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Szentpéteri Csilla zongoraművésznő a Liszkay Pincészetben

A monoszlói

kikötő

Két nyughatatlan világutazó ül velem szemben a toszkán stílusú
udvarház ebédlőjében. Szentpéteri Csilla és Liszkay Mihály az első
pillanattól közös nyelvet beszélnek, mindketten nyitottak bármilyen
emberi teljesítményre, és szótárukban nincsen szinonima a
„nem lehet”, a „nem tudom”, vagy a „lehetetlen” kifejezésekre.

www.liszkay.com

www.facebook.com/LiszkayWines

paradicsomi
környezet
A Liszkay Borkúria látképe
akár egy toszkán képeslapnak is díszére válna...

Egyik hazatalál, másik a világot hódítja

Csilla fiatal, szép, energikus, és annyi tervet forgat egyszerre a fejében, mint egy soktáblás szimultán sakkozó.
A tehetséges zongoraművész, miután szinte minden
babért learatott a komolyzene világában, újragondolta
a számára legkedvesebb klasszikusokat a XX. századi
muzsika szemszögéből. Sőt nem volt rest megtanulni bonyolult zenei programnyelveket, hogy a hangzást teljesen
a saját ízlésére formálja. Mára Európa első számú crossover
dívájaként tartják számon. Földrészek, kultúrák között
cikázva terjeszti a mediterrán életörömöt. Vivaldi, Mozart
melodikus rock stílusban, Rossini latin ízekkel, Liszt
Ferenc jazzritmusokkal születik újjá, Paganinit salsával
ötvözve kínál – leggyakrabban a dobok, kongák, latin
gitárok határozzák meg a hangszerelést. Maximalizmusára
jellemző, hogy felkészült vendéglátójából.
A házigazda, Liszkay Mihály, alias Misi 1956-ban,
tinédzserként szaladt világgá a Lövőház utcából, majd
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Hollandiában hamar megragadta a szabad, inspiratív
közeg. Itt érettségizett, majd Maastrichtben hotel menedzsment szakon diplomázott. A tanulmányai alatt
kezdett zongorázni, mint bárzongorista. Három éven
át két kontinens országaiban zongorázott és gyakorolta a vendéglátoipart. 25 évesen nyitotta első éttermét,
1973-ban már három étterem tulajdonosa volt. A saját
éttermeiben is zongorázott, és jöttek sorra a televíziós
fellépesek is, többek között a neves Boros Lajos Magyar
ciganyzenekarral. Nem sok nosztalgiával, inkább valamilyen belső késztetés okán érkezett vissza szülőföldjére, Magyarországra. A szabad kapitalizmus világában otthonosan mozgó üzletembernek itthoni vállalkozásai sorra futottak zátonyra a szövevényes, kiismerhetetlen, csúszópénzekkel terhes magyar gazdasági légkörben. Már-már lemondott az itthoni befektetés lehetőségéről, míg végül egy
unokák számára nyaralónak szánt kis birtok Monoszlón, a
Káli-medencében „röghöz kötötte” a csavargót.
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„Ha elmegyek vacsorázni valahova, szívesen hallgatok

élőzenét, ugyanis az ételek illata, íze számomra
összefügg egy-egy kedves melódiával. Ahogy Rossini
mondta: »Enni, inni, dalolni és szeretni!« Mi lehet
fontosabb ezeknél?”

A bárzongorista és a művésznő

Mit jelent Csillának és Misinek mozgásban lenni?
Egyszerre vágják rá, hogy az életet! Mivel mindketten
zenészek, nem telik bele fél óra, és a zongoránál kötünk
ki, először a vendég szólaltatja meg a hangszert a birtokra néző, kandallóval otthonosra varázsolt többfunkciós
nappaliban. Bár Csilla az elmúlt években saját zenekarával
adott nagyszabású koncerteket, itt most ízelítőt kapunk
„egy szál” zongorajátékából, Mendelssohn Legendájának
meditatív átiratától a buja, érzéki Libertangóig. Unszolásunkra Liszkay is – bár kicsit megilletődve – a billentyűk
mögé ül. Egy másik világ levegője árad a térbe, bizonyságul, hogy a bárzongorista egyáltalán nem rozsdásodott
be, édesbús dallamok szállnak fel a fekete Bosendorfer
zongorából.
– Soha nem tanultam kottát olvasni, mindig hallás után
játszottam el a számokat. Később kaptam egy kottafüzetet,
de abból is csak a szövegeket olvasgattam. Az ötvenes évek
végén a holland kávézókban éppen a Bésame Mucho volt a

