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Liszkay Mihállyal
Családját hátrahagyva szökött át a határon 1956-ban, csak hosszú évek
után látta őket viszont. Új otthonra talált Hollandiában, sikeres
vendéglőtulajdonos lett, de onnan is tovább vándorolt Kanadába. A nagy
vadász pár éve visszatért szülőhazájába, pincészetet és borkuriát üzemeltet
Monoszlón. Vérbeli üzletember, aki pontosan tudja, kiket akar látni
a birtokán, és kiket nem. Ennek megfelelően áraz is. A profizmust
Hollandiában tanulta, a szenvedélye még Magyarországról maradt.
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– A birtok, ahol most ülünk és beszélgetünk,
tulajdonképpen egy luxuspanzió. Igaz, hogy
csak egy nyaralót akart építeni ezen a területen?
– Nem teljesen. Harminc évet Vancouverben,
Kanadában éltem. Az ezredfordulón egy étteremláncot hoztam Magyarországra, Budapesten két éttermet nyitottunk. Vadászat közben vetődtem erre a területre. Most egy 4200
hektáros vadászterület kellős közepén ülünk.
Tudja, mit találtam itt, amikor először ideérkeztem? Egy teljesen kiégett, kirohadt szőlővidéket és egy romos épületet.
– Csábító lehetett. Miért vette meg?
– A környezet lenyűgöző volt, akkor még egy
nyaraló építésére gondoltam, hogy holland anyanyelvű unokáim emlékezzenek majd egy magyar nagypapára.

