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SZISZTEMATIKUS KUTATÁS A MAGYAR NÉPCSOPORT KERETÉBEN

Az Osztrák Kancellári Hivatal népcsoport-támogatása segítségével 1994 óta
folyik kutatás Az ausztriai magyarok identitáskérdései címmel. Néhány pilóta-
vizsgálat után az 1991-es népszámlálás nyelvhasználatra vonatkozó adatainak
speciális kiértékelésére, majd pedig tízezer magyar nevû személy levélbeli
megkérdezésére került sor. A további vizsgálatok célját az empirikus tanulmá-
nyok eredményeinek kiszélesítése és elmélyítése képezte. A mélyinterjú mód-
szerével új, részletes és pontosan behatárolt eredményeket, illetve ismerete-
ket nyújt majd a kutatás a magyar népcsoport tevékenységeinek következetes
irányítása és tervezése érdekében. Az interjú témáját az interjúalannyal le-
vélben közöltük. Elõször egy narratív beszámolót kértünk, azonban ha az
adatközlõ a meghatározott témákkal nem foglalkozott, a kutatónak kellett a
beszélgetést célzottan irányítania. Az interjú az egyéni identitás alapvetõ
elemeire összpontosított. Lényeges szempontok voltak még emellett a nép-
csoport életére és jövõbeli fejlõdésére vonatkozó vélemények, valamint a
fennálló magyar egyesületek munkájának és feladatainak megítélése, illetve
javaslatok és követelmények a népcsoport tényleges integrációja érdekében.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vélemények, felismerések és követelmények
a magyar népcsoport tagjainak önreflexióit, és semmi esetre sem bizonyos in-
tézmények, tudósok vagy irodalmárok nézeteit képviselik.

Az interjúk hangfelvételének leírt anyaga kb. ezer oldalt tesz ki. Az alábbi-
akban közel hatvan interjú anyagának eredményeit ismertetjük. Ezek fele-fele
arányban Bécsben és Bécs környékén, illetve Burgenlandban készültek. Az in-
terjúalanyok – egy aránylag kis kontrollcsoporttól eltekintve – magyar szárma-
zású és a magyar nyelvet hétköznapi nyelvként beszélõ osztrák állampolgárok
voltak. A megkérdezés tehát a magyar népcsoport két legfontosabb lakóterü-
letén történt: a burgenlandi õslakosság és a Bécsben, illetve Bécs környékén
élõ, különbözõ idõszakokban bevándorolt magyar népesség körében. A máso-
dik, harmadik és késõbbi generációk képviselõit egy speciális eljárás alapján
vontuk be a kutatásba. A kontrollcsoport már hosszabb ideje Ausztriában élõ
magyar állampolgárokból állt. A kutatás feltárja azokat az álláspontokat és
nézeteket, amelyeket a népcsoport meghatározó egységeihez tartozó szemé-
lyek képviselnek az identitás szerkezetérõl és alkotóelemeirõl, az életkörül-
ményekrõl, a népcsoport fejlõdési folyamatairól, érintve a történelmi esemé-
nyek hatásaira vonatkozó értékítéleteket, a népcsoportok állami támogatását,
az egyesületek szervezési színvonalát és programját, továbbá ajánlatokat és
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követelményeket. Az általánosan vagy csupán egyes csoportokban kialakult
nézeteken kívül léteznek még messzemenõen individuális, eredeti, illetve sa-
játos felfogások.

Az eredmények több vonatkozásban rendkívül jelentõsek. Jelzik a magyar
népcsoport félreérthetetlen életjeleit, és kifejezik igényüket arra, hogy nagy-
ságrendi és minõségi értelemben megfelelõ képzési intézmények álljanak ren-
delkezésre a magyar nyelv elsajátításához. Határozott kívánság fogalmazódik
meg az egész népcsoportot átfogó információs és kommunikációs rendszer ki-
építésére és fenntartására, továbbá a személyi, technikai és térbeli kapacitás
kiépítésére és biztosítására, amely az egyesületek és érdekképviseletek részé-
re az elengedhetetlen infrastruktúrát képezi.

E kutatás kivitelezésére támogatást nyújtott a magyar népcsoport szaktaná-
csa, valamint az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetsége. A kutatás elvégzését a Kancellária Hivatal Népcsoport-támogatási
programja tette lehetõvé. A kutatás intézményi alapját a Magyar Egyházszoci-
ológiai Intézet bécsi részlege képezi, amely a jogi, financiális és kivitelezési
eszközöket biztosította. A kutatás kivitelezéséhez olyan sok személy és intéz-
mény nyújtott segítséget, hogy megnevezésük e rövid áttekintés keretében
nem lehetséges.

