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Fogaton érkező vacsoravendégek
A tordaszentlászlói Tamás Bisztró az erdélyi konyhával szerzett nemzetközi hírnevet

MAKKAY JÓZSEF

A z ország egyik legdinami-
kusabban fejlődő városa, 
Kolozsvár és környéke dús-

kál a jobbnál jobb éttermekben: az 
utóbbi években nem csak a belvá-
rosban érik egymást a vendéglők, 
a hangulatos nyári kertek, hanem 
a külvárosok és a városhoz közeli 
falvak is egyre csábítóbb gasztro-
nómiai ajánlattal várják a kikapcso-
lódni vágyókat. Ekkora versenyben 
egyre nehezebb talpon maradni, 
vannak azonban olyan helyek, ahol 
az utóbbi harminc esztendőben so-
ha nem volt pangás. Ilyen étterem 
a Kolozsvártól 22 kilométerre fekvő 
tordaszentlászlói Tamás Bisztró, 
amely az 1990 karácsonyi létrejöt-
te óta látványosan fejlődik. Immár 
évtizedek óta bevett szokás, hogy 
a Kolozsvárra látogató budapesti és 
bukaresti magas rangú vendégek 
– politikusok, művészek, üzletem-

berek – egy-egy vacsorára „kiugor-
nak” a rusztikus falusi vendéglő-
be. Az étterem tulajdonosa, Tamás 
Balha István mindennek megadja 
a módját: fogatokkal mennek a fa-
lu határáig a vendégekért, akiket a 
vendéglő bejáratánál zenekar fo-
gad. Tánccsoport is szórakoztatja a 
vendégsereget: heti rendszeresség-
gel egy-egy népzenés, néptáncos 
vacsorát hirdetnek meg szervezett 

csoportok számára. A zenészek Ko-
lozsvárról, a két kalotaszegi néptán-
cos pár Bánff yhunyadról érkezik. 
Ifj . Tamás Balha István, a családi 
vállalkozás fi atalabbik tagja szerint 
a folklórműsort annyira komolyan 
veszik, hogy a zömében Magyar-
országról, Lengyelországból, Let-
tországból, Szlovákiából, Izraelből 
és évente kétszer az Egyesült Álla-
mokból érkező turistacsoportoknak 

vacsora közben nem csak a teljes 
kalotaszegi táncrendet mutatják be, 
hanem a népviselet kellékeit is, sőt 
tömör tájékoztató keretében a ven-
dégek megismerhetik a falut és a 
tágabb tájegységet, Kalotaszeget is. 
Ez a fajta hagyományos vendéglátás 
a remek erdélyi ételekkel, borokkal 
és népzenével annyira népszerű lett 
a bisztróban, hogy már hónapokkal 
előre valamennyi népzenés, nép-
táncos est rögzítve van az erdélyi 
turistautakat menedzselő hazai és 
külföldi turisztikai ügynökségek-
kel. A pincérek ilyenkor stilizált 
magyar népviseletbe öltözve szol-
gálnak fel, a kürtőskalácsot pedig 
a falu idősebb asszonyai készítik 
el. Az est fénypontja, hogy a műsor 
végén a vendégeket is felkérik egy 
közös táncra.

Vendéglátóim kezembe adják az 
étterem vendégkönyvét, hogy ol-
vassak bele: a hosszú oldalakon át 
sorjázó bejegyzések sikeres gaszt-
ronómiai vállalkozásuk tükörképei.

A bisztrót 63 vendég elszálláso-
lására alkalmas szép kivitelezésű, 
rusztikus panzió teszi vonzóbbá, 
amivel sikeresen bekerültek a romá-
niai turisztikai körforgásba. Az idén 
kibővített és felújított szálláshelyek 
reményeik szerint újabb löketet ad-
nak vállalkozásuknak.   

Jó szakembertől lehet szakmát 
tanulni

Tamás Balha István emlékei szerint 
az indíttatást az anyai nagyszülők 
háza táján kell keresni, ahol hamar 
megbarátkozott a vendéglátással. A 

• Az ízletes erdélyi magyar ételekre vadászó, zömében kolozsvári ven-
dégek mellett messze földről is ellátogatnak a tordaszentlászlói Tamás 
Bisztró étterembe. Magyar, román és európai uniós vezető politikusok, 
Kolozsváron koncertező híres együttesek, vagy a kincses városban ját-
szó európai labdarúgó klubok játékosai és vezetői is megfordultak már a 
kalotaszegi falu vendéglőjében.

Tamás Balha István szerint egy étterem 
fenntartásához szenvedélyes munka kell

Az étterem nagyterme, középen egy „kúttal”




