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Takács Szilvia 

A sztereotípiák kutatásának szemiotikai lehetőségei 
 

 

 

Az alábbi munka egy szélesebb körű nyelvészeti-szemiotikai 

vizsgálat egy része, melynek témája a kelet-közép-európai etnikai 

sztereotípiák rendszere volt. Eredetileg magában foglalt egy 

szociolingvisztikai attitűdvizsgálatot és egy sztereotípia-szótárt is, mely 

a felmérés eredményei mellett feltüntette a magyar irodalom- és 

művelődéstörténetben, frazeológiai és etimológiai szótárakban, 

valamint a közéleti-politikai publicisztikában leggyakrabban előforduló 

nemzeti-etnikai sztereotípiáinkat. 

Az alábbiakban – elsősorban helyhiány miatt – csupán a kutatás 

elméleti részét foglalom össze, illusztrációként a sztereotípia-szótár 

példáit használom. 

 

I. KULTÚRA ÉS SZTEREOTÍPIA 

 

Sztereotípiák nélkül nehezen kommunikálhatnánk. Bármilyen 

furcsának is tűnik, a sztereotípiák nyelvünk kincsei, nélkülük óriási 

szellemi erőfeszítésre volna szükségünk ahhoz, hogy kifejezhessük 

magunkat. A sztereotípia másik oldalról megközelítve szükséges rossz 

is, hiszen a gondolat és nyelv elsilányulását, sematizálódását 

eredményezi. Hymes szerint a nyelvi viselkedés legnagyobb része ilyen 

előre megkomponált, visszatérő mintákból, nyelvi rutinokból áll.1 

 Képtelenség volna azt kívánni, hogy az ember ne éljen ezekkel 

az előre elkészített nyelvi-gondolati elemekkel. Lehet őket úgy is 

használni, hogy ne hangozzanak elcsépeltnek, erre számtalan példát 

mutat a művészet. A magyar nép elpusztulásának évszázados gondolata 

például új, friss jelentéseket kap Ady lírájában. Ám a sztereotípia 

veszélyessé is válhat, ha manipulatív célok szolgálatába állítják őket – 

ami nem nehéz, tekintettel arra, hogy gondolatilag leegyszerűsített, 

könnyen befogadható formáról van szó – a rasszizmus dokumentumait 

ismerve számtalan példát találhatunk erre. 

 A sztereotípia nem annyira veszélyes, ám elszegényítő hatása 

mutatkozik meg a slágerekben, giccsregényekben, szappanoperákban, 

leggyakrabban pedig a köznapi élet üres frázisaiban (komikus és 

egyben félelmetes hatást keltenek ezek együtt, nagy mennyiségben 

Hernádi Közhelyszótárában2). 

 Mindezeket figyelembe véve a sztereotípiát úgy kell felfognunk, 

mint két aspektusú: gyakran káros, de mégis szükségszerű formát. 

 Boastól és Sapirtól származik a gondolat, hogy nyelv és kultúra, 

nyelv és gondolkodás egymástól elválaszthatatlan tényezők3. Azért 

tartom fontosnak a sztereotípiák nyelvi-szemiotikai vizsgálatát, mert az 

lenyomatát adja a mindenkori kultúrának, a közgondolkodásnak. 

Hernádi szerint egy nép beszédmódja világképet tükröz4. Kultúránk 

megszabja, hogyan építsük be gondolatainkba a jelenségeket, és ez 

fogadtatja el velünk a sztereotípiákat is. 

 

 A magyar nyelvtudomány köznapi nyelvi jelenségeinek 

kutatásában a nemzeti-etnikai sztereotípia nemigen kapott szerepet5. 

