
Esküvők a kastélyban 
 

Kálnoky gróf nyolc évig, amíg a kastély felújítása 

tartott, az egyik toronyban kialakított kis lakásban 

lakott. Két éve költözött be a kastélyba, és az 

ünnepélyes házszentelőre ismét hivatalos volt az egész 

falu népe és az volt a kastélykápolna és az épület 

homlokzatán egy fali fülkében álló Mária-szobor 

újraszentelésére is. A szobrot és a kápolna oltárát is a 

helyi templomban őrizték meg, talán nem is számolva 

azzal, hogy egyszer még visszakerülnek eredeti 

helyükre, és visszaáll a régi rend. Mégis így van, 

kívülről a kastély szebb, mint fénykorában. Kálnoky 

gróf, akinek évekig a nevét is csak suttogva lehetett 

kiejteni, ma a csicsói vadásztársaság tagja, és az 

angolparkban is nyílnak már a rózsák, amelyeket Lindi 

grófné ültetett A több mint negyven szoba 

berendezése még hiányos, de hát pár év alatt nem is 

lehet pótolni mindazt, amit az elődök nemzedékeken 

át gyűjtöttek össze. A Frohnleitenből hozott holmi nagy része is dobozokban áll még az előcsarnokban, de 

lassan minden a helyére kerül, hiszen a hat Kálnoky lány és a tizennégy unoka egyre gyakrabban jön 

Csicsóra. 

„Tulajdonképpen az is a lányaimnak köszönhető, hogy elkezdődött itt az érdemi munka. 1995-ben 

Alexandra kitalálta, hogy Csicsón akar férjhez menni, és legalább az ebédlőt rendbe kellett hoznunk, hogy 

legyen hol leültetnünk a vendégeket. Azóta már négy esküvőt és két keresztelőt tartottunk itt, és a 

meghívottak láthatták, hogy megint elkészült egy folyosó, egy lépcsőház, néhány szoba. Ezek persze már 

nem voltak olyan világraszóló lakodalmak, mint régen, de még az én lányaim is az ükanyjuk csipkefátylát 

viselték, és valószínűleg az unokáim is azt fogják. Magam is meglepődtem, milyen fontos ez nekik, mert 

sosem hangsúlyoztam a származásukat, ha beszéltem is a családomról, számukra az mese volt. A feleségem 

is jelentős német nemesi családból, az Oer dinasztiából származik, de ő sem akart grófkisasszonyokat 

nevelni a lányaiból. Mégis – talán annak köszönhetően, hogy milyen körökben mozogtunk – a hat vejem 

közül négy szintén nemesi család sarja. Ma Eleonóra Franciaországban él, lakberendező, Ludmilla mérnöki 

oklevelet szerzett, és Dél-Tirolban telepedett le, Alexandra filmesnek indult, de most a gyerekeit neveli 

Karintiában, Ilona Berlinben keramikus-szobrász, Johanna kerttervező mérnök, részben Angliában, részben 

Ausztriában él, Mária pedig egy bécsi bankban dolgozik. Most már a legszűkebb család is huszonnyolc fő, és 

ha évente egyszer-kétszer összejövünk Csicsón, újra megtelik élettel a kastély. Egyébként csak én 

tartózkodom itt rendszeresen, és Ludmilla lányom férje, Sigmund, aki a gyümölcsösben gazdálkodik; ő 

telepítette a grófi almást is, ahogy a falubeliek hívják. A feleségem még dolgozik, az osztrák orvosi kamara 

megelőzési programjáért felelős, de amint nyugdíjba vonul, ő is ideköltözik. Én bízom benne, hogy lassan 

újra olyan családi fészek lesz a csicsói kastély, ahol az unokáink a vakációt töltik, és ahol jeles ünnepeken 

valamennyien körbeüljük az asztalt.” 

 

Részlet a Csicsói gróf öröksége című írásból; 2004. december 23., Vasárnap magazin, Vrabec Mária 

beszélget Kálnoky Alajos gróffal. 

 

 

 



 

További cikkek helyi újságokból (szerkesztve): 

Már a negyedik Kálnoky lány lakodalmát tartották – Főúri esküvő Csicsón 

II. János Ádámnak, Lichtenstein nagyhercegének fia 

szombaton házasságot kötött gróf Köröspataky 

Kálnoky Alajos lányával. A 26 éves Konstantint és a 

24 éves Máriát a csicsói római katolikus 

templomban eskette össze a lichtensteini Wolfgang 

Haas érsek, az azt követő ünnepségre a helyi 

Kálnoky-kastélyban került sor. A virágdíszeket Kálnoky 

Lindi grófnő saját kezűleg készítette, a templom belsejét 

például napraforgó-virágokkal díszítette. A kastélyban 

egészben sült malac, párolt csirke, tízféle saláta, 

gyümölcsös rétesek és helyi jellegzetességek között válo-

gathattak a meghívott Lichtenstein, Habsburg, 

Hohenzollern, Schwarzenberg, Kinsky házak tagjai. Per-

sze volt svédasztal is, s meg lehetett kóstolni a kenyai konyha különlegességeit. Az ijfú feleség egyébként menedzser, a 

férj pedig jogász. 

