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A gyerekek közül a kolozsvári házat Dénes örökölte, aki 1789. március 7-én
született Nagyszebenben. Iskoláit Kolozsvárott Szabó János, késõbbi kolozs-
monostori apát felügyelete alatt végezte. 25 éven át Kolozs megye táblabírája
volt, és az õ nevéhez fûzõdik az Esterházy-ház végleges átépítése, amit a falba
illesztett kõtábla is hirdet. Felesége, gróf Haller Cecília (Aranykút, 1797. okt. 28.
– Kolozsvár, 1873. jan. 18.) csillagkeresztes hölgy volt. Dénes Kolozsváron halt
meg hetvenhárom éves korában, 1862. febr. 9-én. Földi maradványait az akkori
Belsõszolnok megyéhez (a 14. századtól Szolnok vármegye történeti Erdélyre
esõ része) tartozó Kaplyonban35, a Hallerek sírboltjában helyezték el; felesége vi-
szont Kolozsvárott a piarista templom sírboltjában nyugszik.

Esterházy Dénesnek és Haller Cecíliának hat gyereke született: négy fiú és
két lány. A kolozsvári házat a legidõsebb gyermek, János Nepomuk, a késõbbi
családi krónikás kapta örökségként. A gyerekek gondos nevelésben részesül-
tek, idegen nyelveket tanultak: németül és franciául beszéltek, de nevelésük
magyar szellemben folyt. Iskoláikat Kolozsváron és Pesten végezték. A testvé-
rek közül a két ’48-as honvédtiszt, Miguel és Kálmán hõsi helytállása a sza-
badságharcban legendás volt. Miguel (Kolozsvár, 1828. máj. 28. – Kolozsvár,
1922. aug. 24.) furcsa nevét keresztapjától, Miguel de Braganza késõbbi por-
tugál királytól kapta, aki akkoriban éppen Erdélyben utazgatott. Keresztfia ka-
tonai pályára lépett, és 1846-ban Sándor orosz nagyherceg huszárezredében
hadnagyként szolgált. Az 1848-as szabadságharcban Görgey hadtestéhez csat-
lakozott, ahol rövidesen kapitányi rangra emelkedett. Jelen volt a világosi
fegyverletételnél, és õ sem kerülte el a Habsburg-bosszút. Tízéves várfogság-
ra ítélték, Aradon a késõbb kivégzett tábornokokkal együtt raboskodott. Bün-
tetését végül négy évre csökkentették, de egy év hét hónap múlva kegyelem-
mel szabadult, és hazatért családjához, Kolozsvárra. Soha nem nõsült meg.  

Kálmán (Nagyiklód, 1830. jún.7. – Kolozsvár, 1916. febr. 9.) bátyjánál öt évvel
fiatalabb volt, és jogásznak tanult. A szabadságharcban a Mátyás-huszárezredbe
közvitéznek jelentkezett, majd hamarosan hadnaggyá léptették elõ. 1849. január
21-én a nagyszebeni csatában egy ágyúgolyó a jobb karját leszakította. A szent ügy
elvesztése után éveket töltött külföldön, majd 1854-tõl gyalui uradalmának36 ke-
zelésével foglalkozott. Testi fogyatékossága nem gátolta, hogy sikeres politikai pá-
lyát fusson be: országgyûlési képviselõ lett, majd Kolozs megye fõispánja. Pártol-
ta a tudományokat és a mûvészetet, az Erdélyi Múzeum elnökének választotta, és
egy idõben a Kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa is volt. Számos geológiai,
bányászati és a természettudományok körébe tartozó tanulmányt írt. 1887-tõl
1905-ig a gyalui kerületet képviselte az országgyûlésen, és több cikluson át a kép-
viselõház jegyzõje volt. Alakját Mikszáth Kálmán is megörökítette:

„Magas férfias alakja úgyszólván kiegészítõ része volt a parlamentnek.
Nyájas, szeretetreméltó modora mindenkit lebilincselt. Beszédeket nemigen
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tartott a Házban, de a klubbeli társalgásban olyan volt, mint a kovász a tész-
tában. Komoly higgadtsággal szólt hozzá mindenhez és bizonyos mérséklet-
tel, olyan illedelmes hangon, mely a réges régi tisztes magyar politikusokra
emlékeztetett. Volt benne valami belle espirit, a mivel minden megjegyzésé-
nek némi színt és illatot tudott kölcsönözni. Némelykor egészséges bölcsesség
nyilatkozott észrevételeiben, a mi rendszerint az erdélyi észnek a sajátsága.”37

