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A jó borász olyan, mint a jó házasítás: megfér benne a zon-
gorista, a világvándor és persze a bor szerelmese. Liszkay 
Mihály ilyen ember. Vele beszélgettünk.
►– Mintegy 10 esztendővel ezelőtt tért haza. Lehetetlen 
küldetésnek tűnik, mégis arra kérem, foglalja össze né-
hány mondatban az első hat évtizedet.
►– A Marczibányi téri Általános Iskola után a Szécsényi Me-
zőgazdasági Technikumba kerültem. Itt ért utol a forradalom. 
Nem éppen izgalommentes hónapok után 1957 májusában 
léptem át a jugoszláv határt. Egy év menekülttábor után Hol-
landia lett új otthonom. Az érettségi és a diploma megszer-
zése után egy rotterdami étterem vezetője lettem, de hamar 
felmondtam. Megkezdődött bárzongorista karrierem, melynek 
állomásai többek között London, Párizs, Isztambul és egy New 
York – Rotterdem között közlekedő hajó voltak. Nem unatkoz-
tam, néha 3-4 munkakört is betöltöttem; reggeltől kora estig 
pincér vagy szakács, este 6-tól zongorista, az éjjeli órákban 
fellépések a hágai tengerparton. 1964-ben nyílt meg első ét-
termem Maastrichtban. Hamarosan már 3 is volt, korareggelig 
zongoráztam, és többek között Boros Lajos cigányzenekarát 
is évekig foglalkoztattam. 1974-ben eladtam az éttermeket, és 
családommal Brit Kolumbiában telepedtem le. Befektető emig-

ránsokat toboroztam a világ minden tájáról. Sokminden történt 
még, amit érdemes lenne elmondani, de ahhoz egy könyvet 
kellene írni. 
►– Megérte hazajönni?
►– Osztom sorstársaim véleményét, akik nagy elvárásokkal, 
idealizmussal és nagy tőkével visszatértek hazájukba, hogy 
valamit alkossanak. Nem egy egyszerű eset... Először egy 
kanadai étteremláncot hoztam Magyarországra. Legyen elég 
annyi, nem sikerült megismételni a kinti sikereket, és a cég ki-
vonult. Erről az élményről is egy könyvet tudnék írni… A követ-
kező vállalkozás a csopaki Szitovszky „kastély” megvásárlása 
volt. A fejlesztés meghiúsulása ugyancsak a magyar valóságot 
tükrözi. Még egy könyv?
►– Monoszlón szerencsére már nem volt megállás.
►– Szerelmes lettem a Káli-medencébe. Elvarázsolt egy ro-
mos borospince, a környék pedig tökéletesen Toszkánát idézi. 
A teljesen tönkrement szőlőt kivágtam, 10 hektár vörösszőlőt 
telepítettem.
►– Kiderült már, mit tud a Pangyér-dűlő, amely a hivata-
los besorolás szerint (400-ból 385 ponttal) Magyarország 
egyik legértékesebb szőlőterülete?
►– 2006-ban az első szűztermésű Cabernet Franc és Caber-
net Sauvignon a Páneurópai Vörösborversenyen aranyérmes 
lett.  A Cabernet Franc 2008 ezüst-, a Cabernet Sauvignon 
2008 nagy bronzérmet szerzett a Decanter World Wine Awards 
2011 borversenyen, Londonban. A Cabernet Franc 2008 és a 
Cuvée 2008 a 2012-es Pannon Bormustra vörös csúcsborai 
lettek. Kezdetnek nem rossz…
►– Az ültetvény Chateaux stílusban épült, gyönyörű kúri-
át ölel körül. Mint „szülőatya”, mivel csábítaná ide a bor-
szerető közönséget?
►– Röviden úgy fogalmaznék; az itt megtapasztalható hangu-
lat az összes érzékszervre hat. 2012-ben megépult a Liszkay 
Boroskúria. Az exkluzív szobákra, a 20-24m2 nagyságú stílu-
sos fürdőszobákra luxusszállodák is büszkék lennének. A well-
ness részleg a testi ellazulást szolgálja, és néha rá lehet venni, 
hogy a lelki megtisztulás jegyében odaüljek a Bösendorfer elé, 
és a kandalló lángja 
mellett kényeztessem 
vendégeimet. A boros 
vacsorák mellett csa-
patépítő tréningek, 
főzőtanfolyamok is 
ideális helyszínre lel-
nek itt. De a legfonto-
sabb mégis a totális 
csend és nyugalom. 
►– A Police világ-
hírű dala a Message 
in the bottle. Ön mit 
üzen a palackban?
►– Nézz jó mélyen 
az üvegbe, szívd be 
a bor varázslatos 
aromáit, és tudd, 
hogy ez a mámorító 
gyönyör nagyon nagy 
munkát és alázatos-
ságot követel meg a 
termelőjétől.
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„Szerelmes lettem a Káli-medencébe.”

