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ket a Kós Károly nevét viselő étter-
mükben.

Az önkiszolgáló étterem 2003-
ban Kolozsváron abszolút újdonság-
nak számított. Kovács visszaemléke-
zése szerint új szolgáltatásuk akkora 
tömegeket vonzott, hogy voltak idő-
szakok, amikor 2600 kasszanyugta 
jelezte a napi forgalmat. Az ebédel-
ni érkező vendégek sora kinyúlt az 
utcára, az étkeztetésből nagyüzem 
lett, az alkalmazotti gárda 98 sze-
mélyre bővült. Vállalkozásuk jóté-
kony hatással volt a kolozsvári étte-
rem-kezdeményezésekre, hiszen a 
következő években ennek hatására 
jelentek meg a belvárosban az újabb 
„tologatós”, önkiszolgáló éttermek. 
À la carte éttermeik mintájára több 
magyar vendéglő is beindult Kolozs-
váron. Az Agapé tehát az a fecske 
volt, amely mind a román, mind a 
magyar vendéglátásban új tavaszt 
hozott a kincses városban.

Magyar szempontból igazi ku-
riózumnak mégis a torockói és a 
kalotaszegi motívumokkal díszített 
Kós Károly étterem esti élő cigány-
zenéje számított, amely sok embert 
vonzott. A magyaros ízeket és a 
magyar hangulatot teremtő Agapé 
a magyar vendégek mellett becsalo-
gatta a románokat is. Kovács szerint 
a jelenség magyarázata az, hogy a 
minőségi vendéglátás nem feltétle-
nül etnikumfüggő. Ennek hatására 
nyitottak fokozatosan a román és a 
nemzetközi konyha felé is.

Kovács Zsolt és az érseki helynök 
által közösen elképzelt és kidolgo-
zott vendéglátóipari minta az egyhá-
zi elöljáró távozásával megváltozott. 
2007-ben a világi sajtó részletesen 
foglalkozott Czirják Árpád érseki 
helynök elmozdításával, akit ko-
lozsvári hívei különösen szerettek. 
Czirják nemcsak kiváló pap volt, 
hanem remek üzletemberi vénával 
megáldott egyházi vezető is, aki 
észszerűen akarta hasznosítani az 
egyház vagyonát. „Utódjával, a né-
hai Kovács Sándorral nem volt túl 
jó a kapcsolatom. Nem látta át a pi-
ac elvárásait, és tanácsaimat nem 
fogadta meg. Szakmai dolgokba is 
beleszólt, ami károsan érintette az 
éttermek boldogulását. Az élő ze-
nét leállította, illetve korlátozta, de 
abba is beleszólt, hogy miért van a 
menüben »román pacalleves«. Hiá-
ba magyaráztam, hogy nagyon sok 
román vendégünk van, másrészt sok 
magyar is szereti a pacalt, mégsem 
tudtam meggyőzni igazamról. Ezek 
a konfl iktusok elvezettek oda, hogy 
2010 januárjában útjaink elváltak” – 
fejti ki vendéglátóm.

 
Toldiból Mikó étterem

A Kolozsvár-szerte jól ismert Mikó 
étterem beindításához azonban még 
egy év hátra volt. Kovács Zsolt nyolc 
hónapig kereste helyét, pontosab-
ban azt a helyiséget, ahol végre sa-
ját éttermet indíthat. Nem volt többé 
kérdés számára, hogy a gasztronó-
mia mellett szeretne lehorgonyozni. 
Arról mesél, hogy gyerekkorában 
apai nagyanyja, a mozdonyvezető 
férjét Kolozsvárra követő szász asz-
szony hihetetlen leleményességgel 
kápráztatta el családját fi nomabb-
nál fi nomabb falatokkal. „Más volt, 

mint anyám, aki egy nagy fazék 
levest főzött, és azt ettük három 
napig. Nagymama minden napra 
valami újat talált ki. Ha megért a 
kertben egy gyümölcs, aznapra azt 
főzte meg, de nagy leleményesség-
gel minden zöldségből kitalált ér-
dekes ízeket. Ez nagy hatással volt 
rám, és kitörölhetetlen élményként 
maradt meg felnőtt koromra is, 
amikor az Agapé konyháján a sza-
kácsok mellett eltanultam a főzés 
tudományát. Ez nagyon fontos volt, 
mert csak így lehettem tisztában a 
konyhaművészet anyagi oldalaival 
és a nyersanyagszükséglettel” – fo-
galmaz Kovács.

