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FÓKUSZCSOPORTOS KUTATÁS  
AZ INTEGRÁLT REKLÁMOK FOGADTATÁSÁRÓL 

Fókuszcsoportos kutatással vizsgáltuk, hogy többségi és roma emberek miként fogadnák, ha hétköznapi 
termékeket roma szereplĘkkel reklámoznának. ValósághĦ reklámokat készítettünk olyan termékekkel, 
amelyek a romákról alkotott többségi sztereotípiákra referálnak, elkészítettük a nem roma párjukat is, és 
egy szokványos reklámkoncepció elemzés keretei között beszélgettünk róluk. A fĘ tanulság szerint 
mind a többségiek, mind a romák jól fogadnák az ilyen reklámokat abban az esetben, ha nem áll túlságo-
san szemben a termékhez fĦzĘdĘ asszociáció az alapvetĘ roma sztereotípiákkal. A kutatás egyben markán-
san megmutatta a roma autosztereotípiákat, illetve a roma nĘk esetében súlyos negatív csoportidentitásra 
is fényt vetett. 

A KUTATÁS HÁTTERE1 

Az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos elĘítéletek szilárdságához jelentĘsen hozzá-
járul az a körülmény, hogy egyfelĘl a kisebbségek tagjai nemigen láthatók a nyil-
vános médiában, másfelĘl, ha mégis felbukkannak, akkor csak sajátos, az elĘítéle-
tet tükrözĘ és erĘsítĘ kontextusban (Bernáth és Messing, 1998). A hétköznapi 
kereskedelmi reklámok markánsan olyan kontextust alkotnak, amelybĘl következe-
tesen ki vannak zárva a romák. Eddig cigány szereplĘk csak elvétve bukkantak föl 
reklámokban (talán az egy T-Mobil reklámot kivéve), és amikor felbukkantak, ak-
kor a reklám társadalmi célú volt. 

Az Egyesült Államokban az 1960-as évek közepén merült föl elĘször komolyan 
az a kérdés, hogy milyen következményekkel járna, ha a kereskedelmi reklámok-
ban a fehér szereplĘk mellett fekete szereplĘk is megjelennének. Ezt a formát ne-
vezték el „integrált reklámozásnak”2, és a rákövetkezĘ idĘszakban élénk érdeklĘ-
dést és vitákat váltott ki mind a társadalmi, mind a marketing következményei 
tekintetében (Barba, 1969; Whittler, 1991). A dilemma magától értetĘdik, és a leg-
több országban azóta sem oldódott meg. Ami Magyarországot illeti (értelemszerĦ-
en a cigány kisebbség vonatkozásában) komolyan fel sem merült ez a dilemma 
egészen a legutóbbi idĘkig. Amerikában a dilemma fókuszában az állt, hogy az in-
                                              

1 A kutatást Ürmös Andor, a korábbi Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs fĘ-
osztályának vezetĘje kezdeményezte, és a Minisztérium finanszírozta. 

2 Az „integrált reklámozás” kifejezés ma inkább a marketing olyan filozófiáját jelenti, amikor sok-
féle médiumot integrálva juttatják el az üzenetet. Mi itt természetesen az etnikai értelemben vett „in-
tegrált reklámról” beszélünk. Tanulságos, hogy az utóbbi évtizedekben a mi általunk itt használt je-
lentést kiszorította a média hatékonyságot kifejezĘ marketing irányzat. 
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tegrált reklám kielégítheti a fekete fogyasztókat, ám fennáll annak a kockázata, 
hogy elidegeníti a fehéreket. Ámbár a többszázezres roma kisebbség, mint fogyasz-
tói csoport is fontos lehet, a mi kutatásunk fókuszában inkább az a feltevés állt, 
hogy ha a hétköznapi kereskedelmi reklámokban a többségi emberek rendszeresen 
találkoznak cigány szereplĘkkel, akkor az valamelyest enyhíthet a sztereotípiákon és 
elĘítéleteken. Ugyanakkor kérdés volt, hogy nem vált-e ki bumeránghatást a többségi 
embereknél, és az is, hogy nem okoz-e ellenérzést a romákban. Tehát arra töreked-
tünk, hogy amellett, hogy támpontokat kapunk ahhoz, hogy a roma és többségi fo-
gyasztók attitĦdje a reklámozott termék iránt miként alakul a reklámozó etnikai 
identitása következtében, fĘként arra voltunk kíváncsiak, hogy az etnikai elĘítéle-
tekre milyen hatással lehet az a körülmény, hogy a résztvevĘk markánsan „többsé-
gi” kontextusban találkoznak a roma kisebbség képviselĘivel. 

Tekintsünk ki újra az Egyesült Államokban lezajlott folyamatokra! Jó négy év-
tizeddel ezelĘtt a The Journal of Marketing c. folyóirat egyik cikkének bevezetése 
nagyon világosan foglalja össze azt a kérdéskört, ami a vizsgálatunkkal összefügg 
(Gould, Sigband és Zoerner, Jr., 1970). 

