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AZTMONDJÁK,MINDENKIÉLETEEGYREGÉNYÉSEZBIZONYIGAZIS!FŐKÉPPENAZÉRT
MERTAHOGYMEGÉLJÜK, KISEBB-NAGYOBB TÖRTÉNETEKRÉSZESEIVAGYUNK! EZ
PEDIGAMIÉNK!KEREKENTÍZÉVE,HOGYLISZKAYMIHÁLY LAPUNKBANEGYFON-
TOSBEJELENTÉSTTETT.ABALATONÉSZAKIPARTJÁNAKTOSCANÁTIGÉZŐTÁJÁNEGY
FESTŐI,ELDUGOTTTELEPÜLÉSREINVITÁLTA ABORKEDVELŐVENDÉGEKET.EZPEDIG
MONOSZLÓ,AMAGAMEDITERRÁNMIKROKLÍMÁJÁVAL, AMELYAZÓKORIRÓMAI-
AKATISLENYŰGÖZTE.DEHOGYANKERÜLTIDEAVILÁGJÁRTGASZTRONÓMUS,AKI
MOSTKEZDI,NYOLCVANPLUSZEGYUTÁN,KITUDJA,HÁNYADIKÉLETÉTÉT?

Most, egy évtizedután októberközepén, a LiszkayBorkúriamár-
már nyári napfénnyel forrósított teraszán ülhetünk, hogy elbeszél-
gessünk CsaliJánosborász, szerkesztőbizottsági tag barátommal
a Káli-medence „szőlőtőkésével”. Előbb visszaidézzük ama tíz évvel
ezelőtti kúria premiert. Akkori bemutatkozó pár soraiban ezt nyilat-
kozta: „Képzelje el a természet tökéletes harmóniájat, a kényelem
paradicsomát a szőlőtőkék oázisában, a szökőkutakvizeséses hang-
javal és a pacsirta énekével a tűző napban. Csend, béke és varázsla-
tos nyugalom.

Majd exkluzív szállás a szőlőbirtokon, különleges személyes rá-
adás: borász a zongoránál!

Mosolyog ezen Mihály, aki egy nemrégiben megjelent Viszi-
densekcíműkönyvharmadik kiadásábanregényeséletét felidé-
zi,ezúttal csak felhívni tudjuk olvasóink figyelmét néhánymomen-
tumra, de jó szívvel ajánlhatjuk: keressék a kiadványt. Tanulságos
olvasmány nemcsak riport alanyunkról, hanem a többi, ide, e gyö-
nyörűséges hazánkba visszavágyó, korábbankülönböző okokmiatt
világnak nekivágott sikeres emberekről.

– Igen, innen körbetekintve megérintheti a látogatót, a vendég-
szeretetünket élvező kúrialakót ez a lenyűgöző természeti ékszerdo-
boz – ad alaphangot beszélgetésünkhöz házigazdánk. – Amedencét
körbeölelő hegyek, az eltéveszthetetlen Hegyestű bazaltkupolával
és a szemnek szóló panoráma édes testvére a csend. Sorsszerűen
találtam erre a helyre, ugyanis 2002-benFerenc fiammal jártunk erre-
felé és a látványtól szédülten megláttunk egy romot. Káli-medence
– a magyar Toscana!Egymásra nézve tudtuk, hogy itt egy családi
nyaralót kell építenünk.Majd elszaladt a ló! Egy értéket,egy borkúriát
hoztunk létre. Csak utólag derült ki, hogy a rómaiak, akikhez az ókor-
ban a Kálimedence tartozott, –Tusculanum–nyári lak névvel illették.
(Cicero aműveit avilág zajátólelhúzódva egyvillában írta, innen szár-
mazik ez a kifejezés.) Szóval 10 hektárnyi területet vásároltunk meg,
nemcsak épületrom volt itt, hanem kihalt szőlősorok. És lám: ki tudja
hányadik életszakaszom elkezdődött ezzel!