„Eddig mindent végigcsináltam,
amibe belekezdtem. Huszonnégy
éves koromban nyitottam meg
az első éttermemet Hollandiában.”
– Kitől vette meg?
– Az államosítás során a pincészet az állam kezébe került, később a helybeli tsz vette át, és
használták, amíg össze nem dőlt. Kárpótlási
földosztással került privát kézbe, én már a tulajdonosoktól vásároltam meg. Nem volt célom borászatba kezdeni, de a jövőbeni nyaraló
körül fekvő, kiszáradt szőlőterület hozta magával az új telepítést. A szőlőtelepítésre kaptam
állami támogatást. Gondolom, valamit elnéztek, és szerencsém volt.
– Miért mondja ezt így?
– Az állami támogatásról és a korábbi, itthoni
vállalkozásaimról regényt tudnék írni, melyben
igen sok „hungarikumtartalom” lenne. Mint ismert, hazánkban jóformán semmi sem működött borítékok nélkül.
– Adott?
– Igen, kezdetben adtam. Majd leszoktam róla.
2000-ben Csopakon megvásároltam dr. Csécsi
Nagy Miklós kastélyának maradványait, amely a
háború után a Közti nyaralója volt. Itt egy Michelin-csillagos hotelt szerettem volna létrehozni két holland befektetőtárssal. Amikor az enge-
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délyezésről volt szó, holland társaim úgy döntöttek, hogy senkinek nem hajlandók borítékokat adni, inkább eladják a birtokot. Eladtuk. Az
új tulajdonosok sem tudtak fejleszteni, most ők
is árulják. De én a Káli-medencében felfedeztem
a magyar Toscanát, és ennek a varázsát.
– És most itt lakik?
– Igen, az egyik lakosztályban, amely most éppen
ki van adva, úgyhogy lent alszom a pincében.
– Tényleg?
– Igen.
–Ez az igazi vendéglátós véna? Vagy ilyen
egy igazi vállalkozó?
– Szerintem sokszor „felelőtlen” álmodozó vagyok, aki nem tudja, mibe vágja a fejszéjét, de aztán megcsinálja. Eddig mindent végigcsináltam,
amibe belekezdtem. Gondolja végig, az 1956-os
forradalom alatt 16 évesen, szülők nélkül az akkori Jugoszláviába menekültem. Hollandiában
kötöttem ki, ott érettségiztem, majd elvégeztem
a maastrichti hotelmenedzsment-iskolát állami
ösztöndíjjal. Ott jöttem rá, hogy hallás után tudok zongorázni, és bárzongorista lettem. Majdnem három éven át jártam a világot tengeri hajókon, zongoráztam többek között Párizsban,
Londonban, Isztambulban, New Yorkban.
– Jó, ez kalandos, de mikor lett üzletember?
– A főiskola után a Rotterdamban található
Tokay étterem üzletvezetője lettem. Az étterem holland tulajdon volt, a vállalkozó a Monimpexszel kötött szerződést magyar személyzet, magyar konyha és zenekar kiküldésére, de
mindenki a holland vállalkozónak dolgozott,
nem a Monimpexnek, magamat is beleértve.
Hat hónap után fizetésemelést kértem, de olyan keveset adtak, hogy emlékszem, hazamentem, és bőgtem, hogy én csak ennyit érek. Akkor elhatároztam, hogy többé nem akarok
másnak dolgozni. Huszonnégy éves koromban
megnyitottam az első éttermemet.
– Miből?
– Hát abból, amit addig összekuporgattam.
– A bárzongorista-fizetésből?
– Ez úgy nézett ki, hogy reggel héttől délután
ötig teraszpincér voltam a hágai tengerparton.
Este héttől éjfélig egy magyar étteremben zongoráztam, majd éjjel egykor a sarki night klubban leváltottam a zenekart. Néha még szórakoztunk is egy kicsit az éjszakában, és reggel
hétkor újból teraszpincér voltam…
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–Rengeteget dolgozott.
– De én ezt nem így éltem meg. Ez van, csinálni kell. Heti hét napot dolgoztam így,
hosszú időn át. Nagyon jó volt! Felejthetetlenül energikus idők voltak, amelyekre vágyakozva gondolok vissza. Úgy éreztem, az ifjúság örökké tart!
– És ebből félre tudott tenni annyit, hogy
nyisson egy saját éttermet?
– Igen, de volt némi banki kölcsön is.
– Miért éppen étterem?
– Mert hotelmenedzsment szakon végeztem.
Akkor ez egy hároméves, bentlakásos, elit
internátus volt, ma már egyetemi rangja van.
Oda jártak az összes nagy hoteltulajdonos dinasztia örökösei.
– És ezt a holland állam finanszírozta egy
menekültnek?
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„Most egy 4200 hektáros vadászterület
közepén ülünk. Tudja, mit találtam
itt, amikor ideérkeztem? Egy kiégett
szőlővidéket és egy romos épületet.”
– Akkor még nem volt annyi menekült, mint
ma. A válasz igen, ösztöndíjat kaptam mint
magyar menekült. 1962-ben ennek az iskolának az éves tandíja 18 ezer gulden volt, mai árfolyamon számolva körülbelül 25 ezer euró.
– Mi volt a víziója az étteremmel?
– A vízióm? Nem volt. Ösztönszerűen cselekedtem. Ne felejtsük el a magyar időket az ötvenes években! Én annak a korszaknak a gyermeke voltam. Az orromig sem láttam, de büszke magyarként vallottam, hogy Magyarország a

világ közepe, és természetesen a hollandok nem
értenek semmihez. Magyar éttermet nyitottam.
Úgy tizenöt−húsz évvel később azért kinyílt a
csipám, megváltoztak a nézeteim.
– Bejött az étterem?
– Igen. Aztán lett három másik éttermem, az
egyiket egy 400 éves vízimalom romjain nyitottam a város kellős közepén. Volt egy magyar éttermem, egy francia bisztróm és egy
haléttermem. Este hatkor nyitottunk, reggel
ötkor zártunk. Első osztályú konyhám volt,
és én voltam az attrakció egy Steinway versenyzongora mellett. Az éjjeli étterem titka az
volt, hogy nem engedtünk be akárkit.
– Mitől függött?
– Az arctól és az öltözettől. Akkoriban a hippik jelentették a nagy veszélyt, de a magyarokkal is óvatos lettem. Verekedős, zajongós