 „Közel 25 millió fekete ember él ma az Egyesült Államokban. A feketék egy-
re fontosabb szegmensét fogják képezni a teljes piacnak az elĘttünk álló évti-
zedben, mert magasabb a születési arány körükben, mint a fehérek körében, 
és több közöttük a fiatal. Jelenleg a feketék éves szinten kb. 30 milliárd dol-
lár vásárlóerĘt képviselnek. Jövedelmük, bár alacsonyabb, mint a fehéreké, 
egyenletesen növekszik. A négerek nagy számban költöznek föl délrĘl észak-
ra, és nagyobb városokban koncentrálódnak. Az iskolázottságuk kezd javul-
ni, és ahogy javul a gazdasági helyzetük, úgy nĘ az önbizalmuk és büszkesé-
gük. Következésképpen igényesebb fogyasztókká válnak, kevésbé a márkát 
tartják szem elĘtt, a minĘség fontosabb kezd lenni számukra. A vásárlási 
szokásaik olyan sebességgel változnak, hogy a reklámozók zavarodottan ke-
resik, hogyan lehet Ęket ’kellĘ módon elérni.’ 

  Ennek egyik célszerĦ módja, amit legfigyelemreméltóbban a televízióban 
alkalmaztak az utóbbi idĘben, az úgynevezett integrált reklámozás, amelyben 
feketék és fehérek együtt jelennek meg többé-kevésbé intim társas helyzetek-
ben. Az elsĘ reklámozók, akik ehhez a taktikához folyamodtak, kockáztatták, 
hogy a fehérek körében visszaüt, mert az integrációt nem tartják kívánatos-
nak, és a termék bojkottjához is vezethet a feketék körében, akik álszentnek 
tarthatják.” 

Ez az idĘszak az Egyesült Államokban a feketék felemelkedésének, legmarkánsab-
ban talán az iskolabuszoztatással fémjelzett deszegregációnak, és más, a feketék 
negatív diszkriminációját jelentĘsen csökkentĘ társadalmi fejleménynek a korszaka. 
Jó volna azt hinni, hogy Magyarországon közel van egy ilyen fejlemény, és ezt se-
gítheti az integrált reklámozás gyakorlatának megteremtése. 
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MielĘtt még belefognánk kutatásunk ismertetésébe, vessünk egy pillantást a mai 
amerikai helyzetre. A Pepsi Cola a 2007-es Super Bowl-hoz idĘzített reklámjában 
(„FrissítĘ himnusz” – „Refresh Anthem”) Bob Dylan-t és a hip-hop producer 
will.i.am-at mutatja együtt, a 60-as évekbĘl és a mából származó képek kollázsával 
ünnepelendĘ a múltbeli és a mai nemzedékeket. 

 

A spotban fehérek és feketék térnek haza a háborúból, szörföznek, gördeszkáznak, 
táncolnak, politikai megmozdulásokon lengetik az amerikai zászlót, miközben a kis-
fiús Dylan és a mai will.i.am egymást váltva éneklik a saját jellegzetes stílusukban 
Dylan klasszikus dalát, a „Forever Young”-ot. Vagy nézzük az ETRADE elektro-
nikus kereskedelmet reklámozó spotját: 

 

Úgy tĦnik, a mai Egyesült Államokban az integrált reklám jó egészségnek örvend. 
Persze vannak, akik fenntartásokkal élnek, mondván, hogy ez a beállítás a médiá-
ban elfedi a tényleges, ma is fennálló társadalmi szakadékot a fehérek (akik a vá-
sárlóerĘ 85,5%-át adják), és a feketék, spanyol ajkúak, ázsiaiak között. Ám az attitĦ-
dök területén biztosan folyamatos és jelentĘs változást generál ez a gyakorlat. 
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A mi kutatásunk egy fontos szempontból szerényebb célt tĦz ki, mint amit már 
az eredeti, hatvanas évek közepi amerikai integrált reklámok kitĦztek. Abban az 
elgondolásban a fehér és fekete szereplĘk együttes szerepeltetése volt az elĘítéletek 
csökkentését, és a két társadalmi csoport közötti kapcsolat javítását célzó megoldás. 
Mi pusztán azzal a szerényebb megoldással éltünk, hogy „fehér” kontextusban, a hét-
köznapi fogyasztói termékreklámokban szerepeltetünk, ezeket a termékeket hasz-
náló, roma szereplĘket. Tehát amíg a többségi emberek számára természetes, hogy 
az ilyen használati cikkeket többségi emberek kezében mutatják a reklámok, addig 
ennek lehet az a ki nem mondott sugallata, hogy ezek „fehér” termékek, a kisebb-
ségekhez kevésbé tartoznak. 

Feltevésünk szerint ez az ábrázolás kétféleképpen segítheti az elĘítéletek csök-
kentését a többségi magyar társadalomban a romákkal szemben. Egyrészt azt su-
gallják az ilyen reklámok, hogy a többséghez hasonlóan Ęk is épp olyan igényekkel 
rendelkezĘ, épp olyan termékeket használó polgárok, s ezzel valamelyest ellensú-
lyozzák azt a hatásában kirekesztĘ gyakorlatot, amelyet a hivatkozott Bernáth Gá-
bor és Messing Vera tanulmány (1998) ábrázolt. Másrészt jártunkban-keltünkben 
igen gyakran találjuk magunkat szembe a reklámokkal, alapjában véve a kisebbsé-
gi-többségi problematikától független, semleges helyzetben. Márpedig az ilyen ta-
lálkozások gyakorisága a tapasztalatok szerint pozitív irányba mozdítja – önkénte-
lenül is – az attitĦdöt (Zajonc, 1968). 

