Geraldine Apponyi-kiállítás
Exhibition on Geraldine Apponyi
Albánia függetlenségének 105. évfordulója, valamint az albán–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 95. évfordulója alkalmából a budapesti albán nagykövetség a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen rendezett kiállítást Apponyi Geraldineról, Geraldine – Magyarország fehér rózsája címmel. A megnyitón megjelentek a magyar politikai és társadalmi élet képviselői,
valamint a diplomáciai testület és az albán közösség tagjai.
Őexc. Arian Spasse, az Albán Köztársaság magyarországi
nagykövete köszöntötte az ünnepségre meghívottakat. Az esemény díszvendége Zogu albán király és Geraldine királyné unokája, II. Leka herceg volt, aki kedves emlékeket idézett fel szeretett nagymamájáról. Varga Benedek, a Nemzeti Múzeum főigazgatója érdekes részleteket mesélt Geraldine életéből, amikor a
fiatal grófnő néhány hónapot ebben a múzeumban dolgozott,
mielőtt 1938-ban Tiranában férjhez ment Zogu királyhoz.
Geraldine királyné egy évig élt Albániában, de az albán nép még
ma is emlékszik rá, hiszen ő hozta össze az albánokat és a magyarokat. Az est szónokai megemlítették kedvességét és szépségét
is, valamint elkötelezettségét az albán nép felszabadítása iránt.
A megnyitó egybeesett 2002. október 23-án Tiranában bekövetkezett halálának 15. évfordulójával. A tárlat 2018. január 7-ig
látható.
„Az szeretnék lenni az albánoknak, mint ami Erzsébet királyné
volt a magyaroknak” – Geraldine királyné.
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On the occasion of the 105th anniversary of the Independence of Albania and the 95th anniversary of the establishment of the diplomatic
relations between Albania and Hungary, the Embassy of Albania in Budapest in co-operation with the Hungarian National Museum organised
an exhibition on Geraldine Apponyi, entitled “Geraldine – the White
Rose of Hungary”. The event was attended by the representatives of the
Hungarian political and social life, members of the diplomatic corps and
the Albanian community.
H.E. Arian Spasse, Ambassador of the Republic of Albania to Hungary greeted the invitees of the celebration including the guest of honour,
the grandson of the Albanian King Zogu and the Queen consort Geraldine, Prince Leka II., who recalled some nice memories with his beloved
grandmother. Mr Benedek Varga, General Director of the Hungarian
National Museum shared interesting details from the life of Geraldine,
when the young Countess had worked some months in this museum
before she got married with King Zogu in 1938 in Tirana. Queen Geraldine lived in Albania for one year, but the Albanian nation remembers
her till today, who brought together Albanians and Hungarians. The
speakers also mentioned her kindness and beauty, her dedication to the
emancipation of the Albanian society. The opening ceremony coincided
also with the 15th anniversary of her passing away, on the 23rd October
2002 in Tirana. The exhibition can be visited until the 7th of January 2018.
“I would like to be for the Albanians what Empress Elisabeth was for the
Hungarians” - Queen Geraldine

