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Abstract: The present study is concerned with the problems of social cognition and social 
motivation. Using the social categorization theory and several theories about stereotypes as 
starting-points, we concentrate on two genuine phenomena (and their relationship): ingroup-
preference (ingroup bias) and outgroup homogeneity. In the course of our investigation we have 
varied the valence of stereotypical adjective lists, which we have taken as the basis of 
homogeneity judgments. According to our assumption this manipulation, by activating the 
mechanisms of ingroup-preference, can influence the homogeneity judgments. We have 
discovered a specific determination pattern of the homogeneity judgments by valence, which, 
in part, corresponds to the results of previous researches, but regarding some aspects it goes 
beyond them.
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A sztereotípiák kutatása, bár nem túl hosszú múltra tekint vissza, 
meglehetősen gazdag elméleti és empirikus háttérrel rendelkezik, ami 
távolról sem meglepő, lévén olyan jelenségről szó, mely két szempontból is 
igen releváns: sokat elárul a szociális megismerés jellegéről és 
természetéről, az implikált kognitív információfeldolgozási 
mechanizmusokról, másrészt a csoportközi kapcsolatok, konfliktusok 
kutatásában is központi jelentőségű. 
A sztereotípiák kutatása specifikusan a szociálpszichológia 

szakterületének tekinthető, ennek ellenére a sztereotípiákkal foglalkozó 
korai munkák, meglepő módon, inkább a modern, kognitív szemléletű 
sztereotípia-megközelítések előzményeiként foghatóak fel.
Lippmann például, akinek a nevéhez fűződik magának a sztereotípia-

fogalomnak a bevezetése (1922) ″fejünkben lévő képek″-ként definiálta a 
sztereotípiákat, melyek szükségesek ahhoz, hogy képesek legyünk 
helytállni a szociális környezetből érkező információk áradatában (Y zerbit 
&  Shadron, 1997 ). Látható tehát, hogy Lippmann a sztereotípiákat a 
kategóriákkal azonos értelemben használja (lásd: Hunyady, 1996 ). Allport, 
hasonlóképpen kognitív természetű megközelítést alkalmaz, kiemelve a 
kategorizálás és túláltalánosítás szerepét a sztereotípiák kialakulásában, 
különbséget tesz azonban kategorizáció és sztereotípiák között, utóbbiakat 