A KUTATÁS MINTÁJA ÉS MÓDSZERE 

A kutatás kvalitatív módszert alkalmazott, konkrétan a fókuszcsoport módszerét 
(Síklaki, 2006a; Vicsek, 2006; Gordon és Langmaid, 1997; Krueger, 1988; Morgan, 
1988; Barbour és Kitzinger, 1999; Greenbaum, 1998). Ennek lényege, hogy a té-
mában személyes tapasztalatokkal rendelkezĘ emberek 8–10 fĘs csoportjai egy 
moderátor nem direktív közremĦködésével egy félig strukturált csoportos beszélge-
tésben teszik közkinccsé a vélekedéseiket, érzéseiket, élményeiket. Gyakori, hogy 
a csoport keretei között konkrét, a téma szempontjából fontos ingeranyagot is be-
mutatnak. A módszer egyik legtipikusabb alkalmazási területe a reklámkoncepciók 
tesztelése. Mi ezt a módszert alkalmaztuk, részben fedĘ feladatként: a résztvevĘk 
úgy tudták, hogy termékek reklámkoncepcióiról alkotott véleményükért szerveztük 
meg a fókuszcsoportokat. 

Részben kutatás módszertani megfontolásokból, részben a téma jellegére figye-
lemmel az összesen hat fókuszcsoport felét a hagyományos, személyes formában, 
másik felét online fókuszcsoport stúdióban bonyolítottuk le3. Az online fókuszcso-
portok sajátosságairól e helyen nem bocsátkozunk részletekbe (lásd Síklaki, 2006a; 

                                              
3 Az online kutatásban Borbély Viktor közremĦködött, csoportvizsgálatokat a Meroving Kft. 

IQON szoftverjével végeztük. 
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2006b). Amit itt érdemes kiemelni, hogy a virtuális online stúdióban a résztvevĘk 
anonim módon (avatar és kereszt- vagy becenév azonosításával) vesznek részt, 
aminek abból a szempontból volt jelentĘsége, hogy a roma és nem roma résztve-
vĘkbĘl álló csoport esetében a beszélgetĘ felek nem tudtak egymás etnikai identitá-
sáról – ugyanakkor alapértelmezésként automatikusan feltételezték, hogy a csoport 
többi tagja velük azonos társadalmi csoporthoz tartozik. 

A minta összetétele vázlatosan az alábbiak szerint alakult: 
Személyes csoportok: 
– budapesti roma nĘk 
– budapesti roma férfiak 
– budapesti többségi nĘk és férfiak 
Online csoportok: 
– budapesti többségi és roma nĘk és férfiak 
– az ország különbözĘ területein élĘ többségi nĘk és férfiak 
– zömében budapesti roma nĘk és férfiak 

A csoportok számát a költségvetési korlátok szabták meg, az összetételt pedig 
módszertani megfontolások. A személyes roma csoportoknál az volt a feltevésünk, 
hogy ha nemek szerint heterogén csoportokat szervezünk, akkor a nĘk a férfiak vé-
leményét visszhangozzák, vagy passzívak maradnak. Ezt a kockázatot kevésbé 
éreztük nagynak a többségi csoport esetében, így ott megtakarítottunk egy csopor-
tot a heterogenitás révén. Az online csoportokban az anonimitást kiaknázva nemre 
és etnikumra nézve is szerveztünk heterogén csoportot, továbbá egy földrajzilag 
szétszórt többségi csoportot tartottunk még mindenképpen fontosnak. Sajnálatos 
módon így több, potenciálisan érdekes kombinációra nem kerülhetett sor, melyek 
közül – az eredmények tükrében – különösen az etnikailag heterogén személyes 
csoport hiánya fájó. 

A nem túlságosan gazdag szakirodalomban az ingeranyagok tekintetében a kuta-
tók általában azzal a dilemmával küszködnek, hogy valóságos reklámokkal dolgoz-
zanak-e, ami a külsĘ validitás szempontjából pozitívum, de az anyagok összeha-
sonlíthatósága nem biztosítható, vagy fiktív reklámokkal, amikor össze lehet Ęket 
jól hasonlítani, de kérdéses, hogy mennyire tükrözik a valóságos reklámokkal való 
találkozás helyzetét. Esetünkben ez a probléma nem tudott igazán súlyossá válni, 
hiszen valóságos reklámot egyszerĦen nem találtunk (még tervek formájában sem, 
legalábbis a nagyobb reklámügynökségektĘl ilyen visszajelzést kaptunk). Tehát 
maradt az a megoldás, hogy a kutatás számára teszt-reklámokat gyártatunk le. Arra 
törekedtünk, hogy a teszt-reklámok minél valósághĦbbek legyenek, így konkrét 
termékek és konkrét, közismert kereskedelmi láncok szerepeltek a tesztekben, ame-
lyeket ebben a publikációban eltüntettünk az illusztrációkról. 

Az ingeranyagok legyártásánál azt tartottuk szem elĘtt, hogy a reklámozott tár-
gyak jellegzetes viszonyt sugalmazzanak a többség által a cigányokkal kapcsolat-
ban kialakított sztereotípiákkal. Az összehasonlítás érdekében pedig két azonos 
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termékreklám készült a szereplĘ etnikumának variálásával, tehát a pár egyik tagján 
roma, másik tagján nem roma szereplĘ reklámozta a terméket. Az alábbi tematikájú 
párok készültek: 

Fiatal férfi szereplĘ, nem a roma sztereotípiához illeszkedĘ termék reklámjában: 

 

Fiatal nĘ szereplĘ, nem a roma sztereotípiához illeszkedĘ termék reklámjában: 
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Család gyerekeknek való termék reklámjában, összhangban a roma sztereotípiával: 

  

Férfi csillogó-villogó mĦszaki cikk reklámjában, összhangban a roma sztereotípiával: 
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A KÜLÖNBÖZė CSOPORTOK JELLEGZETES REAKCIÓI  
AZ EGYES KONCEPCIÓKRA 

Az alábbiakban összefoglalva, és illusztratív idézetekkel ellátva bemutatjuk, hogy a kü-
lönbözĘ csoportokból milyen spontán reakciókat váltottak ki az egyes változatok. Az 
eredmények értelmezéséhez fontos figyelembe venni a bemutatás és megvitatás mód-
ját, amely technikai okokból eltérĘ volt a személyes és az online csoportokban. 