LÉNYEGES BEFOLYÁST GYAKORLÓ TÉNYEZÕK

Sok bizonyíték van arra, hogy az interjúalanyok jó része az identitásra vonat-
kozó kérdésekkel mélyre menõen foglalkozott. Az embert elsodorják az áram-
latok, amennyiben nincs azzal tisztában, hogy ki õ, mit akar, honnan jön, hová
megy. Ebben az értelemben az identitásnak sokféle formája létezik az aktuális
nyelvhasználatban és a tudományos munkák keretében: „cégidentitás”, „már-
kaidentitás”, „etnikus”, „kulturális”, „nemzeti identitás”, amelyek megjelölik
azt az össztársadalmat, amelyhez az egyén tartozik, és amelynek vizsgálata
egyben a jelen tanulmány központi célját képezi. A nemzeti identitás jelenti a
gyökereket, a származást, a „hátteret”, vagyis összefoglalóan a nemzeti hova-
tartozást, amely „örökségként” is felfogható. Egy korábbi identitásvizsgálat
kérdõívében szerepelt a „Mit jelent Önnek magyarnak lenni?” kérdés. A meg-
kérdezettek válaszként nem jelöltek meg kizárólag negatívan átélt nemzeti
identitást. Egyesek számára a nemzeti identitás indifferens, szerintük fonto-
sabb embernek, mint magyarnak lenni.*

Identitásukat legtöbben természetes adottságnak tekintik, amelybe bele-
születtek; az identitás ezek szerint származásra vonatkozó kérdést jelent.
Ebbe a csoportba tartoznak azon válaszadók, akik magyar identitásukat hova-
tartozásuk – nevezetesen a közös anyanyelv, kultúra, történelem és a magyar
nemzetre vonatkozó nevelés – következményének tekintik. A magyar és az
osztrák identitás összehasonlítása esetén egy alapvetõ különbség mutatkozik.
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Az osztrákok identitása pragmatikus, a magyaroké történelmi, emocionális
természetû. Ezt az osztrák államfõ, Thomas Klestil világosan kifejezésre jut-
tatta: Mi, osztrákok egy akaratból fennálló nemzet vagyunk, tehát nem a közös
nyelv, nem a közös kultúra és származás, ami az osztrák tudatunkat alkotja, ha-
nem egyedül a közösség akarása (1997). Ezt fontos tudatosítani, mert a törté-
nelmi vonatkozású magyar identitás és az osztrák, akaratból, racionalitásból
alkotott identitás között semmiféle verseny nincs.

A vizsgálat olyan tényezõket tárt fel, amelyek az identitás kialakulását je-
lentõsen befolyásolják. Lényeges elemet képeznek a honfitársakkal fennálló
interakciók mind Ausztriában, mind Magyarországon. Annál erõsebbek a ma-
gyar identitást fenntartó impulzusok, minél intenzívebbek az interakciók.
A kölcsönhatás ebben az esetben két irányban történik; amennyiben az identi-
tás magas fokú, úgy bizonyára több energia szükséges a szülõhazához fûzõdõ
kapcsolatok fenntartására. E tényezõk hatása a rendszerváltás után kiszélese-
dett, mert Magyarországon sok osztrák állampolgár új foglalkozási lehetõsé-
geket talált, és üzleti kapcsolatokat alakított ki. Ez a jelenség az eredmények
alapján meglepõen széles körben és magas intenzitással jut kifejezésre. Az
identitás terén egy új reneszánsz körvonalai mutatkoznak, ugyanis a magyar
nyelv használatának és a magyar kultúrában való részesedésnek a jelentõsége
lényegesen megnõtt. Fontos mozzanat a nyelvi szempontból homogén, illetve
a vegyes házasságok aránya. A magyar nyelvû családok természetesen szoro-
sabban kötõdnek az anyaországhoz.