hírük volt, emiatt eltűnt az éttermekből a jó
vendégkör. Történt mindez annak dacára,
hogy szerintem a magyarok remekül asszimilálódtak a különböző kultúrákba.
– Maga is?
– Már a kezdetektől így volt. Amikor 56-ban
átjutottam a határon, menekülttáborba kerültem egy évre, ahol körülbelül kilencszáz,
szülők nélküli fiatalkorú volt. Hollandiában
mindegyikünket más családnál helyeztek el,
nem tudhattunk arról, hol a másik. Kicsit erőszakos, de célravezető módszer volt. Kénytelenek voltunk beilleszkedni, elsajátítani a
holland nyelvet.
– Ez a kérdés most nálunk is akut. A menekültekről szóló közbeszéd finoman szólva
elég szélsőséges. Kíváncsi lennék arra, ön
mit gondol. Hiszen a politikai helyzet elől

menekült, a holland állam taníttatta ki, gyakorlatilag mindent annak köszönhet, hogy
önt jól fogadták anno.
– Az akkori idők nem hasonlíthatók össze a
mai tömeges, a nagyhatalmak manipulációja
által is befolyásolt népvándorlással, annak
kulturális, politikai és szociális hátterével,
gazdasági vonzataival. A problémákat egész
biztos nem a menekülttáborok felállítása oldja meg. Csatlakozom a lassan mind szélesebb
körben elismert felfogáshoz, miszerint a multikulturalizmus elve a gyakorlatban megbukott, a menekülteket a saját hazájukban és
kultúrájukban kell elfogadható életkörülményekhez juttatni.
– Miért állt tovább Hollandiából?
– 1973-ban Hollandiában megjelent az első
szocialista kormány. A miniszterelnök bejel-
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entette, új időszak kezdődik, nincs szükség ambiciózus menedzserekre, mert a kormány fogja az országot és a holland népet jobb életszínvonalhoz juttatni. Nagy kivándorlás kezdődött, privát és vállalkozói szinten is. A hidegháború, a kubai krízis, a harmadik világháború kitörésének veszélye mindennapos téma volt. Életem legjobb döntését hoztam,
amikor eladtam az éttermeimet, és a családommal
együtt Brit Columbiába, Kanadába emigráltam.
– Menekült a baloldali diktatúra rémképe elől.
Komoly veszély volt ez akkor Hollandiában?
– Féltem, mint velem együtt sokan. Én átéltem az
1956-os forradalmat. A Sziklás-hegységben nyugalom
fogadott, egy 35 000 hektáros ranch vezetője lettem.
A gyerekek lóháton jártak iskolába, én meg sokat vadásztam. Aztán visszatértünk a civilizációba, és a szakmámban helyezkedtem el, hotelmenedzser, tanácsadó
lettem. Később 12 évig befektetői emigrációval foglalkoztam. Jártam Hongkongban, amelyet éppen vissza
akart venni a kommunista Kína, Malajziában, Indonéziában, Brunei szigeten, mert ezekről a helyekről menekült a tőke. Volt akkor egy nagyon jó emigrációs
program Kanadában. Egy kvóta szerint 350 ezer ember jöhetett egy évben. Ezek közül 160 ezer befektető
kellett, hogy legyen, nekik minimum 300 ezer dollárt
kellett befektetniük, és minimum 3 embernek 3 évig
munkát kellett adniuk. Aztán jöhettek a családtagok. A
harmadik kategória pedig a menekülteknek szólt.
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– Ez jó példa, de semennyire nem alkalmazható
a jelenlegi helyzetre.
– Itt komolyabbak a problémák szerintem.
– Ön szerint hogy kellene fogadni a menekülő
embereket?
– 1964-ben már megvolt az első éttermem, és megjelent nálam két régi iskolatársam, egy férfi és egy
nő egy gyerekkel. Zenészek voltak, Luxemburgba
mentek játszani, és disszidálni akartak. Elutasította
őket a holland állam, mert hivatalosan nem találtak
politikai okot arra, hogy valaki 1964-ben el akarja
hagyni Magyarországot mint menekült. Először eldugtam őket, próbáltam a kapcsolataimmal segíteni, de nem sikerült, letartóztatták és börtönbe vitték
őket, elkészítették a deportációs dokumentumokat.
Egy holland ügyvéddel gyakorlatilag a reptérről
hoztuk őket vissza. Aztán pereskedtünk. De elveszítettük a pert, vitték őket másodszor is. Akkor történt egy tragédia, a várandós kismama elveszítette a
gyerekét a nagy izgalom miatt. A tragédiát fölfújtuk, nagy szalagcímek szóltak arról, hogy a rendőrség miatt elveszítette a gyerekét egy menedékjogot
kérő magyar édesanya. Amikor minden veszni látszott, a holland királynőtől kértem audienciát, végül
a királynő kegyelmével maradhattak.
– Bocsánat, kis kitérő, de mindenki kaphat meghallgatást a holland királynőtől?
– Én kaptam. A feleségemen keresztül jó összekötte-