A személyes csoportokon a reklámkoncepciók normál print reklám méretĦ, jó 
minĘségĦ színes nyomtatványok voltak, amelyeket véletlenszerĦ sorrendben osztott 
ki a moderátor a résztvevĘk között, és miután az egyik megbeszélésével végzett 
a csoport, az ott maradt a résztvevĘk elĘtt az asztalon, úgy kapták a következĘt. 
Ennek következtében egy idĘ után nyilvánvalóvá vált, hogy rendszer van a reklá-
mokban: azonos termékeket reklámozó párok vannak, amelyek a reklámozó em-
berben térnek el. Egy csoport kivételével ez is, és az eltérés etnikai jellege is körül-
belül a nyolc reklám fele táján világossá vált, amit nyíltan meg is beszéltek. 

Az online csoportok esetében is hasonló volt a bemutatás sorrendje, de mivel ott 
nem maradtak a résztvevĘk látóterében a már elemzett változatok, lassabban derült 
ki, hogy milyen rendszert alkotnak a változatok. 

Mobiltelefon 

 

– A roma nĘk csoportjának kimondottan tetszett a férfi: „Ezzel még a telefont is 
rám lehetne sózni!” 

– A roma férfiak személyes csoportja menĘ üzletembernek ítélte, alapjában véve 
nem utasította el a figurát. 

A 
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– A többi csoportot megosztotta, de inkább kicsit az ellenszenves, nem igazán 
nagymenĘ üzletember benyomása alakult ki róla. 

 

– Ezt a változatot határozottan elutasította a két személyes roma csoport, és in-
kább elutasító volt a három online csoportból kettĘ is. (A roma férfiak cso-
portjában az egyik résztvevĘ ismerte az illetĘt, s eleve negatív véleménnyel volt 
róla.) 

– A többségi személyes csoportnak volt róla egyedül pozitív benyomása: beérke-
zett, jómódú, bizalomgerjesztĘ vezetĘnek, üzletembernek, nagypapának látták. 
Amikor a nagyon pozitív benyomások hatására a moderátor nyíltan rákérdez, 
hogy mi a jelentĘsége annak, hogy roma, akkor a válaszokból az a kép bontako-
zik ki, hogy ebben a kontextusban nem jönnek mozgásba az elĘítéletek: „Nincs 
jelentĘsége. Nem zavar annyira, nem tudom, miért, nehéz megfogalmazni.” (Az 
idézet egy nyíltan negatív elĘítéletet hangoztató résztvevĘtĘl származik!) 

– Az online roma csoport rokonszenvesnek tartja, miközben nem utalnak az etni-
kumára. 

– Az online többségi csoport inkább elutasító, és van utalás az etnikumára, míg 
a roma–nem roma vegyes csoport megosztott, a nem romák inkább elutasítóak. 

B 
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1. táblázat: A mobiltelefonos reklám megítélése az egyes csoportokban. 

Pozitív attitĦd Negatív attitĦd Megosztott attitĦd 
Csoportok roma  

szereplĘ 
nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

Roma férfiak személyes   X   X 
Roma nĘk személyes  X X    
Többségi vegyes nemĦ 
személyes X   X   

Roma vegyes nemĦ online X   X   
Többségi vegyes nemĦ 
online   X X   

Vegyes etnikumú és nemĦ 
online    X X  

FĦnyíró 

 

– A személyes csoportok és az online csoportok benyomása határozottan eltér. 
– A személyes csoportok – a roma nĘk és férfiak, illetve a vegyes nemĦ többségi 

csoport – pozitív benyomást alakít ki róla. A roma férfiak és a többségi csoport 
a cigány változat után látták, náluk erĘs a kontraszthatás. 

– Az online csoportok eléggé kritikusak. A roma csoportnak ezzel együtt jobban 
tetszik, mint a cigány változat, de a másik két csoport nem tesz összehasonlítást. 

A 
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– Ennek a reklámnak volt a legnagyobb felszólító ereje, ez váltotta ki a legmar-
kánsabb reakciókat. 