Esterházy Kálmán 1913-ban vonult nyugalomba, amikor gyalui birtokáról,
ahol családjával élt, Kolozsvárra, a Karolina téri lakásába költözött. Felesége,
gróf Bethlen Paulina38 is írói készséggel volt megáldva, költészettant és törté-
nelmet írt nõk számára. Hosszú házasságuk alatt hét gyermekük született, há-
rom fiú és négy lány. Két fiuk39 még a születésük évében, Paulina40 lányuk 14
évesen meghalt. A jó képességû, politikai doktorátust elnyerõ Dénes41 fiuk 33
évet, a hajadon Anna42 34 évet élt. A szülõket ketten élték túl: Irma43 és
Ágnes44, de unokák csak Ágnestõl, báró Jósika Lajosnétól maradtak.

Esterházy Dénes és Haller Cecília negyedik gyermeke Klementina (Kolozs-
vár, 1826 – Kolozsvár, 1827) korán elhunyt, a család nagyiklódi kastélyának
virágháza mögé temették. 

Az ötödik gyermek, Ágnes (Kolozsvár, 1827. júl. 17. – Kolozsvár, 1899. szept.
17.) a válaszúti losonczi báró Bánffy Alberthez45 ment feleségül, akivel hat gyer-
mekük született. A krónikaíró János legfiatalabb testvére Géza (Kolozsvár, 1838.
márc. 31. – Kolozsvár, 1897. máj. 30.) volt, akirõl a családi krónika csak adatsze-
rûen emlékezik meg. A Magyar Fõnemességi Adattárban viszont családi állapotá-
ra vonatkozó feljegyzést is találunk, miszerint három gyermekének anyjával, Tót-
pataki Rózával a halála napján, azaz a halálos ágyán törvényesítette a kapcsolatát.  

Az Esterházy-ház örököse, János Nepomuk, a családi krónika „szerény író-
ja”,  Kolozsvárott végezte jogi tanulmányait, 1845-ben Pesten a Királyi táblán,
majd az erdélyi Guberniumnál gyakornokoskodott. 1849-ben Debrecenben a
belügyminisztériumnál tiszteletbeli fogalmazóként dolgozott, majd felsõházi
tagként az országgyûlés munkájába kapcsolódott be. A szabadságharcban õ is
részt vett, amiért 1850-ben Pesten haditörvényszék elé állították, de kegye-
lemben részesült, és felmentették. Hat évvel késõbb megnõsült, az Erdély
Széchenyieként emlegetett gróf Mikó Imre unokahúgát, gróf Mikó György lá-
nyát, hidvéghi gróf Mikó Juliannát (Erzsébetváros, 1834. ápr. 3. – Kolozsvár,
1912. jún. 7.) vette el feleségül. Esküvõjük a lakóházukkal szemben lévõ pia-
rista templomban volt, 1856. május 26-án. Egy év múlva megszületett egyet-
len gyermekük, Cecília (Kolozsvár, 1857, ápr. 16. – Kolozsvár, 1946. jún. 8.),
a ház következõ örököse.