Mr. Liszkay
Az életművész
a borkóstoló asztalnál
ugyanolyan otthonosan
ül, mint a zongoránál

sláger. Odaültem a zongorához, és hamar le tudtam játszani. A kis kávéházban repkedtek a tízesek, húszasok, szóval
ott ragadtam. Fiatalként azt hittem, hogy körülöttem forog
a világ, ez adott inspirációt, ez vitt előre, és szerencsére bevált. Szerződést kaptam a New Rotterdam luxus tengerjáró
hajóra, és két hónapon át Rotterdam és New York között
ingáztam, mint bárzongorista.
Mindenért kőkeményen meg kellett dolgozni, sokszor
2-3 munkahelyem volt egyszerre. Zongorista voltam többek
között Párizsban, Londonban, Isztambulban, két éven át
a Hilton hotellánchoz voltam leszerződve, ugyanakkor nappal a szakmámban dolgoztam, és gyűjtöttem a szükséges
tőket az első éttermemre.”
Közben unszolom Csillát, hogy fogalmazza meg, ő
hogyan viszonyul ehhez a zenéhez:
– Egyáltalán nem idegen számomra ez a műfaj, legutóbb a
Bárzongorista verseny zsűritagja voltam, és Misi korabeli
nagybátyám is bárzenész. Ha elmegyek vacsorázni valahova, szívesen hallgatok élőzenét, ugyanis az ételek illata,
íze számomra összefügg egy-egy kedves melódiával. Ahogy
Rossini mondta: „Enni, inni, dalolni és szeretni!” Mi lehet
fontosabb ezeknél?! Másrészt a bárzene bennem az időtlenség érzetét kelti, kicsit megszűnik a világ körülöttem,
kiemel a hétköznapokból.

A vakmerőség jutalma

Misi végigkalauzol minket birodalmán, az épületben nem
található két egymáshoz hasonló szobabelső vagy fürdő,
mindegyiknek más az atmoszférája.

stílusokon át
Csilla igazi crossover
díva: a klasszikus
zenét rockkal,
világzenével vagy akár
salsával „házasítja”
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a világjáró otthona
A Liszkay-házban minden helyiség másként van
berendezve, de mindegyik gondosan, stílusosan.
Fent az úszómedence, háttérben a Káli-medence
csúcsaival – ez a páratlan látvány fogadja
a Borkúria vendégeit

– Ferenc fiammal, aki a háttérben fontos szerepet
játszott a fejlesztésben, törekedtünk az elérhető legjobb
minőségre. A fiam lesz az, aki a megalapozott generációsprojektet, mint első generació tovább fogja vinni – mondja
határozottan. Szobáról szobára egyre nyilvánvalóbbá válik,
hogy valóban, Misi nem ma kezdte a vendéglátást. A kilátás a Káli-medence hegyeire pompázatos, a tökéletes csendet csak az itt rekedt seregélyek fel-felcsapó koncertje töri
meg – a szőlőfaló madarak néha itt telelnek át –, a levegő
tisztaságához kétség sem férhet, hiszen 15–20 kilométer a
legközelebbi főút. Azt hiszem, erre mondják a buddhisták,
hogy Isten köldökén vagyunk.
– Véletlenszerűen találtam erre a területre – mesél nekünk vendéglátónk –, romos épület volt hasonló állapotú
pincével, kiszáradt szőlővel, a téesztrendnek megfelelően
totál elhanyagolt olaszrizling-ültetvény. Itt, a Pangyéridűlőben, ahol a föld minősége 385 szőlőkataszteri pont
a lehetséges 400-ból! Az ország egyik csúcsminőségű
terroirján! Gondoltam, felújítom a házat nyaralónak, közel
a Balaton, és hihetetlen nyugalom van. Azóta folyamatosan
bővül a projekt, kezdődött a szőlőtelepítéssel –
63 évesen vágtam bele, állami támogatással és jelentős
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tőkével. Az első 5-6 év rendkívül küzdelmesen telt, és ha
nem tettem volna bele ennyit, biztos visszamentem volna
Vancouverba, Kanadába, ahol 28 évet eltem. A környezetemben nem tartottak teljesen épelméjűnek, amikor
előálltam a tervemmel, hogy kékszőlőfajtákat akarok itt
telepíteni. Végül kísérleti jelleggel engedélyezték. Nézzétek
csak meg, hány díjat kaptam az elmúlt években, tehát az
eredmény engem igazol. Nem akartam letelepedni itt, de
most már ez az otthonom.