Ennek okát nyilván abban láthatjuk, hogy a mindennapi 

beszédjelenségeket a nyelvész nem tudja leírni, mivel ezek nem 

nyelvészeti kategóriák6. Igaz, hogy a szociológiai indíttatású 

sztereotípiakutatás számos nagyszerű művet eredményezett7, de a 
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sztereotípia nyelvészeti megközelítését nem lehet ezekre alapozni. A 

mintát a mára már jelentős tudományos háttérrel rendelkező 

proverbiumkutatás adhatja. A sztereotípiát ugyan nem kezelhetjük 

egyértelműen proverbiumként, ám a proverbiumoknál alkalmazott 

kutatási metódus érdekes eredményekre vezethet.  

 A proverbiumok sztereotip sajátosságokat mutató közlések. 

Mindenekelőtt megállapítható az, hogy bármely sztereotip jellegű 

közlés a gondolkodási takarékosságon alapul. Allport Zipf8 után ezt a 

legkisebb erőfeszítés elvének nevezi9, ami azt jelenti, hogy a világ 

dolgainak átlátásához és befogadásához egyszerű megismerési sémákká 

degradáljuk őket. A sztereotip megnyilvánulások másik meghatározó 

jegye a használati gyakoriság lenne. Ezt azonban nehéz dokumentálni, s 

ez még inkább megnehezíti a sztereotípia leírását. 

 A sztereotípia felveheti a frazéma formáját – ez nem véletlen, 

hiszen a gondolati egyszerűség és magától értetődőség szinte kívánja 

ezt a frappáns formát. Abban egyetérthetünk, hogy a sztereotípia 

legjellemzőbb ismérve az őt létrehozó jellegzetes gondolkodásbeli 

attitűd. 

 A szociológiai sztereotípia-fogalmak a következő kritériumikat 

jelölik meg: 

 

 - leegyszerűsített szerep (Lippman) 

- alapja egy kategória (társadalmi, etnikai, nemzeti, nemi stb. 

csoport) (Allport) 

- általánosításon alapul (van Dijk) 

- használatában konszenzus mutatkozik (Katz és Braly) 

- értékelő mozzanatot tartalmaz ( Lippman, Katz és Braly, 

Allport) 

- sajátos logikai formával rendelkezik (Quasthoff) 

 

A sztereotípia prototípusa történetileg a nemzeti-etnikai 

sztereotípia10, csak az utóbbi években fordult a figyelem más, például a 

férfi-női, vagy a társadalmi osztályokhoz és foglalkozásokhoz kötődő 

sztereotípiák felé. A kutatás szükségszerűen megmozgat tudományon 

kívüli területeket is, hiszen az etnikai sztereotípiák hátterében gyakran 

társadalmi konfliktusok, előítéletes magatartás és rasszizmus áll. 

 A szemiotika a néprajzban, az antropológiában, 

művelődéstörténetben és a nyelvészetben egyre növekvő szerepet tölt 

be, ami csökkenti ezen tudományok belterjességét, hiszen egy 

általánosabb, átfogóbb nézőpontot követel. Különösen az ilyen 

bonyolult jelenségek leírásában tesz jó szolgálatot, melyekben 

különböző tudományok játszanak egybe. A szemiotika módszere 

ideálisnak látszik ahhoz, hogy rendet teremtsünk a tudományterületek 

találkozásának sűrűjében, hiszen egyenként mindegyikre is 

alkalmazható. 

 

II. TUDOMÁNYTÖRTÉNET 

 

A nemzeti-etnikai sztereotípiák ürügyén a 

nemzetkarakterológiákig kell visszanyúlnunk. A komplex 

nemzetkarakterológiák egyes sztereotípiákból épülnek fel. Itt azonban 

egy megszorítást kell tennünk, hiszen a fenti állítás csak akkor igaz, ha 

nem számolunk Katz és Braly definíciójával, mely szerint a sztereotípia 

tartalmának tekintetében konszenzusnak kell mutatkoznia (bár igaz, 

hogy a nemzetkarakterológiák nagy része már köztudatban élő 

véleményeket tükröz).  

 Az első tudományos vizsgálatok a szociológiából indultak ki. 