A mélyinterjúk során nagyon sok emocionális, humánus mentalitással és vi-
lágnézettel kapcsolatos elem került napvilágra. Egy erre vonatkozó példa a
humánus beállítottságból eredõ megközelítést érzékelteti: Magyarnak lenni és
osztráknak lenni emberséget jelent. Egy másik példa azt az álláspontot fejezi ki,
hogy az európai identitás fontosabb, mint a magyar, illetve az osztrák. Egy cso-
port kifejezetten a magyar identitásról tesz vallomást. E csoport idõsebb tagjai
úgy nyilatkoznak, hogy azok a személyek, akik Magyarországon születtek és
nõttek fel, a magyar érzésvilágot az anyatejjel szívták magukba, és soha nem
fognak másképp érezni vagy gondolkozni. Példa erre a következõ mondat: Én
félig osztrák és teljesen magyar vagyok.

Az eredmények arra utalnak, hogy az ausztriai magyarokat alapjában véve
„kettõs mentalitás” jellemzi. Különbözõ tárgyú nyilatkozatok tanúskodnak a
kettõs hovatartozás érzelmi világáról: Egy gyökér, két törzs; fizikailag ide tarto-
zom (Ausztria), lelkileg viszont amoda (Magyarország). Az osztrák identitás kü-
lönbözõ értelmezésben a hálaérzettel függ össze. E tényezõnek van az osztrák
identitásban talán a legfontosabb szerepe, mert azt, amit a magyarok Ausztriá-
ban elértek, nem Magyarországnak, hanem Ausztriának lehet köszönni.

A tanulmány alapvetõ hipotézise, hogy az identitás két vagy több nemzet-
hez és különbözõ más tényezõhöz való kötõdésbõl tevõdik össze. A cél empiri-
kus leletek feltárása az ausztriai magyarok „kettõs”, illetve sokrétû kötõdésére
vonatkozóan. Az identitás folyamatot jelent, amelyben állandó változások kö-
vetkeznek be. A kutatás eredményei arra az idõpontra vonatkoznak, amikor a
mélyinterjúk elkészültek, vagyis a 2001-es és 2002-es évre.
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Az identitás tényezõjeként szerepelnek azonkívül a lokális és regionális kö-
tõdések, így a táj karakterisztikus jellemzõi, a falvak, a városok és a szülõföld
történelme, elsõsorban a burgenlandi magyar lakosság részére. Magyarország
közeli csatlakozása az Európai Unióhoz számos ausztriai magyar számára
pozitív befolyást gyakorol a jövõ optimista megítélésére és értelmezésére vo-
natkozóan. Kedvezõ tendenciákra utal az a felfogás is, hogy a magyar életvitel
európai értékek átvételét, transzformációját és a magyar körülményekre való al-
kalmazását jelenti.

Az interjúalanyok általános, karakterisztikus álláspontja az, hogy tartóz-
kodnak a nemzeti túlértékeléstõl, a magyar néphez való tartozás felértékelé-
sétõl és az általában magyarkodásnak nevezett akcióktól: Amennyiben valaki
nagyon nagy mértékben magyar akar lenni, akkor menjen haza.

A MAGYAR IDENTITÁS ÖSSZETEVÕI

Az identitástudat kialakulásának alapeleme az a mély meggyõzõdés, mely sze-
rint a magyar nép Európában már réges-régen gyökeret vert, és Magyarország
teljes mértékig az európai országokhoz tartozik.

A magyar irodalom és különösen a költészet kiemelkedõ befolyást gyakorol
az ausztriai magyarok identitásának kialakulására. Az interjúalanyok által
megnevezett magyar írók száma ennek ellenére nem túlzottan magas: nagy-
részt a 19. századbeli klasszikus magyar irodalom és a 20. század elismert költõi.
Gyakran megnevezik azokat a szerzõket is, akik osztrák–magyar vonatkozású
témákkal foglalkoznak, és így elsõsorban az ausztriai magyarok érdeklõdését
keltik fel. A költészet mellett a zenének is tiszteletre méltó szerepet tulajdoní-
tanak az identitás kialakulásának folyamatában. A mélyinterjúk többségében
Bartók- és Kodály-népdalokra vonatkozó mûvekre utalnak a beszélgetõpart-
nerek. Rendkívüli jelentõsége van e téren a zeneszerzõk nemzetközi elismert-
ségének is. A magyar zene terén a népzene áll az elsõ helyen, a cigányzene és a
magyar nóták egyértelmûen ezek után következnek. A magyar zenének nem-
csak az identitás kialakulásában van vezetõ szerepe, hanem a magyarok és
osztrákok között fennálló interakciókban is. Ezzel szemben a táncra vonat-
kozóan megoszlanak a vélemények. Bizonyos csoportok jelentéktelennek
tartják, mások részérõl viszont különösen a néptánc a zenével egyenértékû.
Különös jelentõségük van az anyaország tendenciáinak – a táncban fennálló
divatnak, a tánckutatásnak és nem utolsósorban a tradicionális táncház-moz-
galom megjelenésének és továbbfejlõdésének. A tánc emocionális jelentõsége
a zenével fokozódik, miközben a tánc – különösen külföldön – tudatosan vagy
a nélkül a nemzetiséget fejezi ki.

