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„Román földön magyar  világ”
Az AUR-sztori kezdete: nem a magyarellenességének köszönheti ragyogását

P A P  M E L I N D A

A hirtelen és váratlanul par-
lamenti párttá vált Romá-
nia Egyesítéséért Szövetség 

(AUR) és annak társelnöke, George 
Simion közösségi médiában való 
jelenlétét, diskurzusát igyekezett 
modern technikai és társadalom-

kutatói eszközökkel feltárni a Bál-
ványos 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 elemzése, amire erdé-
lyi magyar kontextusban még nem 
volt példa. Elsőként nem véletle-
nül dolgozták fel az AUR hirtelen 

felemelkedését, hiszen ez a társa-
dalomtudósok számára is megle-
pő volt – ismertette csütörtökön 
Kolozsváron a Sapientia EMTE ad-
junktusa. Kiderült, a perifériáról 
parlamenti párttá avanzsált AUR 
annak köszönheti nem mindenna-
pi sikerét, hogy pártelnöke és más 
vezetői tudatosan használják a kö-
zösségi médiát, és olyan témákat 
feszegetnek, amelyek más pártok-
nál nincsenek jelen. „A magyarel-
lenesség és a világjárvány, az eb-
ből következő korlátozások, válság 
csak kettő ezek közül, az AUR nem 
kifejezetten ezeknek köszönheti 
»ragyogását«” – mutatott rá Kiss 
Tamás, a Nemzeti Kisebbségkuta-
tó Intézet kutatója, a Transylvania 
Inquiry ügyvezetője az elemzést 
ismertető sajtóbeszámolón.

Simion, a „zászlóshajó”

A kolozsvári Planetarium kávézóban 
tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a 
szociológusok elsősorban azt próbál-
ták körülhatárolni, hogyan áll össze 
az AUR-univerzum, mely oldalak tar-
toznak ide. 34 hivatalos Facebook-ol-
dalt találtak, de a párt számos Face-
book-csoportot is működtet, amelyek 
nagy része nem nyilvános, így a ku-
tatók 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 gyel-
ték. Ugyanakkor a kulcsszavakat is 
vizsgálták, hogy a különböző témák 
– a magyarok vagy a Covid-19 – mi-
lyen gyakran szerepelnek a posztok-
ban. A szöveges bejegyzések mellett 
a fotókhoz és videókhoz rendelt szö-
veget is vizsgálták, de a diskurzus-
elemzés mellett kommentelemzést is 
végeztek – az AUR posztjaihoz mint-
egy 500 ezer hozzászólás érkezett.

Kiss Tamás rámutatott: George 
Simion „virtuóz módon” kezeli a kö-
zösségi médiát, az ő bejegyzései vál-
tották ki a legtöbb reakciót. „Az alap-
célunk annak megállapítása volt, 
milyen diskurzusok vezették az AUR 
retorikáját, minek volt köszönhető a 
siker, mi tudott ilyen átütő erejű mo-
tívumként hatni” – utalt a kezdeti 
motivációra a szociológus. Kollégája, 
Jakab Zalán Tamás az elemzés tech-
nikai hátteréről elmondta: George Si-
mion és Dan Tanasă aktivitását egy-
aránt vizsgálták, és kiderült, hogy 
az interakciók 89 százalékát előbbi 
gerjeszti, ő a „zászlóshajó”. Így nem 
csoda, hogy az AUR társelnöke a ne-
gyedik leglájkoltabb román politikus 
Klaus Iohannis államfő, Victor Ponta 
volt kormányfő és Gabriela Firea volt 
bukaresti főpolgármester után. Az 
is kiderült, hogy minek köszönheti 
népszerűséget: a többi román poli-
tikushoz képest jóval több könnyed 
tartalmat oszt meg, több fotót, videót 
és főleg élő bejelentkezést posztol. 
Utóbbiakat nem unalmas tanácsü-
lésekről, hanem akciódús helyszí-
nekről, például az Úzvölgyéből. Az 
interakciók zömét ezek gerjesztik, 
melyekben Simion teátrálisan, 
szenzációhajhász módon nyilvánul 
meg, konfl iktusba keveredik, innen 
szerezte kezdeti népszerűségét. „Si-
mion virtuóz. Technikai értelemben 
megfejtette a Facebook-kampányok 
algoritmusát” – 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 Tanasánál a posztok közel egy-
harmada (1324-ből 506) szólt a ma-
gyarokról, a jóval népszerűbb Simi-
onnál 1599-ből 110. A magyarellenes 
bejegyzések az Úzvölgye-botrány és 
az EP-választások tájékán csúcso-
sodtak, ezek adták meg az AUR-nak 
a kezdeti lökést. A szociológus el-
mondta, a járványtéma is felfutott, 
de ez sem hozta el az AUR sikerét, 
inkább közvetett módon hatott, 
akárcsak a korlátozások és a válság.