Esterházy Jánost már életében tudósként tisztelték. Az államtudományok dok-
tora volt, ugyanakkor korának mûértõ szaktekintélye, mûtörténész, bár a régi ko-
rok kutatását egyéni kedvtelésbõl, családi hagyományként ûzte. Megírta a gyalui
vár krónikáját, és nevéhez fûzõdik Kolozsvár és környéke számos templomának
elsõ történeti, építészeti és mûvészeti szakleírása is. Tanulmányt írt a Szent Mi-
hály-, a Farkas utcai református, a Karolina téri ferences, egykor Domonkos-temp-
lomról, a ferences kolostor ebédlõtermérõl, a kolozsmonostori apátsági, valamint
a szamosfalvi római katolikus templomról is. 1869-ben a kolozsvári vasúti mun-
kálatok során talált római feliratos kõrõl, 1870-ben pedig Dózsa György vaskoro-
nájáról jelent meg írása. Tanulmányai, történeti cikkei a Magyar Régészeti és Mû-
vészettörténeti Társulat tudományos folyóirataiban: az Archaeologiai Közlemé-
nyekben és az Archaeologiai Értesítõben, a Magyar Akadémia közlönyében: az Új
Magyar Muzeumban és a Magyar Történelmi Tárban, valamint a Magyar Történel-
mi Társulat folyóiratában: a Századokban jelentek meg.
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A mûvészettörténet mellett szenvedélyes genealógiai kutató volt, élete fõ-
mûvének a családi krónika megírását tartotta, amelyet 1891-ben fejezett be,
viszont haláláig újabb és újabb adatokkal egészített ki. A régi korok kutatása
gyûjtõszenvedéllyel is párosult, a nagyapjától örökölt mûkincsgyûjteményét
sok értékes darabbal bõvítette. Egyik leltárának részletét dédunokája, gróf Te-
leki Andor másolatában ismerjük:

„Barbár arany nagy láncszem, nyitott karika, súlya 8# és 1/4#. Találtatott
szántás közben Alsó Esküllõn46 1867-ben. Hat ilyen karika egymásba aggatva,
valamint egy hosszú irony alakú pálca képezte a leletet; a két középsõ karika
egyenként 12# nyomott. Fájdalom pénz hiányában meg nem vehettem és BU-
DAI nevû aranymûves (minden bizonnyal Kolozsvárt)47, ki ezen ritka leletet
magához váltotta, FELDOLGOZTA.”48

Esterházy Jánosnak tudományos elfoglaltságai mellett a közre is jutott ide-
je: az Erdélyi Római Katolikus Státus igazgatótanácsának, valamint a Magyar
Történelmi Társulatnak alapító és igazgató választmányi tagja volt. 74 évesen
halt meg kolozsvári szülõházában. 

Egyetlen gyermeke, Cecile, 1876. június 18-án ment férjhez losonczi gróf
Bánffy Ernõhöz49, losonczi báró Bánffy Dezsõ késõbbi miniszterelnök öccséhez.
Az ifjú pár a nyarakat a férj birtokán, a kolozsborsai kastélyban töltötte, a tele-
ket viszont Kolozsvárott, az Egyetem utcai Esterházy-házban, amelynek elneve-
zése azután sem változott, hogy Esterházy Nepomuk János halála után lakóit
már nem Esterházynak hívták. Esterházy Jánosné Mikó Juliánna özvegyként
még 14 évet élt a falai között vejével, lányával, késõbb pedig unokája családjá-
val. Bánffy Ernõ és Esterházy Cecile házasságából két lány született: Anna50 és
Erzsébet51, de a fiatalabbik 13 éves korában elhunyt. A szülõk meghalt lányuk
emlékére a siketnémák kolozsvári országos intézete javára „Losonczi báró
Bánffy Erzsébet” címen 1000 forint alaptõkével alapítványt hoztak létre.

