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csoport élén egy fiatal mágnás volt mint ren-
dező, magyar díszöltönyben. Ezen négy 
mágnás volt: Bánffy György, ifj. Teleky 
Samu, Wenkheim Frigyes és Csekonics And-
rás gróf. Az egyes bandériumok egyáltalán 
három tagból állottak; de volt megye, a mely 
hatot, sőt hetet is küldött.” Nem csak a kora-
beli lapok tanúsága, hanem a rendkívül pom-
pás díszmagyar egyenruhába öltözött Bánffy 
Györgyről fennmaradt fénykép is dokumen-
tálja az eseményt. 

Egyrészt a család szerepe miatt nagyon je-
lentősek a korábbi, 1867-es koronázás Bánffy 
családra vonatkozó részletei, másrészt azt is 
tudjuk, hogy édesanyjuk halála miatt Bánffy 
Miklósnak és nővérének, Katinkának nagyon 
szoros kapcsolata volt édesapjukkal (aki soha 
nem is nősült újra), ezt a számos fennmaradt 
és részletes leírásokat tartalmazó levél is iga-

zolja. Különösen érzékletesek azok a részek, 
amelyek ünnepségeket és katonai parádékat 
írtak le. Ilyen például Miklós levele egyik 
londoni utazása alkalmával: „Az élet itt bi-
zony nagyon drága, de legalább lát az ember 
valamit. Ma volt a király úgynevezett szüle-
tésnapja. T.i. a király ősszel született, de most 
ünneplik, mert most van a season. Paget Ilo-
nával cousinjához, Mr. Mellon-hoz voltunk 
híva a katonai parádét megnézni. Igazán 
gyö nyörű volt! A Whitehall előtti téren nagy 
négyszögben voltak a gárdák felállítva Horse-
gardeokkal és gyalogos gránátosok. Jött a ki-
rály lóháton, az egész udvar, mindenféle fur-
csa maharadzsák stb. A királyné és her-
czegnék kocsin. A királynak remek lova volt, 
nagyon jó volna neked. A királyné fogata gyö-
nyörű volt, a többi udvari fogat inkább gyen-
ge, a mieink szebbek, a király nagyon kövér. 
Voltak igen furcsa indus herczegek kiknek 
ilyen fövegük volt, és különben egészen eu-
rópai ruha. Este a hadügyminiszterhez vol-
tam híva egy óriási rout-ra, hol olyan tolon-
gás volt, hogy az ember nem tudta, hogy mi-
csoda admirálisnak, vagy nagykövetnek ta-
pod a lábára – itt gyönyörűek az uniformi-
sok. Huszárok tulajdonképpen már csak itt 
vannak.”2

A koronázásról édesapja nyilván számos 
emlékét osztott meg, akár családi okokból, 
akár annak a gondolatnak a mentén, hogy 
ezeket az információkat fia hasznosíthatja a 
koronázás megrendezése alkalmával. A szer-
vezők közül majd’ mindenki visszanyúl a 
korábbi tradíciókhoz, például Tisza Isván is, 
aki Zita királynő kérdésére, hogy mi a pon-
tos teendője és mondanivalója a koronázás 
során, azt üzeni Kállay Erzsébet udvarhöl-
gyön keresztül, hogy éppen ugyanúgy kell 
viselkednie, mint Erzsébet királynőnek a ko-
ronázása alatt. Sőt a történelmi hűség kedvé-
ért a korabeli lapokból másolatot készíttetett 
a számukra: „Intézkedtem, hogy az 1867-i 
koronázási ünnepélyeknek itt a koronázás 
meglévő leírását mielőbb lemásolják, s amint 
lehet el fogom azt küldeni. Ez a program ter-
mészetesen változást fog szenvedni annak 

2  Bánffy Miklós édesapjának, Bánffy Györgynek címzett levele London-
ból, 1905(?). Kolozsvári Állami Levéltár, Bánffy-fond.