A good viticulturist is like 
a good pairing: there is 
room for a pianist, a 
world wanderer and, of 
course, for a lover of 
wine. Mihály Liszkay is 
such a person. Jet Set 
spoke to him.
►– You returned 
home some ten years 
ago. It may be impos-
sible, yet could you 
briefly summarize the 
first six decades?
►– After attending the 
Marczibányi Square 
Primary School I went 
to the Szécsényi Ag-
ricultural Technical 
School. The revolu-
tion caught up with me 
there. After a few excit-
ing months I crossed 
the border to Yugosla-

via in May 1957. Having spent a year in a refugee camp, I found 
my new home in Holland. Following A-levels and graduating 
from university I became the manager of a restaurant in Rot-
terdam, but soon gave in my notice. I began my career as a pia-
nist and played in London, Paris, Istanbul and on a ship sailing 
between New York and Rotterdam. I was not bored, sometimes 
doing three or four jobs. I was a waiter or cook from morning to 
early evening, a pianist from 6 p.m. and did gigs at night on The 
Hague’s sea front.  My first restaurant opened in Maastricht in 
1964. The number soon grew to three. I played the piano till early 
morning and also employed Lajos Boros’s gipsy band for years. 
In 1974 I sold the restaurants and settled with my family in British 
Columbia. I recruited emigrants who would invest from all over 
the world. Much else happened that would be worth telling you, 
but that would need a book.
►– Was it worth coming home?
►– I share the opinion of others who returned to Hungary with 
great expectations, idealism and much capital to create some-
thing. It is not so simple …I first brought a Canadian restaurant 
chain to Hungary. Suffice it to say I didn’t manage to repeat the 
success I had abroad and the company withdrew. I could also write 
a book about that experience.

My next venture was to buy the Szitovszky ‘Mansion’ in Csopak. 
The failure of implementing the development also reflects on Hun-
garian reality. Yet another book?
►– Fortunately there has been no stopping in Monoszló.
►– I fell in love with the Káli Basin. A wine cellar partly in ruins cast a 
spell on me, and the surrounding area perfectly recalls Tuscany. I cut 
out the damaged vines and planted red vine-grapes on 25 acres.
►– Has it turned out yet how well the Pangyér slope is do-
ing? It represents one of Hungary’s most valuable vineyards 
with a score of 385 out of 400 according to the official clas-
sification?
►– My very first Cabernet Franc and Cabernet Sauvignon in 2006 
were awarded gold medals at the Pan-European International Red 
Wine Competition. My Cabernet Franc 2008 received the silver 
and the Cabernet Sauvignon 2008 won the great bronze medal at 
the Decanter World Wine Awards 2011 in London. The Cabernet 
Franc 2008 and the Cuvée 2008 became top red wines at the Pan-
non Wine Challenge of 2012. Not bad for a start.
►– The estate is designed in Chateaux style and surrounds a 
beautiful mansion. As its ‘maker’ with what would you tempt 
wine enthusiasts to come here?
►– To put it briefly, the atmosphere you experience here affects all 
your senses. The Liszkay Wine Mansion has been built in 2012. 
Even luxury hotels would be proud of our exclusive rooms with 
stylish bathrooms of 20-24 square metres. The wellness section 
serves physical relaxation and I can sometimes be persuaded to 
sit before the Bösendorfer and play in the spirit of transcendent 
purification, and spoil my guests by the flames of the fire-place. 
Besides wine dinners, the mansion provides an ideal location for 
team-building and cookery courses. Yet absolute quiet and tran-
quillity are most important.
►– Message in a Bottle’ is an international hit by The Police. 
What message do you send in your bottle?
►– Look deep into the bottle, inhale the magic aromas of wine and 
be aware that this ecstatic joy requires a lot of work and humility 
from its maker.
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All roads lead to Monoszló
minden út monoszlóra vezet

“I fell in love with the Káli Basin.”


