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Ylli Polovina könyve Zog albán király meneküléséről

(Ylli Polovina: Zog, pse ike [Zog, miért menekültél el?]. Tirana: Emal, 2013. 226 o.)

Az albán Ylli Polovina nyugalmazott diplomata, egyúttal termékeny író is: hon-
lapján huszonegy könyvcím szerepel. Közülük több megjelent olaszul és gö-
rögül is. Többségük történelmi és politikai tárgyú, és néhány párhuzamos 

életrajz is szerepel a repertoárjában, amelyben egymással rivalizáló, főleg albán szemé-
lyiségeket mutat be. De nem egy könyvet írt a Balkán és Albánia történetének vitatott 
kérdéseiről is. Kedvelt műfaja a politikai krimi.

A közelmúltban jelent meg Albánia egyetlen és nagyon ellentmondásos királyáról, 
Ahmet Zogról szóló könyve. Zog 1922-től előbb Albánia kormányfői, majd 1925-től köz-
társasági elnöki tisztségét töltötte be, végül 1928-tól 1939-ig „minden albánok királya” 
volt. (Megjegyzendő: magyarul a neve eddig Zoguként volt ismert, de talán helyesebb, 
ha mi is az albán Zog változatot használjuk).

Polovina az új történelmi dokumentumokat és értékeléseket is felhasználva vizsgálja 
Ahmet Zog politikai tevékenyégét. Különös figyelmet szentel pályafutása központi ese-
ményének: az 1939. április 7-i olasz megszállásnak, amikor a saját képére formált állam 
néhány óra alatt összeomlott.

E könyvben olvasható először részletes leírás arról, hogy Zog és rendszere – beleért-
ve a csendőrséget, a hadsereget, a titkosszolgálatot és magát a népet – hogyan tanúsított 
bátor ellenállást a fasiszta fenyegetéssel szemben 1934. június 23-án. Az akkori helyzet 
nagyon hasonlított az öt évvel későbbihez, hiszen aznap a durresi öbölben egy hatal-
mas olasz flotta jelent meg: 22 hadihajó, közöttük hat cirkáló.

Polovina könyve előtt alig lehetett találni olyan munkát, amely az 1934. júniusi napot 
úgy mutatta volna be, ahogyan az lezajlott. A kötetben az öt évvel későbbi agresszió 
„főpróbájának” tekinthető eseményekről 53 oldal szól: a felhasznált új dokumentumok 
nemcsak Tiranából származnak, hanem római, belgrádi, athéni, párizsi és londoni for-
rások is akadnak, továbbá a nyugati sajtóban az akkori albán ellenállásról megjelent 
cikkek szintén említésre kerülnek. Egyebek között beszámol a harmincas években a 
külügyminiszteri posztot betöltő Xhaffer Villa szakszerű és hazafias magatartásáról, 
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akit a későbbi kommunista diktatúra igazságtalanul megtagadott és feledésre ítélt. Ed-
dig ismeretlen voltak az Armando Odattino Kochhal, az öntelt és arrogáns olasz követ-
tel folytatott állandó vitái. Villa életének egy tragikus esemény vetett véget: 1938. május 
elsején, amikor már Rómában volt követ, a Tiranába tartó repülő, amelyen utazott, le-
zuhant. A szerencsétlenséget senki sem élte túl. A követ hazautazásának célja az volt, 
hogy Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter kísérőjeként részt vegyen az albán király-
nak Apponyi Geraldine magyar grófnővel kötendő házassági ceremóniáján.

Polovina a könyvben kiemelten foglalkozik a kommunisták ellen 1939 februárjában, 
alig két hónappal az olasz agresszió előtt lefolytatott perrel. Ezzel kapcsolatban a szerző 
leírja azokat a ravasz olasz és jugoszláv törekvéseket, amelyek az albán király fizikai 
megsemmisítésére irányultak.

Az 1939. április 7–9. között lezajló és Albánia teljes megszállásával végződő olasz 
agresszió a könyv központi témája. Polovina ennek leírásához is felhasznál számos új 
dokumentumot, valamint a témával foglalkozó albán és külföldi kutatók által publikált 
adatot és véleményt. Különösen érdekesek a görög vezetőknek, Ioannis Metaxas mi-
niszterelnöknek és II. György királynak a Zog házaspár Görögországba menekülésével 
kapcsolatos magatartásáról szóló információk.

A szerző kimutatja, hogy a Zoggal foglalkozó külföldi kutatók többsége nem tekinti 
őt árulónak, de bírálják az uralkodása során elkövetett súlyos hibákért. Ennél szigorúbb 
az albán szerzők nagy részének álláspontja. Már korábbi beosztottjai és politikai rivá-
lisai, majd később a Hodzsa-korszak kommunista szerzői is árulással vádolták Zogot. 
Polovina kifejti, hogy ügyesebb diplomáciával az albán király talán ellenállhatott volna 
Benito Mussolini arrogáns politikájának, ám ő úgy döntött, országa megadja magát a 
hatalmas túlerőnek. Ebben szerepet játszottak olasz „tanácsadói”, akik szabotálták min-
den, a Rómától való függetlenedésre irányuló tervét és lépését.

A könyv érdekessége, hogy több esetben is párhuzamot von a szerző: bemutatja, 
hogy a Zogéhoz hasonló helyzetben hogyan viselkedett a jugoszláv, a görög és az olasz 
államfő.

Az olasz, görög és jugoszláv királyi kincstárakban őrzött vagyon utáni hajsza bemu-
tatása krimibe illő: különleges műveletekről szóló történetek színesítik, ejtőernyősök-
kel, a Földközi-tengeren éjjel megjelenő angol tengeralattjárókkal és más érdekes epi-
zódokkal. Az említett kincstárak kifosztásának bemutatásához csatlakozik Albániáé is, 
ahonnan az arannyal megtöltött ládák sokaságát vitték mind tengeri, mind szárazföldi 
úton Itáliába.

Polovina leírja, hogy Zog – minden jogi és pénzügyi szabályt megszegve – nemcsak 
a királyi kincstár, de az állami kincstár szinte teljes állományát, összesen 577 ezer arany 
franknyi összeget vitt magával a meneküléskor. Mindezért nemes egyszerűséggel „tol-
vajnak” nevezi őt. Zog magatartásával szembeállítja Geraldinét, aki még a saját szám-
láján lévő 28 ezer frank elviteléről is lemondott.
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A kötetben a szerző négy teljes oldalon foglalkozik Apponyi Geraldine grófnő éle-
tével, aki 1938 áprilisában lett Zog király felesége. Alig egy évvel később megszülte 
egyetlen gyermeküket, akit Lekának neveztek el, majd – a mindössze kétnapos gyer-
mekével a karján – hűségesen követte férjét a hosszú száműzetésbe. A szerző megálla-
pítja, hogy az albánok nagyon szerették magyar királynéjukat, akit a „Nyugat jelképe-
ként” tiszteltek.

Ylli Polovina könyvében egyetértően idézi e sorok szerzőjének azt a megállapítását, 
miszerint Zog „nem volt áruló, de jelentős államférfi és nagy hazafi sem” (219. o.).

Jó lenne magyar nyelven is viszontlátni ezt az érdekfeszítő könyvet.

Réti György


