1975. május 16-án hivatalosan is kikiáltották Szikkimnek az Indiai Unióhoz
történő csatlakozását. Palden Thondup király ezek után három évig házi őrizetben maradt a
gangtoki Felhők Palotájában, majd New Yorkba távozott, ahol megtört emberként, 1982-ben
rákbetegség végzett vele. Kívánságának megfelelően hamvait szülőföldjén helyezték végső
nyugalomra.
Hope azonban még 1980-ban elvált tőle. Ezt követően tartásdíjat fizetett volt
feleségének. A király halálát követően Hope másodszor is férjhez ment, ezúttal Mike Wallace
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(1919–2012) Pulitzer-díjas író, egyetemi tanár felesége lett, de ez a frigy is hamarosan
felbomlott.
New Yorkba visszatérvén Hope történész és szociológus képesítést szerzett, majd több
felsőoktatási intézmény előadójaként tevékenykedett. Emellett a mai napig rendszeresen
publikál különböző újságokba, tanulmányokat ír, előadókörutakon vesz részt. Több könyvet is
megjelentetett, köztük a több díjjal is kitüntetett Time Change (Az idők változnak 1980) és a
Seeing New York (New Yorkot látván, 1995) című műveket. Az egykori királyné jelenleg
Brooklynban él és a New York-i társasági élet egyik jeles alakjának számít.
Visszatérve a királyi gyerekekhez: Yangchen Dolma hercegnő egy New York-i
művészfotós és filmproducer felesége lett. Egy fia és egy lánya született.
Palden Gyurmed herceg New Yorkban kezdetben bankárként tevékenykedett, majd több
saját céget is alapított. Apja egykori személyi titkárának lányát vette feleségül, akitől három
lánya született.
Hope Leezum Namgyal hercegnő jogászdiplomát szerzett, majd 1991-ben feleségül
ment egy amerikai diplomatához. A házasság csakhamar zátonyra futott, így a hercegnő
családját, biztos állását és barátait hátrahagyva 1993-ban hazatért ősei földjére, ahol
kijelentette, hogy nem szándékozik politikával foglalkozni, helyette idegenvezetőként
dolgozik, valamint szülőföldje humanitárius ügyeit koordinálja. Rövid idő alatt is igen
népszerű lett piciny országában. Egy szikkimi nemeshez ment férjhez, aki előtte Gangtok
rendőrfőnökeként tevékenykedett. A párnak egy fia született.

01 – A szikkimi koronaherceg és amerikai jegyese
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02 – A királyi esküvő színhelye, a Tsuklakhang kápolna

03 – A trónfosztott király házi őrizetének színhelye, a Szelek Palotája
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04 – A királyi palota Gangtokban

05 – Hope Namgyal, Szikkim királynéja (1971-ben készült felvétel)
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06 – Az esküvői ceremónián
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07, 07a – Az ifjú trónörökösné

7

08, 08a – A király és a királyné

09 – A királyi pár és kislányuk, Hope Leezum hercegnő
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10 – Az egykori királyné napjainkban
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11 – Hope Cooke második férje, Mike Wallace (1919–2012) Pulitzer-díjas író
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