LISZKAYMIHÁLYRÓL– CÍMSZAVAKBAN
Abirtokgazda 16évesenhagyta el azországot, Ausztriábamenekülvén,ahonnanmégvisszais
szökött,majd1957-benJugoszláviábamenekült.Amindenrenyitott, szabadvilágbabátran fe-
jest ugrófiatalembert Jugoszláviábólegy,amenekülteketvizsgálószakmaicsoportHollandiába
irányította, hogyaztánott megtanuljon négynyelvet, elvégezzeanemzetközileglegmagasabb
szintenjegyzett hotel-managementfőiskolát Maastrichtban.Eztkövetőenméghárométtermet
nyitott. Családotalapított, Erdélybőlszármazófeleségévelkétgyermeketneveltfel, jelenlegnégy
gyönyörűunokaboldognagyszülei.1975-bencsaládjávalBrit Kolumbiábaemigrált, ahol15.000
hektáros rachengasztronómiai menedzservolt asziklás hegyekben.3évvel későbbVancouver
városábantelepedett le és14évenát főleg aHongkongbólmenekülőbefektető emigránsokat
hoztaKanadába.2000-benegykanadaiétteremláncot hozottMagyarországra,(lásdvideoLiszkay
MihalyIndex.hu)éshárométtermet nyitott Budapesten.

– Majd jött Monoszló, ahol megint csak ösztönből, isteni
sugallatot megérezve a magam eretnekségével azt mondtam:
hiába az Olaszrizling a Balatonfüred-Csopaki Borvidék fetisizált
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FRANCIANÉGYES– MONOSZLÓRALELTAVILÁGZAJÁBÓL– OLASZRIZLINGHELYETTAKLASSZIKUS!

Liszkay Mihály borász,gasztronom,üzletember, zongorista szlogenje:
„Nem az életkorunk számít, hanemaz, hogy hány életet éltünk!”

www.liszkay.com
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vezérfajtája, ide vörös fajtákat kell telepíteni, mégpedig a
klasszikusfrancianégyest!– Sok mindent megtanultam éle-
temben, amikor a Káli-medencéhez köthető új korszakot nyi-
tottam, szakkönyveket vettemelő, megtereztem, pontosabban
leírtam gondolataimat egy tervezőnek, hogy milyen birtokot
szeretnék itt létrehozni. Benne a magam és családom érték-
rendjét megvalósítani és azt is üzenve majdani vendégeimnek,
hogy ez a nyári lak, tusculanum, az ő szívüket, lelküket is melen-
getni, simogatni fogja, mint az enyémet, családomét is. A romo-
kat a TSZ hagyta itt, Ferencfiammal,aki igen fontos szerepet
játszott a birtok tervezésében és felépítésében, jó természeti
adottságokkal felvértezetten, teljesenújvilágotteremtettünk
a kiégett szőlőtőkékbőlésa romokból. Vörös posztónak szá-
mított az itteni, főként borász körök számára, hogy vörösekkel
telepítem be a területet! És milyen az élet! A PécsiBorászati
Kutatóintézettől, annak igazgatójától véleményt kérve meg-
tudtam, a szerencse fia vagyok. Kiderült, a római időkben csak
kék szőlők voltak itt, mi több, Káli úr borban fizette az adót
a rómaiaknak. Aztán továbbléptem, hogy keressem még a
megerősítő indokokat vörösboros missziómhoz. A Kecskemé-
ti SzőlészetiKutatóintézet és CorvinusEgyetem rendelkezik
egy olyan országos kataszterregiszterrel, amely a szőlődülő-
ket egy 400 pontosértekrend szerintbesorolja. Az éghajlati,
talajadottságokat és számos más szempontokat figyelembe
véve, 400 pontos értékrendet alakítottak ki. A vizsgálatok alap-
ján szembesülhettem azzal, hogy a monoszlóibirtokom 385
pontosa 400- ból! Sem Villány, sem Eger, de Szekszárd sem
rendelkezik működő boraszáti területtel 385 értékponttal. Így
aztán nekivágtam: talajmunka, fertőtlenítés, dupla trágyázás és
45 ezer tőke elültetése következett. CabernetFranc,Cabernet
Sauvignon,Merlot, PinotNoir. Rémtörténet, ahogy igyekeze-
temet gátolni próbálták, még feljelentések sorozatával tarkít-
va, házkutatásokat átélve. Mindvégig, amíg a vizsgálat tartott
együttműködő voltam és persze a végén kiderült, hogy indo-
kolatlan, rosszindulatú támadások részese voltam.