– A személyes csoportokon egyöntetĦ volt az elutasítás 
x A roma férfiak fĘleg arra a disszonanciára rezonáltak, hogy az ilyen típusú 

munka nem illik a cigánysághoz, ami magában foglalta az autosztereotípiát is: 
ƕ „Én ritkán látok ilyet, hogy romát látok dolgozni, meg nem is áll a kezébe 

valahogy.” 
ƕ „Cigánygyereket a fĦnyíró mellé tenni! Nem hihetĘ. A fehér emberek, az 

más világ.” 
x A roma nĘk nem utaltak rá, hogy a szereplĘ cigány lenne (!), Ęk olyan ma-

gyarázatokat adtak, amelyek a disszonanciát hangsúlyozták: 
ƕ „Látszik, hogy még életében nem fogott fĦnyírót.” 
ƕ „ErĘltetett, nem természetes.” 
ƕ „Hosszú nadrágban nem állok neki füvet nyírni.” 

x A többségi csoportban itt explicit megnyilvánul az elĘítélet: 
ƕ „Nem túl hiteles, úgy áll ott, mint akit odaraktak.” 
ƕ „Ezzel a roma gyerekkel! Életében nem dolgozott ez a fiú!” 
ƕ „Abszurd 2008-ban Magyarországon ez a figura. Ma még korai romákat 

a reklámba.” 
ƕ „Nincs köze a munkához.” 

– A roma és a többségi online csoportot inkább ambivalencia jellemezte, kevésbé 
az egyöntetĦ elutasítás. 

– A többségi csoportban vita alakult ki, az egyik hozzászóló arra utalt, hogy „a cingók 
nem dolgoznak”, amivel egy másik vitába szállt. 

B 



124 SÍKLAKI ISTVÁN 

– A többségi-roma vegyes csoportot megosztotta a résztvevĘk etnikuma mentén: 
a romáknak tetszett, a nem romák berzenkedtek, miközben virágnyelvet hasz-
náltak: 
x „Nekem is az jutott eszembe, hogy nem magyar; mert olyan, mint egy maláj-

ziai vagy afgán, vagy mit tudom én.” „Hindu kertész.” „Magyar karakterĦ pasi 
kéne.” 

x A romák vitatják: „Mi a baj vele? SzĘkén jobban tetszene?” 

2. táblázat: A fĦnyírós reklám megítélése az egyes csoportokban. 

Pozitív attitĦd Negatív attitĦd Megosztott attitĦd 
Csoportok roma  

szereplĘ 
nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

Roma férfiak személyes  X X    
Roma nĘk személyes  X X    
Többségi vegyes nemĦ 
személyes  X X    

Roma vegyes nemĦ online     X X 
Többségi vegyes nemĦ 
online     X X 

Vegyes etnikumú és nemĦ 
online     X X 

Porszívó 

 

– A többségi személyes csoport az egyetlen, amely nem kritizálja, és ahol nem je-
lennek meg a bújtatott elĘítéletek. Bár sok érdeklĘdést nem kelt bennük. 

A 
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– A személyes roma csoportokat a disszonancia érzése jellemzi: „Ez a kiscsaj azt 
sem tudja, hogy kell fogni a porszívót. Szerinted szokott Ę takarítani? 

– Az online roma csoport feszeng, Ęk is disszonánsnak érzik és erĘs az ambiva-
lencia, noha egy öntudatos megjegyzés explicitté teszi az etnikumát: 
x „Nem passzol a reklámhoz, mert vagy kisebbségi vagy külföldi származású, 

de nagyon jó egyébként; több ilyen reklám kéne.” 
x „Nem úgy néz ki, mint aki mindennap háziasszonyosat játszik” 
x „Ha észrevettétek volna, végre roma a reklámban!” 
x „Nem tudom miért, de nekem ez a lány nem illik a képbe.” 

– A többségi online csoport egyöntetĦen kritikus, a roma-többségi csoport pedig 
ambivalens. 

 

– A személyes roma csoportoknál, mind a nĘknél, mind a férfiaknál, határozott 
negatív csoportidentitás jeleit mutatják az erre a reklámra adott reakciók. 
x Férfiak: 
ƕ „Ez már jobb, hihetĘbb sokkal, ez már jobban fogja.” 
ƕ „Oda kívánkozok egybĘl lakni, ahol Ę takarít.” 
ƕ „Ezzel már lefeküdnék én is.” 

x NĘk: 
ƕ „Jól áll a kezibe, tapasztalt, többször is használta.” 

– Az online csoportok egyöntetĦen kritikusan reagálnak erre a reklámra, bár a roma 
csoportban van néhány pozitív megnyilvánulás is. 

B 
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3. táblázat: A porszívós reklám megítélése az egyes csoportokban. 

Pozitív attitĦd Negatív attitĦd Megosztott attitĦd 
Csoportok roma  

szereplĘ 
nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

Roma férfiak személyes  X X    
Roma nĘk személyes  X X    
Többségi vegyes nemĦ 
személyes X     X 

Roma vegyes nemĦ online   X   X 
Többségi vegyes nemĦ 
online   X X   

Vegyes etnikumú és nemĦ 
online    X X  

Medence 

 

– A személyes csoportokban a roma férfiaknál markáns negatív identitás jeleit le-
het tapasztalni (Ęk a többségi változat után látták a roma családot): 
x „Na, a roma család!” 
x „Szerintem a fehér sokkal jobb.” 
x „A nĘnek az öltözködése nem stimmel, a férfin meg egy hosszú ujjú ing, ami 

föl van hajtva nyáron.” 
x „Nincs ezzel semmi bajom, de jobban áll a fehéreknek.” 
x „A fehér vidámabb, szabadabb.” 