Anna, még Esterházy nagyapja életében, 1896. jan. 9-én férjhez ment szé-
ki gróf Teleki Ferenchez52, a Telekiek paszmosi, római katolikus ágának leszár-
mazottjához. A házasság szenzációnak számított, hiszen a dúsgazdag Bánffy
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Dénes, I. Apafi Mihály fejedelem tanácsadójának lefejezése óta – amit a törté-
nészek Teleki Mihály fõgenerális számlájára írtak – a két család tagjai a legrit-
kább esetben léptek frigyre egymással. Teleki Ferenc és Bánffy Anna házassá-
gáról a legtöbb újság tudósított, és mindegyik felidézte a több mint kétszáz
éves tragédiát, ami hosszú ideig rányomta bélyegét a két fõúri család viszo-
nyára. A fiatal pár a kolozsborsai Bánffy-birtokon rendezkedett be, a kolozs-
vári ház második otthonuk lett, ahol gyerekeik is megszülettek, három lány:
Erzsébet53, Margit54, Cecile55 és egy fiú ikerpár: Andor és Ernõ. Margit 8 éves
korában meghalt, és egy év múlva kolerában megbetegedett az anya is. Az öz-
vegyen maradt Teleki Ferenc négy gyermekével apósához költözött az Ester-
házy-házba, gyermekeit a dédmama, özv. Esterházy Jánosné Mikó Julianna és
anyósa, Esterházy Cecile gondjaira bízta. Az apa aránylag keveset idõzött Ko-
lozsvárott, mivel 1910-tõl nyolc éven át országgyûlési képviselõ volt Buda-
pesten. Apósa, losonczi gróf Bánffy Ernõ, a Bánffy-havasok kétharmadának
tulajdonosa miniszterelnök bátyjától eltérõen nem kedvelte a politikát, in-
kább a családjának élt, és szûkebb hazájában, Erdélyben aktivált. Az Erdélyi
Gazdasági Egyesületnek 28 évig alelnöke, kilenc évig elnöke volt. Vezetõ tiszt-
séget töltött be az Erdélyi Református Egyházkerületnél, a Kolozsvári Refor-
mátus Kollégiumnál, a vármegyénél, az Erdélyi Jelzálog Hitelbanknál. Kortár-
sai megnyerõ modorú, kevés beszédû, nagy tudású, jólelkû embernek írták le.
Az elsõ világháború közepén, 1916-ban halt meg. Felesége ekkor eladta a
kolozsborsai kastélyt és birtokot, és ezután már csak a kolozsvári Esterházy-
házban élt unokáival és a kiszolgáló személyzettel együtt. 

Teleki Andor idõs kori feljegyzésébõl 1916-ig a ház alkalmazottainak ne-
vét is megismerjük. A konyhában Blechta Gábor szakács, egy kisegítõ
asszony, egy kukta és két konyhalány tevékenykedett, és a házban lakott a sza-
kács felesége is. Komornából kettõ volt:
Miszialovics Juliska a dédmamát, özv. gróf
Esterházy Jánosnét szolgálta ki, Szõnyi
Gáborné Orosz Mili, aki férjével és lányával,
Katicával élt a házban, pedig a nagymamá-
nak, gróf Bánffy Ernõnének volt a jobb keze.
Az ikreknek külön komornájuk volt Orosz
Anna személyében. Inasból is kettõ volt: Huj
Onisie a nagyapa, gróf Bánffy Ernõ, Tállas
Miklós a võ, gróf Teleki Ferenc szolgálatá-
ban. A komornyikot Békási Miklósnak hív-
ták, a fahordót Maruzsának, a kocsis és segí-
tõje neve viszont elfelejtõdött. Az unokákkal
két nevelõnõ foglalkozott, de csak Marie Voll-
mar neve maradt fenn az utókornak. A népes
személyzet késõbb egy idõs francia társalko-
dónõvel bõvült, aki Bánffy Ernõ halála után
a több nyelvet beszélõ özvegy grófnõ szelle-
mi társa volt. Amikor a háziasszonynak nem voltak vendégei, francia filozó-
fusok mûveirõl, történelemrõl, mûvészetrõl, irodalomról, festészetrõl, szobrá-
szatról, zenérõl beszélgettek. 

A kiváló ízléssel berendezett empire szalonban a látogatók egymásnak adták
a kilincset, az Esterházy-házban mindenki megfordult, aki számított. Esterházy
Cecile grófnõ igazi nagyasszonyként meghatározó szerepet töltött be Kolozsvár
életében. Mûveltségével, tájékozottságával, felvilágosult nézeteivel kitûnt kortár-
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sai közül, ízlés és illem dolgában igazodási pont volt még osztálya számára is.
Társadalmi, kulturális események védnökeként idõs koráig részt vett a város köz-
mûvelõdésében. Véleménye a színház mûsorpolitikájára is hatással volt.
Janovics Jenõ, a Hunyadi téri színház nagyérdemû igazgatója, szalonjának állan-
dó vendége premier elõtt sokszor folytatott vele eszmecserét a mûsorra tûzött
klasszikus darabról vagy népszínmûrõl. Cecile grófnõ számára a színház nem
társasági eseményt, hanem mûvészi élményt jelentett. Majdnem minden
Molière-darab szövegét fejbõl tudta. Nem páholyból, hanem a földszinten az el-
sõ sorból nézte az elõadásokat, és véleményét, észrevételeit megvitatta a legtöbb-
ször rendezõként is tevékenykedõ igazgatóval. Az operettel viszont más volt a vi-
szonya: szórakozásnak tekintette, és ilyenkor csupán unokáinak kísérõjeként je-
lent meg a nézõtéren. Viszont, ha „ízléstelen, illetlen, durva” jelenetekre lehetett
számítani, a Teleki grófkisasszonyok és nagymamájuk nem vettek részt a zenés
elõadáson. A pikáns darabok kiszûrésében maga Janovics Jenõ segítette a gróf-
nõt elõre jelezve, hogy a zenemû nem kontesszeknek való. 