Mondhatjuk azt, hogy a nemzetjellem mítoszának ez volt az első 

szakszerű kritikája. A szociálpszichológia nem tagadja, hogy egy nép 

(vagy nemzet) tagjai mentalitásukra, tulajdonságaikra nézve bizonyos 

hasonlóságokat mutatnak, de ennek okát a hasonló szocializációs 

sémában jelöli meg. 

 Klasszikus alapműként Walter Lippmann 1922-ben írt Public 

Opinion című könyvét kell említenünk, melyben a szociológiailag 
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szakszerű jellemzőit írja le a sztereotípiának. Allport 1954-ben írja 

szigorúbb értelemben vett tudományos művét az előítéletről, melyben 

részletesen elemzi a sztereotípia keletkezési körülményeit, kontextusát, 

a kategorizáció, az általánosítás és az előítélet mechanizmusát11, Mivel 

Magyarországon az empirikus társadalomkutatás hosszú éveken 

keresztül nem volt kívánatos, az első attitűdvizsgálatokra és 

sztereotípia-kutatásokra csak a 70-es években került sor Csepeli 

György és Hunyady György irányításával. 

 A szociálpszichológiát kis lépéshátránnyal követte a kulturális 

antropológia, mely tovább finomította a sztereotípiakutatás 

módszereit. Ruth Benedict, Margaret Mead vagy Gorer és Rickman egy 

általánosabb holisztikus szemlélettel gazdagították az addigi 

sztereotípia-kutatást, és munkáikban nagyobb szerepet kapott a 

kultúrközi összehasonlító módszer. 

A nyelvészet a mai napig fehér folt a kutatásban. Mivel 

napjainkban a pragmatika és a szövegtan talán a modern nyelvészet 

leghangsúlyosabb területei, a sztereotípia egy új, izgalmas terület lehet 

ezen tudományok számára is (különösen tekintetbe véve azt, hogy a 

szintaktikai leírás nem vezetett megnyugtató eredményekre). 

Quasthofftól származik a sztereotípia egyetlen nyelvészeti 

szempontú megközelítése12. Sztereotípiának csak azt fogadja el, amely 

eleget tesz a minden x = T grammatikai-logikai formának (x = népnév, 

T = tulajdonság). Ilyenformán sztereotípiának minősül a hűvös angol, a 

németek szorgalmasak, a (nők a) gyengébbik nem, a bolygó zsidó stb. A 

valódi sztereotípia a szerző szerint csak alanyi-névszói formára 

bontható le. Léteznek azonban olyan formák is, melyeket a szociológia, 

az antropológia és a közvélemény sztereotípiának fogad el, ám nem 

illeszthető be Quasthoff igencsak szigorú definíciójába. Ilyen például az 

asszony üljön otthon, sírva vigad a magyar, az Extra Hungariam non 

est vita, az évezredes magyar nemzethalál-, vagy a keresztény Európa 

védőbástyája-sztereotípia. Quasthoff amellett, hogy leszűkíti a 

sztereotípia szociológiailag elfogadott fogalmát, nem veszi figyelembe 

annak társadalmi produktum voltát és funkcióját. Műve mindazonáltal 

az egyetlen, mely a sztereotípia nyelvészeti leírásával foglalkozik. 

Ugyanitt felmerülhet a sztereotípia és a frazéma kapcsolatának 

kérdése is. A sztereotípiának gyakran van grammatikailag állandósult 

formája, ám ez még nem elég ahhoz, hogy frazémának minősítsük. 

Egyrészt a  használati gyakoriság lehet itt döntő, másrészt a 

behelyettesíthetőség. A büdös cigány, drótos tót, szőröstalpú román, 

eleget tesz a frazéma követelményeinek (a hadrovicsi definíció 

szerint)13 azzal, hogy nem helyettesíthetők szinonim jelzőkkel, 

többletjelentésük van, s nagyjából állandósult formájúak. 