A 



 Sztereotípiák, reklám, identitás. Fókuszcsoportos kutatás … 127 

– A roma férfiak negatív identitásának hĦ tükörképét adják a többségi elĘítéletek: 
x „Ja, itt roma családot látunk.” 
x „Nem is olyan vidámak, a feleség se, meg a férj se.” 
x „4 gyerek van, tehát több gyerek van, mint a másikon.” 
x „Valahogy zavartabb így, nem tudom, azért-e, mert romák vannak rajta.” 
x „Nekem meg úgy tĦnik, mintha ezek ilyen külföldiek lennének itt Magyaror-

szágon.” 
– A többségi online csoport ugyanezt az attitĦdöt mutatja: 

x „Nem magyar család. Itthon én kicsit világosabb bĘrĦ emberekkel reklámoz-
nék.” 

x „Ez az arab vagy milyen család nem passzol, vagy lehet, csak szokatlan.” 
x „Polgárosult cigány család, elég sótlan.” 
x „Igen, a színük alapján nem illenek a környezetbe.” 

– Az online roma csoport viszont ennél a reklámnál a pozitív identitás jeleit mu-
tatja: 
x „Középosztálybeli család egy családos napja.” 
x „Jó, de lesznek, akik belekötnek a származásukba, és hogyha nagy a család, 

akkor romák, ugye.” 
x „Szerintem a többségi társadalmat meglepi.” 
x „Már épp itt volt az ideje.” 
x „Ez valahogy jobb, élettelibb.” 
x „Eggyel több gyerek.” 
x „Aktívabb.” 
x „Vidámabb.” 
x „Talán meghittebb is.” 

– A roma-többségi vegyes csoport összességében pozitívan fogadta ezt a reklá-
mot, mind a roma, mind a nem roma résztvevĘk, bár némelyik roma résztvevĘ-
ben maradt némi ambivalencia: 
x [Nem roma] „Ez is hiteles.” 
x [Nem roma] „Ismét az az érzésem, külföldi szereplĘk, de ez nem zavar.” 
x [Roma] „Az elsĘ megszokottabb, de én egy ilyen reklámnak is örülnék.” 
x [Roma] „Miért üres a medence közepe, kicsit üres így a kép. Egyébként nem 

lenne rossz.” 
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– A személyes roma csoportokban itt is hangsúlyt kap a negatív identitás. A roma 
férfiakból szívszorítóan tör elĘ a vágy arra, hogy jobb életük legyen, hogy úgy 
élhessenek, ahogy az Ę sztereotípiájuk szerint a „fehérek”: 
x „Szimpatikus a család, béke van a szívükben, a pali elég jól kereshet, szeret-

nék így élni én is.” 
x „Hiteles a vidámság, én is ilyen vidám lennék, ha így élnék.” 
x „Hiteles, mert a gyerekek nem pénzért nevetnek.” 

– A roma nĘk személyes csoportjában még kifejezettebb a negatív identitás: 
x „Ez a család sokkal jobban reklámozza a terméket.” 
x „A másikon is harmónia van, de nem jó irányban.” 
x „Ez színekben is élénkebb, vidámabb.” 
x „A roma képen kívülre szorulnak a gyerekek, nem igazán birtokolják.” 

– Az online csoportokban a roma csoport egy kicsit kritikus ezzel a „fehér” válto-
zattal szemben, a többségi és a roma–többségi vegyes csoportban dominál az at-
titĦd, hogy nincs különbség, mindkettĘ pozitív. 
x Online roma csoport: 
ƕ „Itt olyan megjátszós fejet vágnak.” 
ƕ „MindkettĘ jó, végül is mindkettĘ egy család.” 
ƕ „Édesek, és jó a kép, családcentrikus.” 
ƕ „Zavaró, hogy a felnĘttek ruhában vannak.” 

x Online többségi csoport: 
ƕ „Attól, hogy szĘke a kisgyerek, nem jobb/nem rosszabb a kép.” 
ƕ „Nekem ugyanannyira jött be, mint a másik.” 
ƕ „Hazajött, és rohan a családhoz pancsizni, ugyanúgy, ahogy az elĘzĘn.” 

B 
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x Az online roma–többségi csoportban annyi a különbség a romák és nem ro-
mák között, hogy a romákból elĘjön a vágyódás: 
ƕ [Nem roma] „Ez abszolút hihetĘ.” 
ƕ [Roma] „Medencében játszó gyerekek, ha nem panelban laknék…!” 
ƕ [Roma] „Ez jó, egybĘl vennék egyet, ha lenne hozzá helyem.” 

4. táblázat: A medencés reklám megítélése az egyes csoportokban. 

Pozitív attitĦd Negatív attitĦd Megosztott attitĦd 
Csoportok roma  

szereplĘ 
nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

roma 
szereplĘ 

nem roma 
szereplĘ 

Roma férfiak személyes  X X    
Roma nĘk személyes  X X    
Többségi vegyes nemĦ 
személyes  X X    

Roma vegyes nemĦ online X   X   
Többségi vegyes nemĦ 
online   X    

Vegyes etnikumú és nemĦ 
online X X     

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Amint az várható volt, a sztereotípiáknak nagy jelentĘségük volt a reklámok roma, 
illetve nem roma változatainak megítélésében mind a roma, mind a többségi cso-
portokban. Mind a roma, mind a többségi résztvevĘk érzékenyen reagáltak arra, 
hogy a reklámozott termék és a hozzá kapcsolódó tevékenység mennyire ütközik 
a romákra vonatkozó sztereotípiával, vagy mennyire tekinthetĘ összeillĘnek. Ahogy 
vártuk, a legerĘsebb ütközést a fĦnyíró reklámja váltotta ki, míg a medencét és a mo-
biltelefont nem találták disszonánsnak. 

