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Brassói, nem tud magya-
rul, csak néhány kifeje-
zést, de startból van egy 

előnye: jobban érti Székelyföl-
det, és talán ezért volt az utób-
bi három évben három székely-
földi üzlet főnöke – írta Lucian 
Mândruţă nemrég publikált cik-
kében Andrei Rădulescuról, a 
székelyudvarhelyi Kaufland 
igazgatójáról, akivel telefonon 
beszélt a nagy dobra vert eset-
ről. A második szereplő a Bras-
sói Regionális Fogyasztóvédelmi 
Hivatal vezetője, Sorin Susanu, 
akivel személyesen, Bukarest-
ben beszélgetett az újságíró. A 
harmadik szereplő pedig a név-
telen vlogger, akinek a videója 
kirobbantotta a Kaufland-ügyet. 
Mândruţă interjút akart vele, hi-
szen kiderítette nevét, telefon-
számát, de a férfi annyit mondott, 
nem tudja, miről van szó, így vé-
gül hagyta, hogy maradjon az ár-
nyékban.

Ami a felvételből kimaradt

A Mândruţă által közölt írás sze-
rint a székelyudvarhelyi üzlet-
vezető úgy véli: a videót készí-
tő férfi céltudatosan ment a fa-
latozóhoz azért, hogy botrányt 
okozzon. „Először a kliens kért 
egy adag miccset, amire az el-
adónő válaszolt neki, hogy tíz 
órakor nyitnak. Románul. A kli-
ens úgy tűnt, hogy érti, és el-
ment. Ez látszik a biztonsági ka-
mera felvételén is. Visszatért né-
hány perc után, és evőeszközö-
ket kért. Megkapta” – ecsetelte 
az igazgató. „Utána?” – kérdezte 
az újságíró. „Amikor harmadjá-
ra tért vissza, magyarul kérte az 
eladónőt, magyarázza el, hogy 
az üzlet miért nyit nyolckor, és 
az Imbiss tízkor” – magyarázta 
az igazgató. „Várjunk, ez nincs 
a filmen” – így Mândruţă. „Nem, 
ez nincs a filmen. A harmadik 
visszatérésénél tíz percet ült, 
de nem töltötte fel az egész fel-
vételt a YouTube-ra” – válaszolt 
az igazgató. „Tehát az ideges kli-
ens magyarul beszélt?”– kér-
dezte Mândruţă. „Tökéletesen, 
azt mondja a lány. Akcentus és 
nyelvtani hibák nélkül”– vála-
szolt az üzlet igazgatója.

„Mi történt tovább?” – így az 
újságíró. „A lány románul ma-
gyarázta el neki, hogy tízkor 
nyitnak. Nem engedte, hogy a 
csapdájába essen, neki is úgy 
tűnt, hogy ez provokáció. Elme-
sélte, hogy nagyon kényelmet-
lenül érezte magát” – folytatta 
Andrei Rădulescu.„Ez az egész 
séta néhány perc alatt történt, 
ami látszik a felvételeken is”– ol-
vasható a cikkből.

A végén a férfi elmegy a Kauf-
landból a kocsival, bekapcsol-
ja a kamerát és újból visszatér 
az Imbisshez. Innen kezdődik a 
film, amely felbőszítette az or-
szágot.

„Mi történt a filmen?”– kér-
dezte az újságíró. „Amikor új-
ból kért egy adag miccset, a lány 
mondta, hogy elrendezi. Elvet-
te a pénzt, ez látszik a filmen 
is. A kasszához ment, de túl ko-
rán volt, így a rendszer még nem 
működött. Amikor látta, hogy 
nem megy a kasszagép, majd-

nem elájult” – magyarázta az 
igazgató. Majd ekkor követke-
zett az a beszólás, amit a kli-
ens káromkodásként értett. Mi-
után a lány visszaadja a pénzét, 
a férfi hivalkodóan tartja azt, 
bizonyítékként, hogy nem szol-
gálták ki, noha a lánynak nem 
is ez volt a szándéka. És mégis, 
tényleg meggyalázta, ahogyan a 
kliens mondja? – tette fel a kér-
dést Mândruţă. „Ő azt mondja, 
nem káromkodott. Azt mond-
ja, meg fogják szidni, hogy ki-
szolgálja a klienst” – ecsetelte 
Rădulescu.