AMINŐSÉGKERESŐKZARÁNDOKHELYE
ALiszkayBorkúriaazelmúlt egyévtized soránfokozatosanhódította megsajátosvendégkörét.
Természetesenazexkluzív éttermekben ésborkereskedésekbeniskaphatókacsodálatosLiszkay
borok,(online;www.liszkay.com) demindennél fontosabbahelyszelleme,azazaculor local,eh-
hezpedigazazutánozhatatlanhangulat szükséges,amitLiszkayMihálymegteremtett. Miért nem
adhatnánkki: kisugárzószemélyisége,emberismereteésszereteteennek avendéglátásnakaziga-
ziszívdobbanása.Ahogymondaniszokás,habatortán, hogy–mert kalandoséleténekezisrésze
volt – bárzongoristaként isszórakoztatjavendégeit. (Hosszúévekenát így iskeresteakenyerét,
például aAmsterdam-NewYorkHolland /AmericaLinejáratokon, London,Párizs,Hilton Hotels,
Skandinávia,IstambulHilton stb. )Jönnekidevadásztársaságok,esküvőkrenevesnásznépek,ko-
molycégrendezvényekhelyszínekéntisjegyzett célpont. Ehhezteljeskörű vendéglátásszükséges.
Nagyobbcégesrendezvények,160fősesküvőkeseténegyminőségicateringbiztosítjaateljeskörű
szolgáltatást, deigazánakkorvanelemébenaLiszkay-csapat– kezdetektől fogvaBarnaJános
borászbiztosszakmai hátterével, FacsarSándorolimpiaiésvilágbajnok mesterszakácsbriliánséte-
leivel -, amikorkisebblétszámú,a9 luxusszobát,wellnessszolgáltatást, egyedimenüsortigénylő
ársaságokérkeznekMonoszlóvendégfogadócsillag bázisára.Kiválóévjáratú „francia négyesek”
dédelgetikakúrialakókat, ahogymegtudtukátlagosan éventeegytőkéből egypalackbor születik.
Mihályvisszaemlékezik,aki tudjahanyadik életszakaszánakmagyarországiközel20évvelezelőtti
indulására,ésmosolyogvafogalmazzameg kérdésünkre,hogyantovábbszlogenjét. „Azigazi élet
csakmostkezdődik,eddigcsakgyakoroltam...”

Azért még az elnyűhetetlen, nehezen leteperhető emberek-
nek is kell időnként feltöltődés, regeneráció.Meséli riportala-
nyunk, hogy a találkozásunkelőtti héten 3700 kilométertvezetett le
oda-vissza. Felkerekedett, hogy megmerítkezzen gyönyörű család-
jában, találkozzon feleségével, gyermekeivel és az unokákkal. Ezt a
javíthatatlan világcsavargót imádja a családja és ez viszont is igaz! Ki
tudja hanyadik életét élimost, de azt mondja, novembertőlbehúz-
zaafékeket.Egy kis lazításra van szüksége, kicsit lehúzza a rolót. De
megkell tennie mégakövetkező lépést. Közismertenáruljaabirto-
kát!Egy50szobásRelais&Chateauxnivo-t megcélzott: Gourmet
&WellnessHotelmegépítésérekapott engedélyt ésabefektetői
tárgylásokfolyamatbanvannak.Végezetül elárulhatjuk: nem akar
innen elköltözni! Tervei szerint nemmessze akúriától kialakít egy ki-
sebb villát, egy pici tusculanumot, aholmegkezdi következőkorsza-
kát. Tíz év után – bizton ígérhetjük – újra kopogtatunkMonoszlón.

KissDezsőPéter
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LESZKIÚT?