A romákkal kapcsolatos elĘítéletek nagyon nyíltan megnyilvánultak a szemé-
lyes csoportokban is, fĘként a roma férfiak csoportjában és a többségi csoportban. 
A fĦnyíró fogadtatására ebben a tekintetben a már-már brutális nyíltság volt jel-
lemzĘ, mégpedig a cigányokkal szemben táplált legerĘsebb elĘítélet tekintetében: 
nem dolgoznak. Ez a mozzanat a roma férfiak csoportjában markáns autosztereo-
típiát eredményezett, ahogy azt az idézetekbĘl is láthattuk. Azonban a roma férfiak 
körében volt a véleményeknek egy olyan vonulata is, ami nem az autosztereotípiá-
val volt kapcsolatos, és eltért a többségi véleményektĘl. Ez pedig annak a gondo-
latnak a kifejezése volt, hogy a cigányok életmódjával nem illik össze a fĦnyíró, 
mert „Ęk nem úgy dolgoznak, mint a fehérek” – azaz, a fehér munka után haza-
megy, és van ideje, ereje füvet nyírni. A cigány nem ilyen rendszeresen dolgozik, 
és amikor hazamegy, nincs már ereje ilyesmire. A két nézĘpont humoros egységét 
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fejezte ki az egyik roma férfi javaslata a fĦnyíró reklám disszonáns voltának felol-
dására. ė elfogadhatónak talált volna egy olyan változatot, hogy a cigány fiatalember 
nem dolgozik a fĦnyíróval, hanem kezében gitárt tartva ráteszi a lábát. Egy másik 
pedig úgy mentette volna meg azt az elgondolást, hogy cigány ember szerepeljen 
reklámban, hogy ezzel a fiatalemberrel mobiltelefont reklámozott volna. 

A többségi csoport a másik három terméknél határozottan elfogadó volt, külö-
nösen a medence esetében tolerálták, hogy romák vannak a reklámban, de a mobil-
telefont reklámozó idĘs férfit is elfogadták – jobban, mint a romák –, fĘként azért, 
mert az Ę szemükben a joviális, jól öltözött, tekintélyt sugárzó férfi nem kapcsoló-
dott a cigányokról alkotott sztereotípiájukhoz. Volt a többségi résztvevĘknek egy 
markáns alcsoportja, akik nem hangoztattak nyíltan elĘítéleteket, de nem is fogad-
ták el a koncepciót. ėk olyan, látszólag technikai, tartalmi kifogásokkal éltek, ame-
lyek, ha közelebbrĘl nézzük, nyilvánvalóan csupán az ellenérzés racionalizációját 
szolgálták. Például, amikor az egyik résztvevĘ azért kritizálja a fĦnyíróreklám ro-
ma változatát, mert a fiatalember hosszú nadrágban van, márpedig szerinte az em-
ber nem nyír hosszúnadrágban füvet. Természetesen minden épeszĦ ember hosszú-
nadrágban nyír füvet. Vagy ilyen megnyilvánulásnak tekinthetĘ az a gyakran 
elhangzott kifogás (mind a fĦnyíró, mind a porszívó roma változata esetében), 
hogy nem jól fogja, azaz, látszik, hogy nem szokott vele dolgozni. 

Különleges és megdöbbentĘ volt a roma nĘk csoportja. Talán itt érdemes az ösz-
szetételükre kitérni, mert abból kiderül, hogy státus tekintetében igen változatos 
csoport volt: 30 éves, fĘiskolára jár, férjével számítástechnikai üzletet vezet, negy-
venes éveiben járó munkavezetĘ egy üzemben, negyvenes, iskolázatlan munkanél-
küli, három gyerekkel, huszonéves call- centeres, harmincas eladó, huszonéves, 
nyolc osztályt végzett munkanélküli, éppen gyereket vár, huszonéves üzletvezetĘ 
helyettes. Ez a csoport teljesen normális aktivitással végigelemezte a reklámkon-
cepciókat úgy, hogy még csak véletlenül sem utaltak arra, hogy a reklámok párokat 
alkotnak, és a párok egyik tagján roma szereplĘk reklámoznak! A másik öt cso-
portban, teljesen érthetĘ módon, ez a körülmény hamar hangot kapott. A nĘk igen 
nagy arányban éltek azzal a racionalizációs stratégiával, amire már idéztem példát, 
de talán érdemes itt is megismételni néhányat: 

„Inkább fiatalokkal kéne a mobilt.” 
„ErĘltetett, nem természetes.” 
„A lány nem éppen porszívózós.” 
„Kívülre szorultak a gyerekek, nem igazán birtokolják.” [a medencét] 
A csoport végén megkérte Ęket a moderátor, hogy a párok közül válasszák ki, 

amelyik jobban tetszik nekik, és amelyiket alkalmasabbnak találják az adott termék 
reklámozására. A medence esetében a hét résztvevĘbĘl egy választotta a roma vál-
tozatot azzal indokolva, hogy azon négy gyerek van, és az nagyobb családot jelent, 
a többi hat a fehér változatot választotta. A másik három reklám esetében egyetlen nĘ 
sem választotta a roma változatot! Ez súlyosabb negatív identitást tükröz, mint a klasz-
szikus fehérbabás/négerbabás kísérlet az 1940-es évek Amerikájának déli államai-
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ból (Clark és Clark, 1947; Síklaki, 2010). S végül, úgy tĦnt, elfojtással, perceptuális 
elhárítással van dolgunk. Amikor ugyanis megvoltak a választás eredményei, és ezzel 
véget is ért a csoport, utolsó mozzanatként a moderátor nyíltan rákérdezett, hogy mi-
lyen érzést váltott ki belĘlük, hogy roma és nem roma szereplĘs változatban látták 
ezeket a reklámokat. A viselkedésük meglepetést árult el, újra kezdték nézni az elĘttük 
heverĘ reklámokat, mintha eddig nem vették volna észre ezt a körülményt. 

