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„Nem a magyarellenesség okozott 
áttörést az AUR-sztoriban, de a 
kezdeti növekedést ennek köszön-
heti” – vonja le a következtetést 
az az elemzés, amely a Románia 
Egyesítéséért Szövetségnek (AUR) 
közösségi médiában való jelen-
létét és diskurzusát vizsgálta. 
Kiderült, az online szférában az 
AUR „zászlóshajójának” George 
Simion pártelnök számít.

 » PAP MELINDA

A hirtelen és váratlanul parla-
menti párttá vált Románia 
Egyesítéséért Szövetség (AUR) 

és annak társelnöke, George Simion 
közösségi médiában való jelenlétét, 
diskurzusát igyekezett modern techni-
kai és társadalomkutatói eszközökkel 
feltárni a Bálványos Intézet legújabb 
elemzése. Toró Tibor kutatási igazgató 
szerint mivel a világjárvány miatt a po-
litikum is az online térbe szorult, egyre 
inkább szükségessé válik a közösségi 
médiában megjelenő tartalmaik elem-
zése, amire erdélyi magyar kontextus-
ban még nem volt példa. Elsőként nem 
véletlenül dolgozták fel az AUR hirte-
len felemelkedését, hiszen ez a társa-
dalomtudósok számára is meglepő 
volt – ismertette csütörtökön Kolozsvá-
ron a Sapientia EMTE adjunktusa. Ki-
derült, a perifériáról parlamenti párttá 
avanzsált AUR annak köszönheti nem 
mindennapi sikerét, hogy pártelnöke 
és más vezetői tudatosan használják a 
közösségi médiát, és olyan témákat fe-
szegetnek, melyek más pártoknál nin-
csenek jelen. „A magyarellenesség és 
a világjárvány, az ebből következő kor-
látozások, válság csak kettő ezek kö-
zül, az AUR nem kifejezetten ezeknek 
köszönheti »ragyogását»” – mutatott 
rá Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet kutatója, a Transylvania 
Inquiry ügyvezetője az elemzést ismer-
tető sajtóbeszámolón.

Simion, a „zászlóshajó”
A kolozsvári Planetarium kávézóban 
tartott sajtótájékoztatón elhangzott, 
a szociológusok elsősorban azt pró-
bálták körülhatárolni, hogyan áll 
össze az AUR-univerzum, mely olda-
lak tartoznak ide. 34 hivatalos Face-
book-oldalt találtak, de a párt számos 
Facebook-csoportot is működtet, me-
lyek nagy része nem nyilvános, így a 
kutatók számára sem elérhető. Újság-
írói kérdésre elmondták, a nyilvános 
csoportokról külön elemzés készül. 

A vizsgálat során online applikációk 
segítségével letöltötték az AUR-hoz 
kapcsolódó bejegyzéseket – mintegy 
11 ezer posztot –, és a hozzájuk kap-
csolódó interakciókat, kommenteket, 
megosztásokat, reakciókat is fi gyelték. 
Ugyanakkor a kulcsszavakat is vizs-
gálták, hogy a különböző témák – a 
magyarok vagy a Covid–19 – milyen 
gyakran szerepelnek a posztokban. 
A szöveges bejegyzések mellett a fo-
tókhoz és videókhoz rendelt szöveget 
is vizsgálták, de a diskurzuselemzés 
mellett kommentelemzést is végeztek 
– az AUR posztjaihoz mintegy 500 ezer 
hozzászólás érkezett.

Kiss Tamás rámutatott: George Si-
mion „virtuóz módon” kezeli a közös-
ségi médiát, az ő bejegyzései váltották 
ki a legtöbb reakciót. „Az alapcélunk 
annak a megállapítása volt, milyen 
diskurzusok vezették az AUR retoriká-
ját, minek volt köszönhető a siker, mi 
tudott ilyen átütő erejű motívumként 
hatni” – utalt a kezdeti motivációra 
a szociológus. Kollégája, Jakab Zalán 
Tamás az elemzés technikai hátteréről 
elmondta: George Simion és Dan Ta-
nasă aktivitását egyaránt vizsgálták, 
és kiderült, az interakciók 89 százalé-
kát előbbi gerjeszti, „ő a zászlóshajó”. 
Így nem csoda, hogy az AUR társelnö-
ke a negyedik leglájkoltabb román po-
litikus Klaus Iohannis államfő, Victor 
Ponta volt kormányfő és Gabriela Firea 
volt bukaresti főpolgármester. Az is 
kiderült, hogy minek köszönheti nép-
szerűséget: a többi román politikushoz 
képest jóval több könnyed tartalmat 
oszt meg, több fotót, videót és főleg 
élő bejelentkezést posztol. Utóbbiakat 
nem unalmas tanácsülésekről, hanem 
akciódús helyszínekről, például az Úz-
völgyéből. Az interakciók zömét ezek 
gerjesztik, melyekben Simion teatrá-
lisan, szenzációhajhász módon nyil-
vánul meg, konfl iktusba keveredik, 
innen szerezte kezdeti népszerűségét. 
„Simion virtuóz. Technikai értelemben 
megfejtette a Facebook-kampányok al-
goritmusát” – értékelt Kiss Tamás.