Megállapíthatjuk azonban, hogy a sztereotípiának nemcsak ezek a 

frazémaszerű formái léteznek. Például az, hogy az oroszok bírják a 

hideget, a zsidók jó üzletemberek, a feketéknek pedig bámulatos 

ritmusérzéke van, nem frazémák, de mindenképpen sztereotípiák. A 

behelyettesíthetőségre jó példa a magyar pesszimizmus / magyar 

mélabú / magyaros nekibúsulás / búsmagyar. A frazeológiai formába 

rögzült sztereotípiák természetesen jobb életfeltételekkel bírnak. Éppen 

ezért legszilárdabb népi sztereotípiáinkat szólásaink és közmondásaink 

őrzik. A frazémákkal való rokonság abban is megmutatkozik, hogy a 

sztereotípiának többletjelentése van. 
 

III. Szemiotikai vizsgálat 
 

1. Mikroszintű megközelítés 
 

A szemiotikai megközelítésnek több lehetősége van. Egy mikroszintű 

vizsgálat az egyes sztereotípiákból indulhat ki. A sztereotípia 

szemiotikai vizsgálatát a jeltestek, a jelentés és funkció háromszögében 

végezzük el. 

 

a) Morfológiai szint 
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Az egyes sztereotípiák formai-szintaktikai szintű leírása, mint 

már láttuk, problémákat vet fel, mivel a sztereotípiának tapasztalatom 

szerint nincs meghatározott nyelvi formája. Amit teljes bizonyossággal 

elmondhatunk a nemzeti-etnikai sztereotípia szintaktikai szintjéről, az 

legfeljebb annyi, hogy két eleme mindenképpen van: egy kategória és 

a hozzá köthető jellemző. Nem biztos, hogy a jeltesten mindkettő 

megjelenik, ám mögöttes tudásunk segítségével kiegészíthetjük. A latin 

vér frazéma-szerű sztereotípia kategóriája a latin (ember), a hozzá 

kötött jellemző minden bizonnyal a forró volna. További 

transzformációkkal eljuthatunk ahhoz a quasthoffi formához is, hogy a 

latin ember forróvérű. (A vér a sztereotípiának formailag nem kötelező 

eleme, metaforikus többlet, a frazémához viszont hozzátartozik). 

Minden nemzeti-etnikai sztereotípia lebontható a kategória és a 

jellemző két tényezőjére. Az 1. táblázatban láthatunk néhány ily módon 

lebontott sztereotípiát. Az általunk vizsgált csoport esetén a kategória 

egy nép, nemzet, etnikum vagy ország, ehhez társul egy (gyakran 

túlzott) nézet ezen csoport valamely jellemzőnek vélt tulajdonságáról.  

 

b) Szemantikai szint 

 

Minden sztereotípiának van egy fontos jelentéstani kritériuma: 

tudniillik, hogy többletjelentéssel bír. Az, hogy a négerek sötét bőrűek, 

nem sztereotípia, mint ahogy az sem, hogy a magyarországi 

öngyilkossági arány statisztikája igen magas értéket mutat. Ez 

utóbbiból gyakran következtetett sztereotípia a magyar 

pesszimizmusról viszont már az. A sztereotip kijelentések elsősorban 

tehát azzal jellemezhetők, hogy az egyes szavak jelentésének összege 

nem egyezik a teljes sztereotip kijelentés jelentésével. Senki sem 

gondolja komolyan, hogy minden néger zenész, minden arab terrorista, 

minden kolumbiai kábítószerrel van tele és minden cigány lótolvaj. 

Úgy gondoljuk viszont, hogy bizonyos népeknek vannak jellegzetes 

figurái, mint a latin macho, a német kispolgár, a zsidó boltos vagy a 

román kecskepásztor. A fenti jelzős szerkezeteknek szimbolikus 

jelentése is van, melyet csak a társadalmi kontextus függvényében 

érthetünk meg. Az alábbi, sztereotípiát rejtő ironikus kijelentést, melyet 

néhány éve a Deák téri aluljáró falán láttam, szó szerint nem is tudjuk 

sztereotípiaként értelmezni, csak ismerve a társadalmi-politikai hátteret: 

 „Szabó Albertnek kurva nagy az orra.” 