A személyes és az online, tehát anonim csoportok összehasonlításának az a leg-
fontosabb tanulsága, hogy egyfelĘl a személyes csoportokon nem kell, sajnos, attól 
tartani, hogy a résztvevĘk túlságosan törekednek a politikailag korrekt beszédre, és 
kerülik az elĘítéleteik nyílt hangoztatását – ez a többségi és a roma férfi csoportra 
vonatkozik, mint láttuk a roma nĘk egészen különlegesen reagáltak a helyzetre. 
MásfelĘl, hogy az online anonim szituáció nem eredményezett durva, kulturálatlan 
megnyilvánulásokat. SĘt, éppen az anonim többségi csoportban fordult elĘ, hogy 
egyik – többségi – résztvevĘ vitába szállt egy másikkal, amikor az elĘítéletes meg-
jegyzést tett. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy az anonim helyzetben kevésbé érvé-
nyesült a konformitás iránti csoportnyomás (vö. Síklaki, 2006b). A roma–többségi 
online csoport vége felé egy többségi résztvevĘ rákérdezett az egyik társára, hogy 
cigány-e, s az igenlĘ válaszát követĘen más roma résztvevĘk is felfedték csoport 
hovatartozásukat. A téma etnikai szempontból kényes volta sem vezetett azonban 
oda, hogy megváltozzon a kulturált és egymást tisztelĘ stílus a beszélgetésben. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen meghíváson alapuló, moderált, virtuális szobá-
ban virtuális együtt jelenléttel járó online helyzet egészen más szociálpszichológiai 
miliĘt és normákat eredményez, mint pl. egy nyílt online fórum. 

Összegzésül, mit mond ez a pilotkutatás arról, hogy romák és többségiek miként 
fogadják a hétköznapi használati eszközök roma szereplĘkkel reklámozásának 
gondolatát? A romák alapvetĘen pozitívan állnak hozzá. Erre utaltak spontán megjegy-
zések is, még az ingeranyagok megismerését megelĘzĘen, és ezt tükrözték a konkrét 
tervekre adott vélemények is. Arra azonban vigyázni kell esetükben is, hogy a termék 
ne legyen disszonáns a cigányokról élĘ sztereotípiák szempontjából, mert a romák kö-
rében úgy tĦnik, erĘsen élnek autosztereotípiák. Biztató, hogy a többségi résztve-
vĘk sem utasították el magát az elvet, s Ęk is a sztereotípiával való disszonanciára 
voltak csak érzékenyek. Azoknál a termékeknél – medence, porszívó, mobiltelefon 
–, amelyeket nem éreztek disszonánsnak, sajátos reakciót tapasztalhattunk. A rek-
lámok világa számukra egészen elkülönül azoktól a kontextusoktól, amelyekben az 
elĘítéleteik megnyilvánulnak, s bár felismerik a reklámozó szereplĘ etnikai hova-
tartozását, egyszerĦen nem gerjednek fel bennük az elĘítéletek. Markáns példával 
szolgált az a résztvevĘ, aki a fĦnyírót cigány fiatalemberrel szerepeltetĘ reklám ha-
tására hosszasan fejtegette a szokásos elĘítéletet, aminek a végkövetkeztetése az 
volt, hogy a cigányok életmĦvészek, mert munka nélkül megélnek, alig tíz perccel 
késĘbb a porszívót cigány lánnyal reklámozó változatot tartotta jobbnak, úgy vélte, 
annak hatására szívesebben vásárolná meg a terméket. A direkt kérdésre, hogy nem 
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zavarja-e, hogy a szereplĘ cigány, azt válaszolta, hogy maga sem tudja, miért, de itt 
nincs jelentĘsége. De hasonló reakciókkal találkoztunk a mobiltelefon és különösen 
a medence esetében, mely utóbbit a többségi résztvevĘk közül ugyanannyian prefe-
ráltak a roma, mint a fehér változatában. Érdemes volna végezni egy nagyobb sza-
bású, reprezentatív kutatást, s ha az is hasonló eredménnyel járna, akkor ösztönözni 
kéne a cégeket integrált reklámok alkalmazására. 
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STEREOTYPES, ADVERTISEMENT, IDENTITY 
 

A FOCUS GROUP STUDY ON THE RECEPTION  
OF INTEGRATED ADVERTISEMENT 

 
(SUMMARY) 

A focus group research was conducted to assess the reception of the idea of advertising consumer 
goods with Roma people, both by majority, and by minority Roma persons. Realistic press advertise-
ments were created for advertising goods somehow related to important aspects of the majority 
stereotypes about the Roma. The ads were produced in pairs: the same product was advertised by  
a Roma, and by a majority character. The discussion was conducted as a usual advertising concept 
test. The most important result was that this kind of advertising is accepted by both majority and 
Roma people, except when the products associations are diametrically opposing a central element of 
the Roma stereotype (aversion of labour). Incidentally the research discovered rather strong autos-
tereotypes by the Roma participants, and very serious negative group identity by the Roma female 
participants. 
 