A válság valóságos, na-
ponként mélyülő! A küzdelem
a mindennapjainkban tetten
érhető, életünk minden eresz-
tékében. A világ tusakodik
egymással úgy, hogy nagyon
úgy néz ki, Európa lesz a vesz-
tes. A világtörténelemben ter-
mészetesen voltak már ennél
nagyobb válságok, kontinen-
seket átalakító égések, borzal-
mak., de Európa mindeddig
maradt az „öreg”, az emberi
kultúra bölcsője. Soha sem a
magasztos szempontok dön-
tenek, hanem a világpolitika,
geopolitika. Az „átrendező-
dés” szörnyű kényszere! Egyes

szakértők szerint, ha picit el is
csitul ez a mostani világot szét-
szaggatni akaró embercunami,
pár év múlva még nehezebb
helyzet következhet. Mit lehet
tenni ilyen kilátástalannak tűnő
helyzetben? Hazánkra tekint-
ve-mert nekünk ez a legfon-
tosabb - az életben maradás
ösztöne látható kiútként, még
akkor is, ha piciny nemzetről
van szó. Zivataros történel-
münk során volt erőnk, hitünk
megmutatni: nehezen leteper-
hetők vagyunk! A vezércikkíró
konokul járta az elmúlt két hó-
napban is az országot, ahogy
teltek a hetek és napok, egyre
jobban szembesült azzal: lehet
ugyan tervezni a holnapot, de
szinte lehetetlen! Azért mégis
nekirugaszkodunk, megpró-
báljuk. Mintákat is felmutatunk
az „okos” Európának… Számo-
lunk- matek a legfőbb tantárgy.
Ezt több beszélgetésben is
szemléltetjük, egyéni útkeresé-

sek, átvészelő üzemmódok:ét-
termekben, szállodákban, bo-
rászatoknál, idegenforgalmi
ágzatban. Szüreti mulatságo-
kon is járhattunk, ahol, – mert
az élet él és élni akar – jókedvű
felvonulók örültek annak, hogy
hamarosan elkészülhet a bor,
ami mindenkor az emberi al-
kotás és természet közös pro-
duktuma. Amikor szól a zene, a
szüreti bálokon táncolnak, fele-
dik anehézségeket, mertkell az
embernek ez a fajta gyógyír is.
És a valóság? Továbbra is nagy
kérdés, hogy az említett szek-
torokban mekkora lesz a gaz-
dasági „elhullás”? Mire lapunk
az olvasók kezébe kerül, az
egyes vállalkozások megkap-
ják gigászi nagyra nőtt szám-
lájukat. Sok vállalkozóval be-
szélve, mondhatom: erre már
készülnek, keresve menekülési
utakat. De a statisztika mindig
is könyörtelen! A nem kevés
harcot feladó vagy talán „csak”

átmenetileg vállalkozásukat
szüneteltetők 30 százalékának
visszakapaszkodása – legyünk
jóakaratúan optimisták – erő-
sen kétséges. Pandémia jön-
megy, úgy néz ki, ezzel együtt
kell élnünk.De haladnunk kell!
Őszi riportjaink a tenni akaró
emberekről üzennek, komoly
életutakat megtett példaadók-
ról, fiatal borászokról, vendég-
lősökről, akik dolgukat végez-
ték és végzik. Zárókép: október
21-én ,nem sokkal éjfél előtt
a Petőfi-hídtól a Margit-hídig
autózva, vendégekkel zsúfolt
éttermeket, bisztrókat, körúti
kocsmákat láttam.Mondanom
sem kell, szinte csakis fiata-
lokat!Örök optimistaként azt
mondom: lesz kiút!

Főszerkesztő

ALiszkayborokmegszületésénekelső pillanataitól hódít! Azóta töretlenül népszerűbor aCa-
bernet FrancGiulia! AKáli-medenceésazonbelül is annakékkövét jelentő Liszkaybirtok cso-
dálatos hercegnői bora ez.LiszkayMihály gyönyörű elsőszülött unokája, Giulia anévadó.Kék
címkéjével afinomságot sugározzamegjelenésében,tartalmában a frissességet,a lendületet
ésvidámságot. Ezabor sohanem„ismerkedett” megahordóval! Kádbanerjedt éstartályban
érett. Mind ízében,mindpedig illatában kirobbanóangyümölcsösjegyek fedezhetők fel. Kor-
szelleműborosüzenet, átlengi amodernségésaz intenzivitás. Hakérszbelőle egypohárral,
kívánodakövetkezőket... Azon„ivós” borokegyre népesebbtáborát képviseli, melyekahar-
móniát, felszabadultságot sugározzák!Avele jegyben járó étel a LiszkayBorkúria olimpiai és
világbajnok séfjének, FacsarSándornak,hercegnőnekjárófinombókja.
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www.liszkayborkuria.hu
online borrendelés: info@borkuria.hu
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