„Ütöttek” az úzvölgyi
bejelentkezések
Az AUR 2018–2020 közötti diskur-
zusának mögöttes tartalmait a szö-
vegbányászat (textmining) összetett 
módszerével vizsgálták, és kiderült: a 
magyarellenesség és a Covid–19 csak 
kettő a húzó témák közül. Míg Dan Ta-
nasánál a posztok közel egyharmada 
(1324-ből 506) szólt a magyarokról, a 
jóval népszerűbb Simionnál 1599-ből 
110. A magyarellenes bejegyzések az 
Úzvölgye-botrány és az EP-választások 

tájékán csúcsosodtak, ezek adták meg 
az AUR-nak a kezdeti lökést. A szo-
ciológus elmondta, a járványtéma is 
felfutott, de ez sem hozta el az AUR si-
kerét, inkább közvetett módon hatott, 
akárcsak a korlátozások és a válság.

A textmining módszerével sikerült 
azonosítani a mögöttes üzeneteket, 
tartalmakat is, melyek a két említett 
téma mellett a következők: elitellenes 
értékkonzervativizmus, gazdasági 
protekcionizmus, a Moldovával való 
egyesülés, ellenséges médiakép, faki-
vágások. Míg az AUR felfutásának első 
szakaszában, az úzvölgyi történések 
idején a hagyományos többségi (etni-
kai) nacionalizmus dominált a posz-
tokban, a következőkben az elitelle-
nesség, a gazdasági protekcionizmus, 
nem utolsósorban az értékkonzervati-
vizmus hozta az áttörést. Az AUR ha-
gyományos vallási, kulturális közös-
ségként határozza meg táborát, míg a 
politikai elitet a nemzetközi szerveze-
tek, a multinacionális tőke helyi hely-
tartóiként defi niálja, akikkel szemben 
védelmezi a román népet. „Máshol ez 
közhely, de a jelenlegi romániai poli-
tikai szcénában most EU-párti diskur-
zus van, ebben szinte versengés folyik 
a pártok között” – hívta fel a fi gyelmet 
Kiss Tamás, aki szerint nálunk jelenleg 
csak az AUR képviseli a Nyugat-elle-
nes diskurzust. A magyarellenesség az 
„áruló román elit” kapcsán is megje-
lenik, amikor azzal vádolják, hogy az 
RMDSZ-szel szövetkezik. Székelyföld 
anomáliaként van bemutatva („román 
földön magyar világ”), a román–ma-
gyar konfl iktus is téma.

A magyarellenes tartalmakra az 
AUR-oldalain jóval negatívabb a reak-
ció, mint más témákra. Míg átlagban 
a visszajelzések 44 százaléka „imád-
ja” (szívecske jellel) a bejegyzéseket, 
utóbbiak esetében csak 20 százalék. Az 
AUR magyarellenes tartalmaira való 
reagálás egyébként „férfi mulatság”: 
míg az posztokra általában 55 száza-
lékban reagálnak férfi ak, ezeknél ez 
az arány 66 százalék. Kiss Tamás vég-

következtetésként rámutatott: Simio-
nék nemcsak jól, hanem tudatosan is 
használják a közösségi médiát, sike-
res kampánykommunikáció az övék. 
„Bár a magyarellenesség is benne van 
az AUR-sztoriban, főleg a kezdeti idő-
szakban, a párt sikere nem a magyaro-
kon múlott” – húzta alá a szociológus. 
Szerinte erre nem volt vevő elég nagy 
tömeg, mely parlamenti párttá tehette 
volna, ehhez a Nyugat-ellenes védel-
mező diskurzus kellett, melyhez a ma-
gyarellenesség is kapcsolódik.

 Erdélyi tudósítások 2021. március 19–21.
péntek–vasárnap

Ionapot chivanoc,
chedveş maghiaroc!

Persze a fenti, tört magyarságú üdvözlés sohasem hangzott 
el Klaus Iohannis román államfő részéről (pedig milyen jól 
hangzana jellegzetesen monoton, a néhai Stephen Hawking 
professzor beszédgenerátorát idéző orgánumán). De az a 
tény, hogy március 15-én egyáltalán méltóztatott köszönteni 
a nemzeti ünnepét ülő erdélyi, partiumi és bánsági magyar 
közösséget, már a barátságos üdvözlés híján, önmagában is 
fi gyelemre méltó. Persze tulajdoníthatjuk az államfő néme-
tes, megfontolt stílusának, hogy első megválasztása óta hat 
évnek kellett eltelnie, mire arra a következtetésre jutott, hogy 
az országban élő mintegy 1,2 millió magyar nemzetiségű ál-
lampolgár érdemel annyit a nemzeti ünnepén, hogy az állam 
feje köszöntse. Már ha nem lett volna mindennek megállapí-
tásához elegendő az a tény, hogy elődje, Traian Băsescu – 
bármilyen ellenségesen is viszonyult a teljesen megalapozott 
magyar önrendelkezési törekvésekhez – legalább annyi gesz-
tust gyakorolt, hogy rendszeresen köszöntse a magyarokat 
március idusán. Azonban sokkal valószínűbb, hogy a szinte 
értelmezhetetlen bikkfanyelven íródott, molyrágta, elcsépelt 
panelekből álló közlemény kiadásában kimerülő gesztusa 
nem hosszas megfontolás, hanem a pillanatnyi konjunktúra 
terméke. Hiszen jelenleg majdnem az általa már korábban 
óhajtott, „saját” kormánya van hatalmon. 