Mindannyian ismerjük a lengyelpiac jelenségét, ami nem egyenlő a 

lengyel piaccal, hiszen ugyanúgy találkoztunk ott kínaiakkal, romákkal, 

és egyéb nemzetiségiekkel. A lengyelpiac hasonlóképpen mint például 

a Trabant, bevonult az egykori kommunista Kelet-Közép Európát 

szimbolizáló sztereotípiák sorába. 

 

c) Funkcionális szint 

 

 Harmadik szempontként a sztereotípiák pragmatikai-

funkcionális aspektusát vizsgáljuk meg. Allport és van Dijk említést 

tesz a nemzeti-etnikai sztereotípiához szorosan kapcsolódó attitűdről. 

Lehet, hogy magában a sztereotip kijelentésben ez az elem nem 

jelentkezik, de ha nemcsak verbális, hanem tág közéleti kontextusban 

vizsgáljuk a sztereotípiát, mindig megtaláljuk a hozzá kapcsolódó 

jellemző attitűdöt. A következő néhány példa a Martin Luther King 

Egyesület bírósági jegyzőkönyveiből és cikkgyűjteményéből való: 

  

 

 

 
SZTEREOTÍPIA ATTITŰD 
 

Honfitársaim! Hazánkban nagyon elszaporodtak a négerek, 

akik ártatlan embereket gyilkolnak meg… 

 

Figyelmeztetem önöket, hogy Magyarország kétezerre 

Cigányország lesz. Köztük olyan a népszaporulat, hogy 

lassan mi leszünk kisebbségben. 

 

 

… Ezt nem tűrhetjük! Le a négerekkel! Halál rájuk! 

 

...kivágták belőlem az asszonyságomat. Azt is mondták, hogy 

minden cigány asszonnyal ezt kellene tenni, hogy ne 

szüljenek, mert mást se tudnak. 
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A zsidó maffia rohamcsapata, az SZDSZ a nemzetközi 

zsidóság céljait valósítja meg. [A zsidók] egyébként egy 

húron pendülnek a  kommunistákkal. 

 

 

 

...azért van 5OO ezer munkanélküli, mert ezek az idegenek itt 

elveszik a munkát. 

  .           

Mi utáljuk az arabokat. Itt nagymenők, tele vannak pénzzel, 

adják-veszik a lányokat, villognak. Szerintem nem is 

tanulnak rendesen, csak nyaralnak.   

 

 

 

A Debrecenben tanuló afrikai, illetve arab egyetemistákról 

pedig azt [tartják], azért járnak ide egyetemre, hogy a 

szürkeállományuk megközelítse azt, ami a majom agyában 

van. 

 

Mondják meg, miért kell nekünk ezzel a testileg is tisztátalan, 

jogtalan haszonszerzésből élő, hangoskodó, bosszúálló, 

alantas fajjal keverednünk? 

   

 

- Mik a szándékaik a cigányokkal és a zsidókkal? 

- Többféle variáció merül fel. Van aki szerint teljesen ki kell 

őket irtani, van, aki csak visszaküldené a zsidókat Izraelbe, a 

cigányokat Indiába. Van, aki semlegesítené, sterilizálná  őket. 

Vagy gettóba zárná őket. 

. 

Ki az idegenekkel! 

 

 

A Bubó szokta csak mondogatni, hogy ki kellene irtani a 

cigányokat és a négereket, az arabokat pedig el kellene 

zavarni Az arabokat be se kellene engedni a határon (...) a 

cigányokat pedig ki kellene telepíteni például a Tiszántúlra, 

hogy ne is lássa őket az ember. 

 

...az idegenek menjenek el az országból, elsősorban az arabok 

a négerek és a cigányok. 