Félnek az alkalmazottak

„Még van valami, ami nem lát-
szik a filmen?” – kérdezte az új-
ságíró. „Igen. A férfi elmegy az 
üzletbe, hogy beszéljen egy fő-
nökkel. Ekkor jöttem én ki ve-
le az Imbisshez. Amikor az el-
adónő meglátott, elkezdett re-
megni. Utána elmondta, meg volt 
győződve, hogy kirúgom őt. El-
hívtam a főnöknőjét is, amikor 
meglátta a főnöknőjét is, elkez-
dett sírni a lány” – részletez-
te az igazgató. „Hogyhogy sír-
ni?” – csodálkozott rá Mândruţă. 
„Azért, mert félt, hogy munka 
nélkül fog maradni. Elkezdett 
sírni, kiment, és ott sírt. Han-
gosan. A kliensek, akik hallot-
ták, azért kezdtek el veszeked-
ni a férfival. Ezt rótták fel neki, 

de ez sincs a filmen. Kérdezték 
tőle, miért kell mindezt tenni a 
lánnyal?” – részletezte tovább. 
Ő csak mondta a magáét. „Nem 
szolgálnak ki, mert román va-
gyok”. Végül néhány perc vesze-
kedés után a férfi azt mondta: el-
megy, mert eleget látott” – fejez-
te be a jelenet leírását az udvar-
helyi Kaufland igazgatója.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzésről

Miután a jelenetről összevá-
gott videó virálissá vált az inter-
neten, másnap újabb látogatók 
érkeztek a székelyudvarhelyi 
Kauflandhoz. Két fogyasztóvé-
delmi felügyelő. Lucian Mând-
ruţă cikkében Sorin Susa nu fő-
felügyelővel is beszélgetett, ve-

le már személyesen, Bukarest-
ben. Az újságírónak azt mond-
ta az Országos Fogyasztóvédel-
mi Hatóság brassói regionális 
főfelügyelője, hogy hivatalból va-
ló kivizsgálást kezdeményezett, 
amikor látta a Miliţianul videó-
ját. Éppen azért választott ki két 
magyar ellenőrt, hogy ne legye-
nek kifogások, és mindkettőt a 
helyszínre küldte.

„Nem tudtak értekezni az el-
adónővel” – mondta a főfelügyelő 
az újságírónak, hozzáfűzve: „el-
mentek, ellenőrizték mindkét el-
adót, akik az Imbissnél dolgoz-
tak, és az egyikkel nem tudtak jól 
értekezni románul”.

Lucian Mândruţă cikkében 
kiemeli, hogy aznap, rögtön az 
eset után a brassói sajtó mégis 
felháborodva számolt be arról, 
hogy az ellenőröket is visszauta-
sították, Susanu azonban tagad-
ta, hogy tőle származott volna 
a cikk, megjegyezvén: „villám-
hárító” kellett volna az ügyben, 
a román állam egyik hatóságá-
nak kellett volna felvállalnia ezt 
a szerepet, hogy csillapítsa az 
interneten dühöngő embereket. 
A főfelügyelő azt is hozzátette: 
ugyanannál a Kauflandnál bír-
ságoltak a múltban, mert egyes 
szórólapok csak magyarul je-
lentek meg. „Egy másik, helyi 
áruházláncnál sokkal többre is 
szükség volt: elmagyaráztuk, 
hogy bezárjuk őket, ha csak ma-

gyar címkék lesznek a terméke-
ken. Végül eleget tettek a kéré-
seknek”– mesélte.

Védelemre szoruló székelyföldi 
románság?

Mândruţă cikkében megjegyzi, 
Susanu szenvedélyesen kezeli a 
román nyelv használatát ott, ahol 
a románok kisebbségben van-
nak. Az újságíró szerint a főfel-
ügyelő panaszkodik arra, hogy 
milyen a kapcsolatuk azokkal a 
megyei tanácsokkal, ahol több-
ségben vannak a magyarok. Az 
újságíró megkérdezte őt arról is, 
hogy az ellenőrzéseik hány szá-
zaléka vonatkozik a nyelvre és 
mennyi a termékek minőségé-
re vagy szavatosságára. A főfel-

ügyelő nem tudott pontos ada-
tokkal szolgálni, de Mândruţă 
szerint a főfelügyelő számára a 
román nyelv használata „kriti-
kus kérdés”. „Susanu számára a 

magyarok enklávéja az, hogy el-
vonulnak saját kultúrájukba egy 
olyan hiba, amit ő ki akar javíta-
ni. Azokkal az eszközökkel pró-
bál változtatni, ami kéznél van: 
a fogyasztóvédelmi ellenőrök ré-
vén” – írja Mândruţă.

Hogyan látta az ellenőrzést
az üzletvezető?