Az 1989-ben Magyarországon történt rendszerváltás elsõsorban az ott dolgo-
zó ausztriai magyarok identitását befolyásolta. Erre vonatkozóan jó példa a sok-
féle foglalkozási és gazdasági téren fennálló interakció Magyarország és Burgen-
land között. Bizonyos szerepük van ezenkívül a konjunkturális változásoknak, a
munkavállalási lehetõségeknek, az Ausztriában uralkodó politikai életnek stb.

44



Interjúalanyaink az identitás magyar elemeirõl részletesebben és nagyobb
terjedelemben válaszoltak, mint az osztrák tényezõkrõl. A megkérdezettek
Ausztria történetérõl alig beszéltek, míg a magyar történelem sok esetben az
identitás kiemelkedõ tényezõjét képezte. Ez a tény – hogy a magyar történe-
lem ilyen fontos szerepet játszik az identitásképzésben – arra is visszavezet-
hetõ, hogy a népi demokrácia hivatalos történetírása a magyar öntudat
visszafejlõdését eredményezte. A nemzetköziség hangsúlyozása, valamint a
folyamatos utalások Magyarország második világháborúban betöltött szere-
pére még a többi szocialista országhoz viszonyítva is túlzott volt. Így a magyar
öntudat ápolása és fenntartása az emigráció, illetve különösképpen intézmé-
nyei számára a legfontosabb feladatot jelentette. A legtöbb külföldön élõ ma-
gyar ezekkel a feladatokkal – tudatosan vagy a nélkül – identifikálta magát.

A MAGYAROK RACIONÁLIS MEGFONTOLÁSOK ALAPJÁN
ÉRZIK MAGUKAT OSZTRÁKOKNAK

A magyar identitás még gyermekkorban emocionálisan jön létre, míg az oszt-
rák identitás mint hovatartozási érzés késõbb, racionális alapokon alakul ki.
Az osztrák identitás pragmatikus jellege a válaszokban is kifejezésre jut, külö-
nösen a magas életszínvonalra és az osztrák gazdaság fejlettségére való utalá-
sokban. Osztráknak lenni egyet jelent az egzisztenciával.

A válaszokban számos utalást találtunk Ausztria tájegységeire és mûemlé-
keinek szépségére, valamint az ebbõl eredõ, az identitásra gyakorolt befolyá-
sára. Amikor ilyen vonatkozású témákról van szó, akkor gyakran sor kerül
összehasonlításokra, illetve magyar példák ismertetésére. Ezekben az esetek-
ben interjúalanyaink általában Ausztriát részesítik elõnyben.

Meglepõ, hogy a világszerte ismert és kiemelkedõ bécsi zenei kultúrát
csak aránylag kevés esetben említették a kötõdést befolyásoló tényezõként.
Ez elsõsorban a magyar zenével kapcsolatos véleményekkel áll feltûnõ ellen-
tétben. Hasonló az eset az irodalom terén is: az osztrák irodalomra való uta-
lás ritka, gyakoribb a német nyelvû klasszikusok, így Goethe és Schiller meg-
nevezése. Az osztrák történelem még kevésbé tekinthetõ olyan tényezõnek,
amely magyar interjúalanyaink Ausztriához való kötõdését szorosabbra fûz-
te volna.

A szimbólumok is egész ritkán képviselnek konkrét kötõdési tényezõt.
Ahol viszont elõfordulnak, ott bizonyos szilárd alapot, köteléket képeznek,
mint például némelyik burgenlandi interjúalany esetében. Erkölcsi állásfogla-
lással lehet megközelíteni azt a kérdést, hogy mit jelent osztráknak lenni.
Aránylag elég kevés az olyan ausztriai magyar, aki osztrák mivoltára büszke,
annál magasabb viszont azoknak a száma, akik õszinte és nyílt szolidaritást fe-
jeznek ki az osztrák állammal és intézményeivel.

