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SZEMLE

A FIGYELEM FEJLÕDÉSTANA
ÉS PSZICHOPATOLÓGIÁJA

A mintegy háromtucatnyi szerzõ, társszerzõ tanulmá-
nyaiból kiváló logikai felépítés szerint megszerkesztett
tanulmánykötet témája rendkívül aktuális manapság a
magyar pedagógia és pszichológia területén egyaránt.
Aktualitását egyrészt az indokolja, hogy az utóbbi év-
tizedben az angol nyelvterületrõl (sajnos csak korlátol-
tan) beszivárgó pedagógiai szakirodalom egyre nagyobb
népszerûséget tulajdonít a figyelemzavar és hiperaktivitás
témakörnek, aminek magyar nyelvû szakirodalma ma
még igen csekély. Másrészt a könyv aktualitását és fon-
tosságát fokozza az utóbbi évtizedben, a magyar okta-
tásrendszerben bekövetkezett szemléletbeli változás is,
mely megteremtette a “más fogyatékos” elnevezést, hogy
a kategóriába tartozó, ép értelmû és mégis speciális
nevelési-oktatási szükségletekkel rendelkezõ gyermekek,
tanulók számára is a lehetõ legtöbbet nyújthassa az
érvényben lévõ oktatási törvény.1

A tanulmánykötet szerkesztõi az 1. részben (Beveze-
tés) elöljáróban hangsúlyozzák a “fejlõdéstani pszicho-
patológia” interdiszciplináris tudomány létrehozásának
motiváló indokait, fontosságát, mely a fejlõdéstan és a
pszichopatológia kutatási eredményeit, módszereit fog-
lalja össze, bár gyökerei köztudottan a pszichiátria,
neurológia, biológia és genetika tudományokból táp-
lálkoznak. Rövid történeti áttekintést is olvashatunk a
figyelem fejlõdése és zavarai körében történt kutatá-
sokról. Elgondolkodtató volt annak ismertetése, hogy
a figyelem fejlõdéstani pszichopatológiai kutatásai
milyen nehézségekbe ütköznek. A vizsgálatok módsze-
rei és eredményei ugyanis nemcsak a figyelem általá-
nos kutatói számára kell, hogy elfogadhatók legyenek,
hanem szem elõtt kell tartani a fejlõdéstani vizsgála-
tok törvényszerûségeit (azaz, a figyelem kutatásainak
mérniük kell az egyén élete során bekövetkezõ figye-
lem-változásokat is), és a pszichopatológia ismereteit

egyaránt (a kutatásnak megfelelõ diagnosztikai klasszi-
fikációt kell használnia, és számolnia kell a csoportok
közti különbségekkel és a kezelés hatékonyságával is).

A 2. rész (A figyelem fejlõdése az élet során) három
tanulmánya a figyelemnek az egyén élete során törté-
nõ fejlõdését tárgyalja különbözõ aspektusokból. A
második fejezet (A vizuális figyelem fejlõdése) gondo-
latmenete az olvasót a központi idegrendszer fejlõdé-
sétõl kezdve elvezeti a látási figyelemnek az elsõ élet-
évben bekövetkezõ fejlõdéséig. A szerzõk megkülön-
böztetik a külsõ irányítású vizuális figyelmet, melynél
a látómezõben megjelenõ vizuális ingerre irányul a
látás, és a belsõ irányítású vizuális figyelmet, melyet
egy belsõ keresõ folyamat vezérel. A csecsemõk figyel-
mi kontrolljában bekövetkezõ változás kettõs: egyrészt
fejlõdik a látásélesség és a kontraszt-érzékenység; más-
részt pedig fejlõdik a csecsemõ azon képessége, hogy
tekintetét váltogassa a vizuális ingerek között, valamint
hogy egy központi ingerrõl elvonja tekintetét egy peri-
férikus inger fixálása céljából.

A harmadik fejezet (Az újdonságra irányuló szelek-
tív figyelem mint az információfeldolgozás mértéke az
élet során) azokat az alapvetõ figyelmi folyamatokat
tárgyalja, amelyek már csecsemõkorban evidensek, és
az egész élet során központi fontosságúak az intellek-
tuális mûködés szempontjából. Ez a folyamat minden
korosztályban összefüggésben van az intellektuális funk-
ciókkal, és több szerzõ szerint is kevésbé vonható két-
ségbe, mint az intellektuális funkciót mérõ tesztek zöme.
Ennek alapján a csecsemõkori f igyelmet a kialakuló
intellektus elõrejelzõjének tekintik, mely a késõbbi élet
figyelmi funkcióival is magasan korrelál.