Az üzlet igazgatója szerint az el-
lenőrök úgy érkeztek Székely -
udvarhelyre, hogy mindenképp 
bírságolni fognak… „Két nő dol-
gozott: egyik sütött, a másik ki-
szolgált. Utóbbi tökéletesen be-
szél románul annak ellenére, 
hogy magyar. Pont akkor, ami-
kor odaértünk, jött néhány ro-
mán munkásember, velük be-
szélgetett, viccelődött. Amikor 
az Imbissbe mentünk, az ellen-
őrök beszélgettek azzal a hölgy-
gyel is, aki épp sütött. Kérdez-

ték, milyen menüje van, hány 
grammosak, ő pedig válaszolt, 
hogy nem a grillezőből van, ha-
nem az üzletből, és egyébként 
sem tudja. Orvosi vizsgálatokról 
kérdezték, és nem tudta ponto-
san kifejezni magát, ezért meg-
megállt, hogy gondolkozzon. Ro-
mánul válaszolt, úgy, ahogy kell, 
de szünetekkel. Volt egy beszél-
getés magyarul is: kérdezték, 
hány grammos egy adag, ő pe-
dig azt válaszolta, hogy ez az 
első napja a grillezőnél” – ele-
venítette fel Rădulescu. Végül 
a két ellenőr meg is bírságolta 
a Kauflandot, miután egymás-
sal és telefonon magyarul ta-
nácskoztak – írja az újságíró. Ez 
még az üzletigazgatónak is fel-
tűnt, hiszen ő sem értett sem-
mit. Végül elmentek, és az igaz-
gató szerint 2–3 perc múlva meg 
is jelent a cikk: a fogyasztóvé-
delem ellenőreit sem szolgál-
ták ki az udvarhelyi Kaufland 
grillezőjénél. A következtetést 
is levonta az üzletvezető: a cik-
ket előre megírták.

Időzített botrány

„Ön szerint hazugság a cikk?” – 
kérdezte Mândruţă. „Biztosan. 
Ott voltam velük. Ennél többet 
még mit mondjak? Ha egyedül 
mentek volna, akkor még elhit-
tem volna, hogy megtörtént, de 
ott voltam. Mindenkit kiszolgál-
tak, nem olyan, mint a videóban” 
– válaszolta. Rădulescu egyéb-
ként arról számolt be: az udvar-
helyi Kaufland grillezőjének al-
kalmazottai félnek: attól, hogy 
elveszíthetik állásukat, és attól, 
hogy a továbbiakban támadások 
érhetik az eset nyomán.

A videóban szereplő elárusító 
szégyelli az esetet – magyaráz-
ta az üzletvezető. „Belátta, nem 
volt megfelelő a viselkedése. Azt 
mondja, felidegesítette, amikor 
már harmadjára jött vissza az 
ember” – magyarázta. Rădulescu 
állítása szerint a botrányba ke-
veredett lány két éve dolgozik a 
grillezőnél, román tudása azóta 

sokat javult, és képes megfelelő-
en, román nyelven is kiszolgálni 
a klienseket.

„Székelyudvarhelyen nyolc-
száz román él. Nem érzékel-
tem eddig a városban, hogy lé-
tezne feszültség a városlakók 
között. Egyetlen feszültség van, 
az ami a videófeltöltő iránt szü-
letett. Az emberek attól félnek, 
hogy elvesztik a belföldi turis-
tákat. És jönnek román turis-
ták, sokan. Én júniustól vagyok 
itt, és az ország összes tájáról 
láttam itt turistákat” – fejtette 
ki az üzletvezető. Summázás-
ként továbbá elmondta: amió-
ta Székelyudvarhelyen él, soha 
nem járt úgy, hogy a nyelvi kor-
látok miatt nem szolgálták volna 
ki. „Nem történt olyan, hogy le-
nézzenek, mert román vagyok” 
– hangsúlyozta.

VERES RÉKA

Ahogyan a főfelügyelő és az üzletvezető látta az esetet

A Kaufland-ügy két szemszögből
Székelyudvarhely, a miccsek és az erdélyiek: 

három szereplő egy hamis interetnikus konf-

liktusból – ezzel a címmel publikált Lucian 

Mândruţă romániai újságíró részletes bejegy-

zést a blogján a székelyudvarhelyi Kaufland fa-

latozójánál történt esetről.

A székelyudvarhelyi Kaufland, a miccses botrány helyszíne

A Mândruţă által közölt írás szerint a székelyud-
var helyi üzletvezető úgy véli: a videót készítő 
férfi céltudatosan ment a falatozóhoz azért, 
hogy botrányt okozzon.
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