Már csak szemernyi keserűség érződik a hangjában.
A főfogás előtt 2011-es Pinot Gris-t szolgálnak fel, könnyed,

A hegy leve

Folytatjuk a szemlét, az épület alagsorában található a
wellnessrészleg, amely tökéletesen ki tudja szolgálni
a barangolástól elcsigázott vendégek pihenését, de mi
természetesen a szomszédságában található feldolgozóra
és pincére vagyunk kíváncsiak. Itt találkozunk a borásszal,
Barna Jánossal, aki nem beszédes fajta, de beszél helyette
a 2011-es cabernet franc, amivel kínál minket. A kézzel
készített poharak diszkréten sírnak, ahogy összekoccintjuk őket, van varázsa annak, ahogy a jó bor méltó pohárba
kerül. Nem hivalkodó, de teljes harmóniát mutat a tétel.
– Kortyoljatok nagyot belőle, úgy adja ki a teljes
ízvilágát, ez testes bor, nem lehet csak a nyelv hegyével
kóstolni – figyelmeztet Misi.
És a meglepetés, hogy egy napot sem töltött hordóban!
Titkos recept? Kísérlet? Dehogy! A borász hamiskás mosollyal vallja be az igazat:
– Jó termés volt 2011-ben, nem fért mind a hordóba. Hát
ennyi volt a koncepció! Egyébként a hordó annyit tesz hozzá
a borhoz, hogy stabilizálja. Lehet anélkül is szép bort csinálni.
És erre a borra teljesen igaz, hogy úgy gyönyörű, ahogy
van! Ezután hosszasan elfilozofálunk a tárolóedény és a minőség kapcsolatán. Barna János azt állítja, hogy bizony a
hordó sok jó tétel eltorzulásában lehet ludas, ami időben
palackba kerül, az az ideális állapotában megőrizhető.
Emésztjük még a hallottakat, és kóstolót veszünk az idei
cabernet franc-ból és pinot gris-ből, még csak nem is pelyhedzik az álluk, de a gyümölcs már mesél a későbbi, hadba
állítható felnőttkorról. A konyháról már üzennek értünk, így
visszatérünk az ebédlőbe.

egy nyelven
Akinek áthatja életét
a zene, az könnyen
megtalálja a közös
hangot a
hasonszőrűekkel

illatos, gyümölcsös tétel, jól passzol a salátához. Ez a bor ízlett
legjobban Szentpéteri Csillának. Egyetlen percre sem maradunk

a nyugalom
kiadó

történet nélkül, a két világjáró folyamatosan ontja magából a

A gyönyőrű monoszlói
tájban és pihentető
hangulatban bárki
gyönyörködhet, szoba
kiadó! (A képen a
„Levendula” szoba
látható)

A szimfónia legszebb szólama

Az előétel jó toszkán módra grillezett hús és királyrák sok salátával, pirítóssal – és mediterrán szokás szerint jócskán benne
vagyunk a délutánban, amikor az asztal köré gyűlünk. Üde
2011-es Liszkay Pinot Noir Rozéval melegítünk, az asztalnál
előtörnek házigazdánkból az emlékek:
– Amikor 30 évvel ezelőtt a szüleim meghaltak, az akkori
Magyarorszagból Kanadába visszatérve úgy döntöttem, hogy

sztorikat az egzotikus helyekről.