Egyik interjúalany – aki semmiképpen sem vállalja fel az osztrák identitást,
de magyarnak sem érzi magát – saját, egyéni helyzetét, Ausztriához való tarto-
zását az évtizedeken át munkahelyén betöltött hatáskörével indokolja.
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KETTÕS IDENTITÁS

Egy csoport már a legelején „kettõs identitást” („doppelte Identität”) jelzett, il-
letve egy olyan identitásmodellt mutatott be, amelyben a magyar és az osztrák
tényezõk egyenrangúan szerepeltek. Interjúalanyaink ezt az álláspontot rész-
leteiben is ismertették. A kettõs identitásra vonatkozóan nem találkoztunk
sem kritikus, sem tartózkodó állásfoglalással. Ebben az esetben nyilvánvalóan
az identitás olyan formájáról van szó, amely egy bizonyos értékítéletet juttat
kifejezésre:

A kérdésre, hogy én inkább magyar, mint osztrák, vagy pedig inkább osztrák,
mint magyar vagyok, nem tudok ilyen kihegyezett választ adni. Az én gyermek-
kori identitásom magyar; mint felnõtt osztrák asszony vagyok, aki egyben ma-
gyar származására is nagyon büszke. Az én identitásom egyértelmûen kettõs,
amely párhuzamosan halad. Véleményem szerint a tolerancia a kettõs identitás
hatására olyan mértékben növekedik, hogy az ember sokkal könnyebben képes
lesz másokat elismerni. Mondjuk azt, hogy két kultúra több, mint egy kultúra.
Két mentalitás több, mint egy mentalitás. A látókör lényegesen kibõvül, minek
folytán a különbség még kisebbé válik, mint az, ami kulturális szempontból ez
idõ szerint Ausztria és Magyarország között fennáll; szerintem alig lehet egy ki-
sebb mentalitásbeli különbséget elképzelni, mint az, ami Magyarország és
Ausztria között fennáll.

A kettõs identitás ismérvei közé tartozik mindkét nyelv magas színvonalú is-
merete és a Magyarországgal való rendszeres kapcsolatok fenntartása.

A kettõs identitásnak érzelmi elemeivel is találkoztunk, fõleg azokban az
esetekben, ahol az anya német nyelvû osztrák, az apa pedig magyar.

Burgenlandban is érzelmi és etnikus elemek jellemzik a kettõs identitást.
Egyik interjúalany Burgenlandban nõtt fel, egész életét ott is töltötte, és így elsa-
játíthatta a burgenlandiak mentalitását és gondolkodásmódját. Azt lehet mon-
dani, hogy egy testben két lélek lakik… Amennyiben az ember egy osztrák–magyar
futballmeccset lát, melyiknek szurkoljon az ember? Vagy mindkettõnek, vagy egyik-
nek sem. Mi viszont mindkettõvel boldogok vagyunk, és mindegy, hogy az osztrákok
vagy a magyarok gyõznek. Én nem tudom kimondani, hogy én csak osztrák, de azt
sem, hogy csak magyar vagyok… Így testileg ide, lelkileg oda tartozom.

AZ IDENTITÁS INDIVIDUÁLIS FORMÁI ÉS TÉNYEZÕI

Az identitás individuális formáiról viszonylag nagy kiterjedésû anyag gyûlt
össze. Általában tudatos, helyenként élesen kifejezett szerkezetekrõl van szó,
melyek nagyrészt konstruktív, illetve semleges, esetenként azonban kritikus és
tartózkodó álláspontot képviselnek.

Egyik interjúalany, aki Bécsben él, gyermekeit és családját osztráknak tart-
ja, de felteszi a kérdést, hogy mivel õ nem Ausztriában nõtt fel, lehet-e egyálta-
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lán osztrák identitása is úgy, ahogy az a magyar vonatkozásban fennáll. Tény
az, hogy családja németül beszél, családtagjainak anyanyelve is a német.
A kulturális identitás ténye is fennáll, viszont kérdéses, hogy egy osztrák vagy
egy német vonatkozás mérvadó-e. Ez a gondolatmenet kiemelkedõ bizonyíték
arra, hogy a nyelv az identitás kialakulásának egyik alapvetõ feltételét képezi!