Az autodidakta módon ellesett 
szakácsmesterséget szakácsképző 
kurzuson elnyert diplomával is meg-
spékelte, így vendéglőjének indítá-
sakor maga állt kis csapata élére. 
Aminek szintén külön története van.

Az Erdélyben több vállalkozással 
jelen lévő magyarországi üzletember, 
Nagy Elek – a néhai Méhes György 
író fi a – el akarta adni a Mikó utcá-
ban 2004-ben megnyitott, Toldi nevű 
éttermét, pár utcával odébb ugyanis 
akkorra már befutott a Bulgakov ne-
vű irodalmi kávéházuk. Kovácsék-
nak kapóra jött az ajánlat, bár pénzük 
nem volt a vendéglő megvásárlásá-
hoz. Előbb bérlésre gondoltak, de 
aztán rádöbbentek, hogy jobb lenne 
részletben kifi zetni. Többszöri egyez-
tetés után végül ötéves futamidőben 
egyeztek ki. Az eladó arra kérte őket, 
hogy az éttermet a személyzettel 
együtt vegyék át. Ami jó ötletnek bi-
zonyult, hiszen fennállásának hét 
esztendeje alatt a Toldi Kolozsvár be-
járatott magyar vendéglője volt.

Úgy gondolták, szükség van vál-
toztatásokra is, így lett a Toldiból 
Mikó étterem. A név jobban kötődik 
Kolozsvárhoz, hiszen Mikó Imre 
gróf egykori legendás kertje a ven-
déglő fölötti domboldalon húzódik, 
másrészt a kincses város magyar 
emlékezetében a mai Klinikák utca 
mindig is Mikó utcaként szerepelt, 
ma is így hívják. Jobb társítás nem 
is kellett: Mikó étterem a Mikó utcá-
ban. Ez még a románoknak is bejött.

 
A magyar vendéglő

„Az igazi húzás egy rádiós reklám 
volt, aminek ötlete nagyobbik lá-
nyomtól származik, aki a vendéglő 
indulása előtt otthon megkérdezte: 

Mikó megyünk a Mikóba? Ez lett 
tehát a rádiós hirdetés mottója. 2011 
augusztusa és decembere között 
futott az éterben, és annyira bejött 
Kolozsváron, hogy mindenki úgy 
köszönt nekünk: Mikó megyünk a 
Mikóba?” – ecseteli az indulás kö-
rülményeit Kovács Zsolt.

A sikeres névváltoztatás önmagá-
ban azonban nem garancia egy ké-
sőbbi sikertörténetre. Vendéglátóm 
bevallása szerint indulásból azokat 
a hibákat próbálta kiküszöbölni, 
amelyekkel korábbi munkahelyén 
találkozott. Közben szem előtt tar-
totta egykori kedvenc egyetemi 
professzorának előadásait a humán 
erőforrás fontosságáról. Tanára min-
dig arra intette diákjait, hogy tartsák 
szem előtt, egy cég életében az alkal-
mazotti gárda, a munkaerő a legfon-
tosabb érték, amit megfelelően kell 
képezni és meg kell becsülni. „Előa-
dásai sokszor eszembe jutnak ma is. 
Talán nem véletlen, hogy az elmúlt 
évtizedben szinte ugyanazokkal az 
emberekkel dolgoztam, akikkel in-
dultunk. Az évek során bővült, nö-
vekedett a csapat, de a régiek közül 
szinte senki nem ment el, mert jól 
érezték itt magukat. Tudom, hogy 
legtöbbjük ajánlatot kapott más ét-
termektől is, mégis itt maradtak” 
– fejti ki cégvezetési ars poeticáját.

„A magyar étterem” titulust per-
sze nem könnyű a mai Kolozsváron 
kiharcolni, illetve megőrizni. Az 
utóbbi évtizedben soha nem látott 
fejlődésnek indult a kincses város 

gasztronómiája. Erdélyben itt műkö-
dik a legtöbb, szakmailag is jegyzett 
étterem, bár, kiskocsma. Ezek között 
vannak magyar jellegű vendéglők 
is. A Mikó talán abban különbözik 
magyar vetélytársaitól, hogy étlap-
ján állandóan van 8–10 jellegzetes 
magyar étel.