 

       

 

 Kerüljön mindenki a maga helyére. Mert mindenkinek 

megvan a maga helye. Rezervátumba, vagy effélébe. Miért 

ne?     
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A nemzeti-etnikai sztereotípiát szinte mindig értelmezhetjük 

austini beszédaktusként is, különösen azokban az esetekben, amikor 

propagandisztikus célokat elégít ki. Itt nemcsak az idegenekkel 

kapcsolatos negatív sztereotípiára gondolok, hanem a nemzeti identitás 

kialakításában nagy szerepet játszó autosztereotípiára is. Megfelelő 

helyen és időpontban elhangzó sztereotípia ugyanolyan extatikus hatást 

válthat ki – különösen nagy tömegben – mint a nemzeti himnusz, vagy 

a zászló. 

 

2. Makroszintű vizsgálat 

 

 Ez a fajta megközelítés a teljes sztereotípia-rendszert veszi 

figyelembe. A nemzeti-etnikai sztereotípia alapvető tulajdonsága, hogy 

a világot két részre tagolja, jóra és rosszra, ismerősre és ismeretlenre, s 

a két részt képviselő csoportokat erős leegyszerűsítéssel szembeállítja. 

Az általunk észlelt rengeteg csoport között saját csoportunk kitüntetett 

helyet foglal el, melyet gyakran az idegen csoportok fölé állítunk.  

 A szemiotikai rendszer alapvetően oppozíciókra épül: MI 

(ingroup) és ŐK (outgroup) csoportra. Több szociológiai műben 

találkozunk azzal a leegyszerűsítéssel, hogy a saját csoporthoz 

alapvetően pozitív, idegen csoportokhoz pedig negatív jellemzőket 

társítunk. Statisztikailag érvényes ez a tendencia, legalábbis vannak 

olyan sztereotípia-területek, ahol a fenti állítás százszázalékig teljesül. 

Legjobb példa erre a népek önelnevezése: szinte minden önelnevezés 

tartalmazza az „ember” szót. A magukat !Kungnak nevező bushmanok, 

vagy az inuitok (akiket mi eszkimóként ismerünk) önelnevezésének 

jelentése „ember”, s ez feltételezi azt, hogy a rajtuk kívülálló csoport 

tagjai nem emberek. Az oppozíció másik tagja a más népek elnevezése, 

mely gyakran vesz fel negatív jelentést: pl. német (a néma szóból), 

eszkimó (jelentése „húsevő”). 

 Előfordulhat az az eset is, hogy az autosztereotípia nem pozitív 

(gondoljunk a nemzethalálról, barbárságról, pesszimizmusról, 

germanofilizmusról, nyelvromlásról szóló nemzeti sztereotípiáinkra), és 

a heterosztereotípia nem negatív (nemzetünk nagy része pozitívan 
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viszonyul az amerikai típusú létformához, divatcikkekhez, zenéhez, 

ételekhez).  

 Eddig azt láttuk, hogy a két alapvető oppozíció a MI és ŐK, 

valamint a pozitív-negatív. Ezek keresztmetszetében a nemzeti-etnikai 

sztereotípiák nagy része értelmezhető.  

 Vannak nem tiszta esetek is, ezek az alábbiak: 

 

- ugyanaz a sztereotípia kontextustól függően lehet pozitív is, 

negatív is (a németek pontosak, precízek  meg lehet őrülni a 

precizitásukról) 

- ugyanaz a sztereotípia egyben auto- és heterosztereotípia is 

(heterosztereotípia: a cigányok jöttmentek, autosztereotípia: a 

cigányok címerén kocsikerék, a föld és ég szimbóluma látható) 

- a sztereotípia nem tartalmaz értékítéletet (semleges), de annak 

minden más tulajdonságával rendelkezik, pl.: a skótok szoknyát 

hordanak; a magyarok bort, a csehek sört és a mexikóiak 

tequilát isznak 

 

A nemzeti-etnikai sztereotípia legteljesebb formája az a típus, 

melyben tulajdonképpen két ellentétes jellemzővel ellátott kategória áll 

egymással szemben (kéttagú). Saját gyűjtésemből a következő példát 

említem: 

 

„Emlékszem, a háború alatt összefogdosták a zsidókat, tudtuk, 

hogy ölni viszik őket, meg is sirattuk. De nem kellett volna! Most ezek 

építik a nagy üzletközpontokat, nem tudom, miből, mi meg, akik 

becsületesen dolgozunk, van olyan hét, hogy húst sem eszünk.” 