Egy másik interjúalany esetében nem lehetett osztrák önazonosságot meg-
határozni, mivel a francia identitás lehetõsége is fennállt, és õ osztrákként az
angol nyelvterületen is otthonosan érezte magát. Több különbözõ nyelvterü-
let megismerése alapján adott esetben nyilvánvalóan több megfelelõ identi-
táselem képzõdik. Az interjúalany ugyanakkor utalt még arra a nyolc évre is,
amit egy bencés gimnáziumban töltött, az ott elsajátított magas kultúrára és
az ott kialakult baráti kapcsolatokra, amelyeket a mai napig ápol, és ezek
mind-mind identitásának „individuális elemeit” képezik.

Egy másik interjúalany viszont túl fiatal volt ahhoz, hogy magyar identitása
kifejlõdhessen. Õ ott érzi magát jól, ahol emberek élnek, akik õt megértik, és aki-
ket õ meg tud érteni, függetlenül attól, hogy ez hol történik. Az õ kötõdései sem
Magyarországhoz, sem Ausztriához, hanem okos emberekhez fûzõdnek. Ha-
sonló álláspontot képvisel az a másik válaszadó, aki nem hisz abban, hogy
egyik nemzet magasabb értéket képviselne a másiknál. Nem kívánja az osztrá-
kokat misztifikálni, és az a véleménye, hogy õk teljesen reális alapon nézve, egy
szeretetre méltó népet alkotnak. Ugyanakkor nem nyilatkozik elmarasztalóan
sem a románokról, sem a bolgárokról. Õ kezdettõl fogva világpolgárnak tekin-
ti magát. A katolikus egyház tagja, amely nemzetközi. Számos interjúalany eu-
rópainak érzi magát: ilyen kérdésekre általában azt mondom, hogy én európai-
nak érzem magam. Én osztrák állampolgár vagyok, akinek identitása magyar.
Ezzel a képlettel jól tudtam élni. Az unokák önazonossága már ma is Európa
irányában fejlõdik. Különbözõ nyelvû házastársak családi élete, a gyakori kül-
földön végzett munka szintén növelik az Európához való kötõdéseket.

Elsõ helyre sorolnám azt, hogy magyar elõdeim vannak. Ez egy kimagasló
elem. Hozzá kell még fûznöm, hogy az én identitásom háromrészû. A feleségem
német, mi egy osztrák kultúrkörben élünk, horvát barátokkal.

Esetenként a zene is identitást képezõ tényezõ: szeretném a magyar identitásra
vonatkozó nézeteimet zenei vonatkozásban kifejteni… Ez nemcsak a népzenébõl
merített témákra vonatkozik, hanem arra is, hogy sikerült egy stílust kifejleszteni,
ami engem messzemenõen elragad. Mások Vivaldit, Chopint, Mahlert szeretik,
számomra Liszt áll az elsõ helyen.

Több válaszban jelölték meg a család vonzerejét mint identitásképzõ ele-
met. Így egy nyaralóház is nyújthat arra lehetõséget, hogy valamely család a vi-
lágon szétszórtan élõ valamennyi tagja rendszeresen találkozhasson. A nagy-
család óriási erõforrást jelent az összetartás szempontjából.

A felsoroltakon kívül még rendkívül sok egyéni elem befolyásolja az identi-
tás szerkezetét: én sokat foglalkozom történelemmel, természetesen elsõsorban
az osztrákkal, és engem különösképpen a Monarchia érdekel; apám félmagyar
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volt, és én egy „színmagyarhoz” mentem feleségül. Tudományos munkáim témája
az 1956-os magyar felkelés volt. Véleményem szerint rendkívül elõnyös, hogy a
megkérdezés keretében az értékrend is vizsgálat tárgyát képezi; én ugyanis minden
rendszerrel, illetve minden állammal identifikálni tudom magam, melyek érték-
rendszere az én egyéni elképzeléseimmel egyeztethetõ.

Az iskolában és a munkatársakkal eltöltött idõ szintén lényeges, esetenként
döntõ befolyást gyakorol az identitás kialakulására.

Némely interjúalany véleménye szerint fennáll a lehetõség arra, hogy az asszi-
milációs folyamat következtében a kisebbségek feloszlanak. Milyen okok indokol-
ják – a nevezett álláspont értelmében – egy idegen, magas életszínvonalon álló ál-
lam keretében bizonyos nemzeti kisebbségek fennállását? A kisebbség kulturális
gyökerei valamilyen formában mindenképp beilleszkednek a többségi kultúrába.
Az interkulturális társadalom alapját a kettõs, illetve többszörös lojalitás képezi,
minek megvalósítása nem egyszerû, mégis a legkedvezõbb alternatívát képezi.
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