tetics gróf felválta szólították a lovaggá ütendő 
vitézeket, kik mély meghajtással a trónhoz 
léptek és Ő Felsége előtt a második lépcsőre 
térdeltek. Az ezen alkalommal előhitt »equi-
tes aurati« voltak: Almássy Vincze, Apor 
Géza báró, Bánffy György gróf, Eszterházy 
András gróf, Frideczky Timót képviselő, Hu-
szár Ágoston, Kardos Kálmán képviselő, La-
tinovics Albin cs. k. kamarás, Lazanszky Sán-
dor gróf, Mednyánszky Dénes báró, cs. k. ka-
marás, kellemesi Melczer István titkos taná-
csos és k. személynök, Nákó Kálmán gróf, cs. 
k. kamarás, demeteri Németh János földbir-
tokos, Nyáry Jenő báró, cs. k. kamarás, Re-
viczky Sándor udvari titkár, Semsey Lajos cs. 
k. kamarás, Szapáry Antal gróf, cs. k. kama-
rás, szitányi Szitányi Bernárd képviselő, Te-

leky Sándor gróf, Torkos László ministeri tit-
kár, Vietoris János képviselő, Vojnits Jakab 
földbirtokos. Midőn vége volt a lovaggá 
ütésnek, Ő Felsége rövid időre a sekrestyébe 
vonult. Ez időközben mindenki, Ő Felsége 
közvetlen kíséretén kivül, kiment a temp-
lomból, lóra ült és alakitá a menetet. Rövid 
idő múlva Ő Felsége kijött a templomból, a 
csatlós és a magyar kir. főkamarás segélyével 
lóra ült.” 

Gróf Bánffy György többszörös szerepet 
tölt be. A lovagi avatáson kívül a vármegyék 
és városok bandériumai az ország négy ke-
rülete szerint – Dunán innen és Dunán túl, 
Tiszán innen és Tiszán túl – négy főcsoportra 
voltak felosztva. A tiszántúli csoport Erdély 
bandériumait is magában foglalta: „Minden 
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Kossuth Lajos Torinóban
meglátta magát egy lóban
az is lehet nem is ő volt
hanem az a bajszos ápolt
ne kérdezzük ne firtassuk olyan régen volt

mellette állt neve nincsen
vagy ha van hát neve Nietzsche
úgy nézték el ketten a lót
mint álomból néznek valót
valót amely elközeleg valót ami nincs

a négy lóból volt az egyik
kérték menni szíveskedjék
hej de a ló meg se moccant
pedig nem is volt még rozzant
Rosinante Rosinante te búsképű ló

odalépett akkor Nietzsche
hogy a kocsist rendre intse
de az ostor épp rávágott
lóvá téve a világot 
most légy okos Sancho Panza Puskás Öcsi bá

felzokoga akkor Nietzsche:
hát nincs Isten ki segítsen?!
így borult el a világló
tudván tudva: a világ ló 
Upanisádokban így van hogy a világ ló

elragadta a végérzet
de akkor már igen vérzett
szíve helyén vérzett az űr 
ahová majd kipenderül
nem ilyen lovat akart ő − zokogott a ló 

Kossuth Lajos Torinóban
látta Nietzschét de valóban
konflislóra ráomlóban
a világot siratóban
és nyakába borult Isten mint a lónak ő

(Kossuth Lajos 1894-ben halt meg Torinóban. Nem kizárt tehát, 
hogy ott állt 1889. január 3-án a Via Carlo Albertón a csődület-
ben, amit egy nagybajszú férfi − a paralitikus sokkot szenvedett 
Friedrich Nietzsche – okozott, amikor zokogva a kocsisa által 
ütlegelt konflisló nyakába borult. Ez annál is kevésbé kizárható, 
mivel Kossuth ekkoriban a nevezetes utca által határolt tér másik 
oldalán, a Via dei Millén lakott. A szöveg itt dalként, a szerző 
előadásában is meghallgatható: http://www.szilagyiakos.hu/
hang/20130111_litera_ KossuthLajosTorinoban.mp3)