 

kategória: jellemző:  kategória: jellemző: 

zsidó  gazdag  magyar szegény 

 

vagy: 

zsidó  csaló(?)  magyar becsületes 

 

A 3. táblázatban egy olyan absztrakt rendszert próbáltam 

felvázolni, melyben bármely nemzeti-etnikai sztereotípia értelmezhető. 

A táblázatban nem kaptak szerepet az oda-vissza működő (kölcsönös) 

sztereotípiák, melyek a kéttagú sztereotípiák speciális fajtái. 

 Jó példa erre az, hogy a magyarok a régi századokban az iszlám 

vallású törököket nevezték pogánynak, a törökök pedig a keresztény 

magyarokat hitetlennek. Nyugaton erősen él az a sztereotípia, hogy ami 

a Dunától keletre van, az a barbárság, ami nyugatra, az a civilizáció. 

Saját kérdőíveimen gyakran társították a románhoz a barbár jelzőt, a 

románok között pedig szintén él a magyar barbárságról szóló 

sztereotípia (a magyarok Ázsiából származnak, a románok pedig 

állításuk szerint a fejlett latin népek rokonai). Harmadikként 

antropológiai ismereteket is kívánó példát említek. Mi, magyarok a 

cigányokat gyakran szabados erkölcsű, buja népnek tartjuk (a nem 

hivatalos köznyelvben és az alternatív publicisztikában többször 

találkoztam a „cigánykurva” kifejezéssel, s azzal a nem titkolt 

véleménnyel, mely az említett foglalkozást űzők etnikai hovatartozását 

egyértelműen és kizárólagosan jelöli meg). A hagyományos 

cigányközösségek viszont a gádzsit, a nem cigány nőt - annak 

öltözködését, viselkedését - tartják erkölcstelennek, mélyen elítélik azt 

a nőt, aki nadrágot, ujjatlan ruhát, rövid szoknyát visel, s tisztátalannak 

tartják a fehér embert, amiért az képes az arcát és a testét ugyanabban a 

fürdővízben megmosni (összevetésül: létezik „büdös cigány” 

sztereotípiánk!). 

 

IV. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 A fenti rövid tanulmányban a nemzeti-etnikai sztereotípiának 

kétféle lehetséges szemiotikai megközelítését mutattam be. A nemzeti-
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etnikai sztereotípiák kérdése olyan terület, amely számot tarthat 

nagyobb érdeklődésre.  

 A továbblépési lehetőségek közül rendkívül fontosnak tartom a 

szélesebb körben való anyaggyűjtést, a rendszerszerű feldolgozást és a 

nemzetközi források fokozottabb felhasználását. 

 Ha elkészülne egy Sztereotípia-szótár, fontos segédanyaga 

lehetne a művelődéstörténetnek és egyéb tudományoknak; s abban is 

bízom, hogy – éppen mert nagy tömegben zúdítaná ránk saját 

leegyszerűsített hiedelmeinket – rádöbbentene a sztereotípiák 

abszurditására, és ezzel együtt a sztereotípiák ürügyén történő 

diszkriminatív viselkedés méltatlanságára. Mert valójában nem az a baj, 

hogy vannak sztereotípiáink, hanem az, hogy ezek a durva 

előítéletesség mozgatórugóivá válnak. Jó volna, ha egy nemzeti-etnikai 

sztereotípia-szótár címén nem a gyűlölet szótárát kellene megírnunk. 
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