nekem itt semmi keresnivalóm nincs többé, és én ide soha nem
fogok visszatérni. 28 évet éltem Vancouverban, British
Columbiában. A kanadai étteremlánc a kormányváltás után
úgy döntött, hogy a következő 10–15 évben nem nyitnak új
éttermet Kanadában, hanem az USA-ban terjeszkednek. Ekkor az én javaslatomra úgy döntöttünk, hogy Magyarországra hozzuk tudásunkat, tőkénket, és Budapesten 4-5 éttermet
nyitunk. frekventált helyeken, egyenként 1,2 millió dolláros
büdzsével. A nagy optimizmusból semmi sem lett, négy év után
a mérleg 4 millió dollár mínusz volt, a kanadai üzlettársak
elmentek, az éttermeket eladtam.
Már csak szemernyi keserűség érződik a hangjában.
A főfogás előtt 2011-es Pinot Gris-t szolgálnak fel, könnyed,
illatos, gyümölcsös tétel, jól passzol a salátához. Ez a bor
ízlett legjobban Szentpéteri Csillának, dr. Mészáros Gabriella
nemzetközi borakadémikus szerint pedig Magyarország egyik
legjobb pinot gris-je. Egyetlen percre sem maradunk történet
nélkül, a két világjáró folyamatosan ontja magából a sztorikat
az egzotikus helyekről. Éppen Csilla viszi a szót:
– Egyszer egy kitűnő borász meg akarta tisztelni Brahmsot, kitöltött neki egy nagy becsben tartott bort, és közben
jelezte, hogy ez a borok Brahms-a. A zeneszerző fanyalgott a
kuriozitást kóstolva, majd megszólalt: „Hm, ez kedves öntől,
de legközelebb töltse nekem inkább a borok Beethovenjét!”
Az ebéd végeztével érkeznek a kóstoló „Beethovenjei”: a
Pangyéri Szűz, ami valóban a birtok első cabernet savignonja
2008-ból. Ez a bor ezüstérmes lett a Londoni Decanter World
Wine Díjon, Takler Senator borának közvetlenül a sarkában.

A koffer és ami benne van

Házigazdánkat eközben a jövőről faggatom.
– Egy többgenerációs borászat alapvetésének lehettek tanúi. A nyugati világban a leghíresebb borászatok úgy keletkeztek, hogy egyszer valaki elkezdte, és odaadta a fiának, és innentől kezdve szállt a mesterség apáról fiúra. És mivel ott nem
vették el tőlük a birtokot, a hosszú idő alatt fel tudtak nőni mai
híres neveikhez. Nemrégiben kaptam a fiamtól azt a bókot – és
nem nekem mondta –, hogy az ő apja egy több száz évre szóló
borászat alapjait tette le itt Monoszlón. Én is szívesen gondo46

lok így a munkámra, még akkor is, ha a gazdasági válság kissé megtépázta az elképzeléseimet. Egyből azonban nem engedek: minőség, kitartás és végtelen sok humor kell ahhoz, amit
az ember szeretne megvalósítani. A humorra akkor van szükség, amikor éppen nem úgy megy, ahogy szeretnénk.
Érzésem szerint ez a „közegellenállásra” vonatkozó ironikus lábjegyzet, de ha tényleg tud az ember kacagni azon, ami
ellen vajmi keveset tehet, és nem adja fel, akkor legyőzheti
akár a gravitációt is, és felemelkedhet, akár több fejjel is környezete fölé. Körbetekintve a „pangyéri gazda” háza táján,
azt hiszem, erre megvan minden esélye. Legvégül persze nem
hagyhattam ki, és megkérdeztem, hogy vajon révbe ért-e már
a csavargó.
– Nem tudok rá válaszolni. Annak idején, amikor elvettem
a gyönyörű feleségemet, és gondolkodás nélkül csak a szerelemnek éltünk, édesanyám egyszer eljött hozzánk, és tenyerébe vette az én édes kis feleségem fejét. Azt mondta neki: Jaj,
Tubikám, te szegény, az én fiamnak mindig lesz egy koffer a
kezében, és menni fog valahová…
Erre Csilla is hevesen bólogat:
– 13 éves koromtól járom a világot. Nekem a kofferek az életet
szimbolizálják, a „más” felfedezését, megismerését. Ha a Föld
legszebb helyét ajánlanák fel úgy, hogy onnan soha nem mehetek
máshova, nem kéne. Az, hogy többet nem láthatom a világ színeit,
nem szippanthatom be más országok illatát, nem ismerhetek meg
más kultúrákat, az nekem egyenértékű a véggel. Ebből születnek
a zenéim, beleszövődnek a zenei gondolataimba, az évek múlásával ebből táplálkozik a lelkem. Hatalmas a tanulási vágyam, a
világ megismerése nélkül nagyon szegény lennék.

kedvencek
Liszkay Mihály
életében a kedvenc
dalok és szállodák
mellett a kedvenc
borok is helyet
kaptak – bizonyítva,
hogy amit dalolva
csinálunk, abból csak
jó sülhet ki
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