Báró Kemény János56, a marosvécsi várkastély késõbbi tulajdonosa, a Hunya-
di téri színház késõbbi igazgatója a Kolozsvári Református Kollégium kiskamasz
diákjaként ismerkedett meg az Esterházy-házzal és lakóival. Önéletírásában
szemléletesen mutatta be a szalont, ahol oly sokszor vendégeskedett, és a ház
úrnõjét: „Én olyan szép bútorokat, mint abban az Egyetem utcai lakásban, ma-
gánházban sosem láttam. A fáma szerint ökrös szekereken hozatta azokat Pá-
rizsból az egykori erdélyi kancellár. […] Egy rég letûnt korszak éledt újra Bánffy
Cecile néni gondolatvilágában. Sok minden, amit mondott, korszerûtlennek,
érthetetlennek tûnt. De nagyvonalú, gazdag, humanista mûveltsége, szenvedé-
lyes színházszeretete becsültté tették mindazok elõtt, akik ismerték. Én is tisz-
teltem, szerettem. Amikor régi színházi estékre gondolok, kedves, kerekded
alakja felötlik lelki szemeim elõtt. Olyannak látom, amilyen életének utolsó82
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éveiben volt. Egyenesen jár, akárcsak fiatalabb korában. Kezében bot. Másik ke-
zével szinte észrevétlenül fogódzik kísérõjébe. Így megy, apró léptekkel, a föld-
szinti elsõ sorig, ahol óvatosan foglal helyet a számára fenntartott helyen. Hal-
vány pír gyúl ki kedves arcán, amint fojtott izgalommal várja az elõadás kezde-
tét. Ha nem tudnám, hogy már alig-alig tud érzékelni valamit a színpadi fé-
nyekbõl, képtelen volnék elhinni. Így is tudom azonban, hogy hallás után, lel-
ki szemeivel többet lát az elõadásból, mint sokan mások, akik divatból járnak
színházba, vagy azért, hogy jelenlétükrõl mások tudomást szerezzenek. Igen,
szeme világát immár csaknem elvesztette, de Shakespeare, Racine, Rostand,
Molière, Madách, Ibsen zsenije csodálatos fényeket gyújtott öreg szívében.”57

Hosszú élete alatt végigszenvedte a második világháborút, és megélte az orosz
hadsereg bevonulását Kolozsvárra. A szülõházában hunyt el 1946. június 8-án.

Az Esterházy-ház földszintjén különálló lakásként hasznosítható részek vol-
tak. Az egyikben a võ, gróf Teleki Ferenc lakott haláláig, a másikat a család bér-
be adta, elõször egy elszegényedett földbirtokosnak, majd annak halála után egy
bankhivatalnoknak, aki a háziasszony pénzügyi tanácsadójaként tette magát nél-
külözhetetlenné. Az udvar hátsó részében lévõ lakrészt az Ellenzék címû függet-
len politikai napilap bérelte. Az udvar kertes részében, alacsony melléképület-
ben a nagymama idõs nagybátyja, az agglegény gróf Esterházy Miguel lakott, aki
a teleket kolozsvári szülõházában, a nyarakat kosályi vadászlakában, a Haller-
ágon örökölt birtokán töltötte. Kemény János önéletírásában az öreg harcossal
kapcsolatos emlékeit is megörökítette, de visszaemlékezésébe hiba csúszott: 
Esterházy Miguelt összeté-
vesztette öccsével, Kálmánnal,
és félkarú veteránként írta le. 
A kiskamasz Kemény valószí-
nûleg mindkét idõs honvédet
személyesen ismerte, és évtize-
dekkel késõbb képzeletében a
testvérpár alakja összemosó-
dott. A kor tanújaként viszont
tudósítása egyedülálló az idõs
’48-as grófról:

„Ebben a kis udvari lakás-
ban sok látogató fordult meg,
legtöbbje fiatal, aki hallgatni
akarta az élõ tanú emlékezõ
szavait a dicsõséges és tragi-
kus esztendõkrõl. Az öregúr
szûkszavú ember volt, de
amikor belemelegedett, íze-
sen mesélt a régmúlt idõkrõl.
Legjobban Szentgyörgyi Ist-
ván látogatásainak örült. Sok
évre visszatekintõ barátság
fûzte a félkarú [sic!] 48-as ve-
teránt a népszínmûvekben és
magyar történelmi drámák-
ban jeleskedõ kolozsvári szín-
mûvészhez. Társaságában le-
vetkõzte elfogódottságát. Vi-
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dáman pálinkáztak, tréfáltak, néha egy-egy öreg katonanótát is eldúdoltak
halkan. Napos idõben szerettek sétálni együtt, be-benézni a rácskerítések 
közein, megcsodálni a virágokat, virágzó bokrokat. Szerettek gyönyörködni 
a nõkben.”58

Esterházy Miguel gróf alapítója és díszelnöke volt az Országos Történel-
mi Ereklye Múzeumnak, de nemcsak ápolta a ’48-as hõsök emlékét, hanem
honvédnyugdíját egykori bajtársai és azok özvegyei között szétosztotta. Agg-
legényként halt meg, vagyonát a házban vele együtt élõ unokaöccsei, gróf
Teleki Andor és Ernõ örökölték. A fiúk 20 évesek voltak, amikor utolsó út-
jára, a Házsongárdi temetõbe kísérték a 97 éves korában elhunyt egykori
aradi foglyot.

Az Esterházy-ház a bécsi döntést követõen került még a figyelem központ-
jába, ugyanis kolozsvári látogatásai idején itt szállt meg a miniszterelnök, gróf
Teleki Pál, aki a Teleki unokák közeli rokona volt. Mindannyiszor az Egyetem
utcára nézõ erkélyes szobában rendezkedett be, amit Ernõ bocsájtott nagy-
bátyja rendelkezésére. Itt fogadta a különbözõ csoportok küldöttségeit, itt szü-

lettek az Észak-Erdély gazdasági, politikai integrálásával kapcsolatos fontos
döntések, itt állították össze a behívandó országgyûlési képviselõk listáját.

Az Esterházy-házban felcseperedõ unokák közül egyedül Erzsébet alapított
családot. Férjével, gróf Degenfeld-Schonburg Miksával59 annak erdõszádai kasté-
lyában éltek. Három gyerekük született: Sándor60, Pál61 és Anna62. A képzõmû-
vész vénával rendelkezõ grófnõt Erdõszádán T. Rátz Péter nagybányai festõmû-
vész tanította festeni. A második világháború után a családnak el kellett hagynia
a birtokot, Kolozsvárra költöztek az Esterházy-házba, ahol néhány évig meghúz-
hatták magukat. 1948-ban idõsebb fiúk, Degenfed-Schonburg Sándor és meny-
asszonya, gróf Bethlen Béla63 volt fõispán lánya, Bethlen Ágnes64 itt fogadtak örök
hûséget egymásnak, az emeleti balkonos szobában. Tanúik gróf Bethlen György,
az egykori Országos Magyar Párt volt elnöke és a võlegény nagybátyja, az Ester-
házy-ház másik lakója, gróf Teleki Ernõ voltak. Az ifjú páré a ház udvari részén
lévõ lakás lett, de 1949 tavaszán az õsi rezidenciából Teleki Ernõt és a Degenfeld84
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család tagjait pár perc leforgása alatt katonasággal kilakoltatták. Degenfeldék ké-
sõbb kivándoroltak Nyugat-Németországba.  