Nemesek Csicsón 

1999. július 17-én pompás főúri esküvőt tartottak Csicsón: II. János Ádám liechtensteini nagyherceg fia, a 26 éves 

Konstantin a helyi római katolikus templomban örök hűséget esküdött Köröspataky Kálnoky Alajos gróf 24 éves 

lányának, Máriának. Az ifjú párt Wolfgang Haas liechtensteini érsek adta össze megannyi nemesi család 

sarja előtt. Az előkelő vendégek —  a Liechtenstein-, Habsburg-, Hohenzollern-, Schwarzenberg és Kinsky-ház 

tagjai — a ceremónia után a Kálnoky-kastély udvarán ettek-ittak, mulatoztak. Volt egészben sült malac, 

grillezett pecsenyék, friss saláták, ropogós rétes ilyen-olyan töltelékkel, a svédasztalon helyi és kenyai finomsá-

gok sorakoztak. A csicsói kastélyt és az öthektárnyi parkot, amely korábban a Zichyek és Wallensteinek 

tulajdonában volt, 1990-ben, a restitúció keretében kapta vissza a Kálnoky-család. Mária a grófi család legfiatalabb, 

hatodik lánya, menedzser, férje pedig jogász. 

  



 

Kálnoky Alajos családja: 

G6. ALOIS HUGO Alexander Georg Guntram Maria, *Wien 28.3.1931; házasságkötés: Billerbeck 10.5.1961 

Sieglinde Frn von Oer (*Duiwelskloof 2.11.1935)  

Leányai: 

H1. Eleonore Alexandra Maria-Theresia, *Bruck an der Mur 25.11.1961; házasságkötés: Frohnleiten 3.9.1983 (div 

V.2001) Olivier Alain Gerard Poux (*Paris 28.9.1956), carrying and using the name Poux-Kalnoky from 1983  

H2. Ludmilla Alexandra Therese Maria Katharina, *Bruck 30.4.1964; m.Frohnleiten 2.9.1989 Sigismund Frhr von 

Kripp zu Prunberg und Krippach (*Gratsch bei Meran 5.6.1962)  

A négy legfiatalabb lány: 

H3. Alexandra Benedikta Helena Felicitas Maria, *Bruck an der Mur 9.6.1966; házasságkötés: Csicsó 27.5.1995 Pr 

Emanuel von und zu Liechtenstein (*Klagenfurt 5.5.1964)  

H4. Ilona Marie-Therese Renée Franciska, *Bruck an der Mur 9.3.1968; házasságkötés: Csicsó 3.8.1996 Pr 

Ferdinand von Hohenzollern (*Sigmaringen 14.2.1960)  

H5. Johanna Marie Alexandra Rosalie, *Bruck 4.9.1969; házasságkötés: Csicsó 8.8.1998 Thomas Wood (*Upton 

23.7.1972)  

H6. Marie Gabrielle Franciska, *Graz 16.7.1975; házasságkötés: Csicsó 18.7.1999 Pr Constantin von und zu 

Liechtenstein (*St.Gallen 15.3.1972) 

Kálnoky Sándor családja: 
Alexander Gustav Kálnoky de Köröspatak (1888–1965), felesége Maria Theresia von Schönburg-

Hartenstein (1896–1979), házasságkötés: 1920. Gyermekeik: Johanna Mária Kálnoky de Köröspatak, 

1921, Maria Adelheid-Etelka Kálnoky de Köröspatak, 1922, Alexander Hugo Kálnoky de Köröspatak, 

1924, Margit Isabella Kálnoky de Köröspatak, 1926, Isabella Klotild Kálnoky de Köröspatak, 1928, 

Alois Hugo Kálnoky de Köröspatak, 1931, Terézia Mária Kálnoky de Köröspatak 1932. 

 

Itt jegyzem meg, hogy az első grófi esküvő Csicsón 1944. október 4-én volt, amikor is Kálnoky Alajos gróf nővére Mária 

férjhez ment Ambrózy György Gyula Lajos Ágoston grófhoz. 

 

A családfa a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület honlapján, a Magyar Főnemesi Adattárban található. 

 