Amelyben azonban a kisebbségi kormányzás nem igazán 
sorjamentes minősége, illetve a koronavírus-járvány elleni 
küzdelem során elkövetett hibák miatt kedvenc alakulata, a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) – lévén, hogy a decemberi vá-
lasztásokon csupán a második helyet érte el – kénytelen két 
másik alakulattal osztozni a tárcákon. És mivel eme alakula-
tok egyike az RMDSZ, most, 2014 óta először hajlandó volt 
gesztust gyakorolni (minden bizonnyal tanácsadói hatására), 
hogy ezzel is jelezze a saját és a román állam kisebbségek-
kel szembeni mérhetetlen toleranciáját. Csak hát ennek a kö-
szöntésnek és jókívánságoknak az őszintesége nem csupán 
amiatt kérdőjeleződik meg, hogy ennyi évet kellett rájuk várni.

Hanem Iohannis tavaly tavaszi ámokfutása miatt. Aki nem 
egy kő alatt, orrán feketére festett üvegű szemüveggel, fülén 
pedig maximális hangerővel kemény rockot harsogó fülhall-
gatóval töltötte az elmúlt évet, az nagyon is tisztában vele, 
milyen, a Romániában élő nemzetiségek közötti, amúgy is 
törékeny béke szempontjából veszélyes kirohanást engedett 
meg magának a magyarok ellen puszta kampánymegfonto-
lásból. Konkrétan azzal vádolta meg a magyarokat, a PSD-t és 
a magyar kormányt, hogy összejátszanak Erdély Orbán Viktor 
magyar kormányfőnek történő kiárusításában. Az ok: az akkor 
még PSD-s irányítású képviselőház hallgatólagosan elfogadta 
a Székelyföld autonómiastatútumát, Iohannis pedig úgy látta, 
azzal tudja kedvenc liberálisai esélyét növelni a közelgő ön-
kormányzati és parlamenti választásokon, ha magyarbérenc-
nek állítja be a szociáldemokratákat, hiszen a román választó-
polgárok körében mindig jó pontot lehet elérni egy kis jófajta, 
büdös szájú magyarozással. A kirohanást külön súlyosbítja, 
hogy egy amúgy kisebbségi, erdélyi szász származású po-
litikus szájából hangzott el. Aki a jelek szerint még az ilyen, 
Vadim Tudor- és Funar-díjas (és ne hagyjuk ki a többek között 
az ő uszításának és hangulatkeltésének farvizén parlamenti 
képviselővé avanzsált Gheorghe Simiont se) kĳ elentésekkel 
próbálja bizonygatni, hogy mennyire jó román. Na meg anno 
azzal, hogy a PSD-s hazugságözönnek hitelt adva egy szándé-
kosan félremagyarázott nyilatkozat miatt elvette Tőkés Lász-
lótól az 1989-es forradalom kirobbantásában játszott szere-
péért kapott román állami kitüntetést. Amivel éppen hogy az 
általa főellenségnek kikiáltott szocdemek ócska cinkosává 
vált. Nagy kérdés, hogy melyik az igazi Iohannis: a magyar 
nyelvet gúnyolódva magyarellenes hangulatkeltésre használó 
(Ionapot chivanoc, pesede!), vagy az, amelyik végre belátta, 
hogy a magyarok legalább annyit megérdemelnek, hogy a 
nemzeti ünnepükön szóljon hozzájuk.

Nagy a gyanúnk, hogy egyik sem. Vagy egyszerre mindket-
tő. A szász fi zikatanárból román államfővé avanzsált politikus 
amolyan üres tábla, amelyre a pillanatnyi konjunktúra és politi-
kai érdekek mentén azt és akkor lehet írni, amit és amikor szük-
séges. Ha kell, magyarellenes uszítást, ha meg az fontosabb, 
akkor a magyarok méltatását. Ami, valljuk be, meglehetősen 
távol áll egy, elvileg a politikai küzdelmek fölött álló, minden 
állampolgárt egyformán képviselő államfő képétől. Mindezek 
nyomán mi csak annyit tudunk mondani: részünkről auf wie-
dersehen, herr Präsident, köszönthet akárhányszor, akár még 
augusztus 20-án vagy október 23-án is, tavalyi gesztusát már 
semmivel sem tudja jóvátenni. Na jó, ha netalán bocsánatot 
kérne az uszítás és a Tőkés-ügy miatt, valamint támogatólag 
nyilatkozna a magyar autonómiatörekvésekről, azzal esetleg.
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Kielemezték az AUR sikerét
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Jakab Zalán Tamás politológus, Kiss Tamás és Toró Tibor szociológusok az elemzést ismertető kolozsvári sajtótájékoztatón