A textmining módszerével sikerült 
azonosítani a mögöttes üzeneteket, 
tartalmakat is, amelyek a két említett 
téma mellett a következők: elitellenes 
értékkonzervativizmus, gazdasági 
protekcionizmus, a Moldovával va-
ló egyesülés, ellenséges médiakép, 
fakivágások. Míg az AUR felfutásá-
nak első szakaszában, az úzvölgyi 
történések idején a hagyományos 
többségi (etnikai) nacionalizmus 
dominált a posztokban, a követke-
zőkben az elitellenesség, a gazdasági 
protekcionizmus, nem utolsósorban 
az értékkonzervativizmus hozta az 
áttörést. Az AUR hagyományos vallá-
si, kulturális közösségként határozza 
meg táborát, míg a politikai elitet a 
nemzetközi szervezetek, a multinaci-
onális tőke helyi helytartóiként defi -
niálja, akikkel szemben védelmezi a 
román népet. „Máshol ez közhely, de 
a jelenlegi romániai politikai szcéná-
ban most EU-párti diskurzus van, eb-
ben szinte versengés folyik a pártok 
között” – hívta fel a fi gyelmet 
Kiss Tamás, aki szerint ná-
lunk jelenleg csak az AUR 
képviseli a Nyugat-ellenes 
diskurzust. A magyarelle-
nesség az „áruló román elit” 
kapcsán is megjelenik, amikor 
azzal vádolják, hogy az RMDSZ-szel 
szövetkezik. Székelyföld anomália-
ként van bemutatva („román földön 
magyar világ”), a román–magyar 
konfl iktus is téma.

A magyarellenes tartalmakra az 
AUR oldalain jóval negatívabb a re-
akció, mint más témákra. Míg átlag-
ban a visszajelzések 44 százaléka 
„imádja” (szívecske jellel) a bejegy-
zéseket, utóbbiak esetében csak 20 
százalék. Az AUR magyarellenes 
tartalmaira való reagálás egyéb-
ként „férfi mulatság”: míg a posz-
tokra általában 55 százalékban rea-
gálnak férfi ak, ezeknél ez az arány 
66 százalék. Kiss Tamás végkövet-
keztetésként rámutatott: Simionék 
nemcsak jól, hanem tudatosan is 
használják a közösségi médiát, si-
keres kampánykommunikáció az 
övék. „Bár a magyarellenesség is 
benne van az AUR-sztoriban, főleg 
a kezdeti időszakban, a párt sikere 
nem a magyarokon múlott” – húzta 
alá a szociológus. Szerinte erre nem 
volt vevő elég nagy tömeg, amely 
parlamenti párttá tehette volna, 
ehhez a Nyugat-ellenes védelmező 
diskurzus kellett, amelyhez a ma-
gyarellenesség is kapcsolódik.

H I R D E T É S

• „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 Szövetség (AUR) közösségi 
médiában való jelenlétét és diskurzusát vizsgálta. Ki-
derült, az online szférában az AUR „zászlóshajójának” 
George Simion pártelnök számít.