„A Magyarországról átvett ősho-
nos recepteket az erdélyi elvárások-
hoz »idomítottuk«, megtalálva azt az 
ízvilágot, ami nagyobb közönséget 
becsalogat az étterembe. A gulyásle-
ves, a halászlé és a pörköltek mellett 
naponta felszolgálunk hortobágyi 
palacsintát vagy más jellegzetes ma-
gyar ételeket. Nem mindenik fogy 
egyformán, ezért időről időre változ-
tatunk az étlapon: kiveszünk étele-
ket, és behozunk újakat” – mondja. 
A román konyha közkedvelt pacal-, 
illetve radóci levese is jelen van az 
étlapon, de a nemzetközi konyha 
több fogása is szerepel.

A pénteki zenés esték a mikósok 
fő húzása, amikor élő zenére lehet 
mulatni, táncolni késő éjszakáig. 
„Ebben más vendéglők is konku-
renciát jelentenek, de az időnként 
elpártolt közönség rendre visszatér. 
Amikor megkérdezem tőlük, hogy a 
jóval tágasabb és szebb berendezésű 
éttermekből miért térnek vissza hoz-
zánk, azt válaszolják: itt meghittebb 
és családiasabb a hangulat” – ma-
gyarázza a siker titkát Kovács Zsolt.

Fontos a szakmaiság

Kovács az étterem életében fontos 
feladatnak tartja a szakmaiságot. 
Induláskor két fi atal magyarorszá-
gi séfet szerződtetett a Parlament 
étteremből, akik sok mindent újra-
gondoltak: új recepteket és új mun-

kastílust honosítottak meg a kony-
hán. Ennek szellemisége mai napig 
fennmaradt. Vendéglátóm szerint a 
szakmaiság hiánya a magyarázata 
annak, hogy sok vendéglő kérészé-
letűnek bizonyul. Aki csak pénzt lát 
a vendéglátásban, az előbb-utóbb 
lehúzza a rolót, amire sok példa van 
Kolozsváron is.

Persze gondok azoknál is bő-
ven akadnak, akik hosszú évek óta 
tartják a jó irányt. Az egyik fő gond 
a megfelelő nyersanyagok hiánya. 
„Évről évre jobban összezsugo-
rodnak a sütőben a húsok. Ha tíz 
évvel ezelőtt a nagyüzemi állatte-
nyészetekből vásárolt disznó- vagy 
szárnyashúsnak mintegy 30 száza-
lékos vesztesége volt, ma ez 50–60 
százalék. Olyan technológiával 
hizlalják, nevelik az állatokat, ami 
legjobban a sütőben ütközik ki.” 
A szakember szerint kistermelői 
húst szinte lehetetlen beszerezni a 
környéken, hiszen Kolozs megyé-
ben egyetlen vágóhíd sincs. De ha 
lenne, akkor sem érné meg azt a 
hatalmas adminisztrációs eljárást 
végigjárni, ami egy paraszti portán 
vásárolt sertés vagy marha hivata-
los levágásával és feldolgozásával 
jár. Marad tehát a háztáji gazda-
ságokból vásárolt jobb minőségű 
zöldség, gyümölcs vagy savanyú-
ság. Kovács Zsolt nem érti, hogy 
ha az Európai Unió nyugati felében 
megoldható a kisvágóhidak háló-
zata, Romániában ez miért nem 
működik.

A Kolozsvári Református Kollé-
gium diákjainak étkeztetését is el-
látó üzletember szerint körültekintő 
és sok munkát igénylő feladatnak 
tartja az iskolai étkeztetésnek és az 
éttermi gasztronómiának egyaránt 
megfelelni, azaz jó nyersanyagokat 
beszerezni. „Számomra nagyon jó 
érzés, ha a kollégiumba járó gyere-
keim és osztálytársaik elégedettek 
az iskolai menzánkkal, illetve a ven-
déglői felhozatal is elnyeri vendége-
ink ízlését” – zárja beszélgetésünket 
Kovács Zsolt.

A vendéglő nagyobbik étterme, 
ahol a zenés estéket is tartják

Hortobágyi húsos palacsinta, 
az egyik állandó fogás
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