„Megmaradt bennem a magyar romantikus,
a lázadó, csak később kaptam hozzá egy adag
holland pragmatizmust.”
téseim lettek. Ő holland, sok embert ismer.
Egyébként az ő története is izgalmas. Anyukája erdélyi magyar, aki Indonéziában egy
holland férfihoz ment férjhez. Egyébként pedig japán hadifogságban született, mert amikor a japánok lerohanták Indonéziát, az anyósom hadifogságba került 3 évre, 3 gyerekkel. Erről is regényt lehetne írni. Három éven
át hordta a köveket egy nagy hátizsákban,
minden hátizsákért egy kanál rizst kapott.
– Tehát bár az állam úgy gondolta, hogy
nincs oka ennek a házaspárnak menekülni, sem politikai, sem gazdasági okokból,
ön harcolt értük. Persze sejthetjük, hogy
ezek után mi lett volna velük Magyarországon. Ezért is kérdezem, hogy ha maga
ekkora harcos, most mit gondol?
– Sok helyen jártam a világban, ismerem a kultúrákat… Modern népvándorlás zajlik. Nemrég egy amerikai professzor tanulmányában

18−20 millióra saccolta a várható menekültek
számát a következő húsz évben. Könnyű emberi jogokról beszélni pezsgőt iszogatva és kaviárt eszegetve. Szerintem Hollandia jó példa
arra, hogy milyen az, amikor véres konfliktusok alakulnak ki a kultúrák között.
– Tehát nem kell beengedni a menekülteket?
– A saját országukban kell őket segíteni.
– Ön mire ment volna azzal, ha ’56-ban
valaki azt ígéri, hogy majd itthon próbálja
magát segíteni?
– Nem összehasonlítható a két helyzet. Megjegyzem, én asszimilálódni akartam. És boldog vagyok, hogy megtettem.
– Meddig nem találkozott a szüleivel?
– Anyámat és apámat kiengedték ’66-ban az
esküvőmre, de akkor már két megtört és tönkrement embert láttam viszont. Nem sokra
rá meg is haltak, és ezzel le is írtam Magyarországot.

– A gyerekei beszélnek magyarul?
– Nem. Én akkor azt gondoltam, hogy soha
többé nem lesz dolgom Magyarországgal. Aztán látja, itt ülök, és szeretek itt ülni. Most bánt
egy kicsit, hogy a gyerekeim nem értik a magyar nóták szövegét. Romantikus fájdalom.
– Haragszik az országra?
– Nem. Én nagy magyarnak tartottam magam ötven éven át, de most azt mondom,
könnyű ott kint nagy magyarnak lenni. Álmokkal jöttem ide vissza, és nagyon sok akadállyal találkoztam. Ehhez képest Kanadában
zavaró a jólét és a rend…
– Ott még vadászni is más?
– Óóóó, nem összehasonlítható! 18−20 lóval
fel, északra egy indiánnal, hegyen-völgyön át
lovagolva, 2-3 héten át jégbe fagyva 8 órákat
menni, ez a kanadai vadászat. Karibu, medve,
kecske, jávorszarvas. Az indián a látcsövén át
látja a messzi jávorszarvasokat, és kiszámolja,
hogy mennyi idő alatt érünk oda… Csodálatos élmény. De közben megmaradt bennem a
magyar romantikus, a lázadó, csak kaptam
hozzá egy adag holland pragmatizmust. Ilyen
ember vagyok. Szerintem egy túlélő.
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