Cecile 1936-ig nagymamájával élt az Esterházy-házban, azután Budapest-
re költözött, ahol elõször az Adriatica Utazási Iroda, majd az Italia Tengerha-
józás, végül a Csepeli Szabadkikötõ igazgatóságán dolgozott. Tökéletesen be-
szélt németül, angolul, franciául, társalgási szinten olaszul és románul. A Rá-
kosi-korszakban alkalmi munkákból tartotta fenn magát, a Felsõoktatási Jegy-
zetellátó Vállalatnál, aztán az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában
gépírónõként dolgozott, utána kitelepítették Mezõberénybe, ahol fûzfahánto-
lással kereste kenyerét. Évekkel késõbb feloldották a kényszerlakhely-rendel-
kezést, és Budapestre költözött.

Az ikrek közül Andor már korán elköltözött otthonról. Budapesten elvégez-
te a gazdasági akadémiát és a politikai-gazdaságtudományi egyetemet. Magyar
állampolgárságot szerzett, és rövid törökországi kitérõ után Athénban tevékeny-

kedett, majd tíz évig Párizsban vezette a Magyar Királyi Külkereskedelmi Hiva-
tal kirendeltségét, miközben 1937-ben a párizsi világkiállítás magyar csarnoká-
nak építési munkálatait felügyelte államtitkár-helyettesként.  Legmagasabb
funkciója a Külkereskedelmi Hivatal elnöki tiszte volt, amit 1941–1944 között
töltött be. Francia Becsületrenddel, a Belga Koronarend keresztjével és a Magyar
Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. A II. világháború után Argentínába
emigrált. Halála elõtt családi levéltárát, oklevélgyûjteményét, genealógiai kuta-
tásának dokumentumait a Magyar Nemzeti Levéltárnak adományozta.

Gazdasági tanulmányait ikertestvére, Ernõ is Budapesten végezte, majd
paszmosi birtokán gazdálkodott. Az 1930-as évek második felében a Magyar Ki-
rályi Külkereskedelmi Hivatal bukaresti kirendeltségének megszervezõje és ve-
zetõje volt, utána a Magyar Általános Hitelbank munkatársa, késõbb igazgatósá-
gi tagja, romániai kirendeltségeinek és az érdekeltségébe tartozó vállalatok fel-
ügyeletével megbízott vezetõje. Õhozzá tartozott a kolozsvári Dermata Bõr- és Ci-
põgyár Rt. is. A második bécsi döntést követõen behívott erdélyi képviselõ volt,
de mandátumáról hamarosan lemondott. 1943-ban a felsõház örökös tagja lett.
A II. világháború után Kolozsváron maradt, késõbb miután az Esterházy-házból
kilakoltatták, munkásként élt. 1952-ben adminisztratív elítéltként a Duna-csator-
nához deportálták, ahonnan egy év múlva a dobrudzsai Mãcinba került kény-
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szerlakhelyre. Innen 1955-ben költözhetett vissza Kolozsvárra, ahol a római ka-
tolikus egyház alkalmazásában részt vett több templom restaurálási munkálata-
iban, majd a fõtéri plébánia titkáraként dolgozott. Élete utolsó éveit súlyos ízü-
leti megbetegedése miatt – az egyháztól bérelt Arany János utcai lakásában –
többnyire „szobafogságban”, egy karosszékben töltötte. 1980-ban halt meg, a
Házsongárdi temetõben, a családi sírkertben nyugszik. Személyét az utókor szá-
mára rajzai tették érdekessé. A szürrealista stílusú, groteszk figurákat és helyze-
teket ábrázoló grafikák a Magyar Nemzeti Galériában találhatók.65

Az Egyetem utcai Esterházy-házat, amelyet ráthóti Gyulaffy László kancel-
lár 1748-ban megvásárolt és az árváknak felajánlott, 1791 után a kancellár le-
származottai folyamatosan lakták. 1949-ben a román kommunista hatalom
ezt a birtokviszonyt megszüntette, és évtizedeken át bérlakásként mûködött.
A lelakott épületet a Münchenben élõ Degenfeld-Schonburg Pál 2008-ban pe-
relte vissza a román államtól. 
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