A f igyelem egyes komponenseit, valamint azok gyer-
mekkori fejlõdését tárgyalja a 4. fejezet (A szelektív
figyelem alakulása az élet során), kitérve a fejlõdési
zavarokkal, eltérésekkel küszködõ csoportok teljesít-
ményére is. A fejezet érdekességei közé tartozik a fi-
gyelem egyes komponenseinek változása az élet során:

1 Elõször az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény használta a “más fogyatékos” meghatározást, melybe a tör-
vény 121.§ k) pontja szerint – a jelen tanulmánykötet ismertetése szempontjából kiemelendõ – az (akkoriban
még elfogadott terminológiával) POS-(pszicho-organikus szindrómás)-gyermekek tartoztak. Az 1996-os LXII.
törvény 121. § 18. b) pontjában már pontosabb, részletesebb meghatározását olvashatjuk a kategóriának, misze-
rint ide tartoznak többek között azok a gyermekek, tanulók, akiknél a szakértõi bizottság kóros hiperaktivitást
illetve figyelemzavart diagnosztizált.
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vannak ugyanis olyanok (például az ingerfüggõ oda-
fordulás), amelyek keveset változnak, és vannak, (ilyen
az információ-alapú orientálódás), amelyek óriási fej-
lõdésen mennek keresztül az egyén élete során.

A csecsemõkori figyelem funkcióit – mint késõbbi
funkciók elõrejelzõjét – különféle populációk szem-
szögébõl tárgyalja a 3. rész (Csecsemõkor, f igyelem és
pszicho-farmakológia) három tanulmánya. Az ötödik
fejezet (A veszélyeztetett csecsemõk figyelme – kora-
szülöttség és prenatális kokainártalom) azokat a kuta-
tásokat ismerteti, amelyek a figyelmet a fennálló – pre-
és perinatális veszélyeztetõ tényezõk következtében
kialakuló – neurológiai és kognitív deficitek indikáto-
rának tekintik.

A hatodik fejezet (Down-szindrómás csecsemõk fi-
gyelme és információ-feldolgozása) a figyelem-defici-
tet mint a Down-szindróma egyik következményét tár-
gyalja. A figyelmi funkciókra vonatkozó adatok ezek-
nél a csecsemõknél sok információt nyújthatnak a
Down-szindróma – egy könnyen felismerhetõ, közép-
súlyos vagy súlyos értelmi fogyatékossággal járó orga-
nikus rendellenesség – lehetséges következményeirõl.
Lényeges megemlíteni, hogy a fejezet szerzõinek kuta-
tásai szerint a Down-szindrómás csecsemõk két intel-
lektuális funkciója, a figyelem és az információfeldol-
gozás csupán megkésett, nem pedig akadályozott, vagy
hiányos. Ebbõl vonják le azt a konklúziót is, hogy a
legtöbb konvencionális intelligenciavizsgálat nem adek-
vát a Down-szindrómás gyermekek vizsgálatára, mert a
tesztek nem veszik figyelembe a szindróma motoros és
nyelvi velejáróit, ami rontja a gyermekek teljesítményét.

Szintén a veszélyeztetett csecsemõk a tárgya a hete-
dik fejezetnek (Konceptuális összefüggések a csecse-
mõk és az ADHD-vel,2 figyelem-deficit/hiperaktivitás
rendellenességgel küszködõ gyermekek figyelmi folya-
matai között: egy problémamegoldó megközelítés). Az
ötödikhez hasonlóan ez a fejezet is hangsúlyozza, hogy
a korai figyelem-funkciók felhívó jellegûek, amelyek
alapján a szakemberek felismerhetik azokat a kisgyer-
mekeket, akiknek korai fejlesztõ programokban kell
részesülniük a megelõzés, illetve a korai kezelés céljá-
ból. A kérdéskör aktualitása miatt szeretnék kissé rész-
letesebben kitérni a hetedik fejezetre.

Az ADHD-vel kapcsolatos kutatások több konklú-
ziót eredményeztek. Eszerint az iskoláskorú gyerme-

kek mintegy 3–5%-nál valószínûsíthetõ az ADHD,
melynek prevalenciája eléri az akár 20%-ot is.3 A kuta-
tók egyetértenek abban, hogy az ADHD igen diszruptív,
hiszen kihatással van a gyermek intellektuális, tanul-
mányi teljesítményeire és szociális kapcsolataira egy-
aránt. Az ADHD-s gyermek ugyanis képtelen a figyel-
mét irányítani, összpontosítani, fenntartani, vagy meg-
osztani, ugyanakkor igen impulzív, aktivitási szintje
kiemelkedõen magas. A legtöbb kutató abban is egyet-
ért, hogy az ADHD kialakulását egyaránt eredményez-
hetik neurológiai, genetikai, prenatális, perinatális és
környezeti faktorok. A negyedik konklúzió pedig az,
hogy miután egy gyermeket ADHD-snek diagnoszti-
záltak, ma már – különbözõ hatékonyságú – gyógysze-
res, iskolai és otthoni nevelési programok alkalmazha-
tók a rendellenesség káros hatásainak csökkentésére.

Az ADHD kialakulásának idejét tekintve már keve-
sebb az egyetértés. Ennek fõ oka az, hogy a rendelle-
nesség felismerése általában jóval késõbb, leggyakrab-
ban az iskoláskor körül történik, mint valójában a
kialakulása, mert korai kisgyermekkorban még nem
elég feltûnõek vagy súlyosak a tünetek. A fejlõdéspszi-
chológia célja azonban annak kimunkálása, hogy mi-
nél elõbb – még a csecsemõkorban, vagy korai gyer-
mekkorban, a tünetek súlyosbodása elõtt – fényt lehes-
sen deríteni a rendellenességre a lehetõ leghatékonyabb
kezelés érdekében.

A 7. fejezetben részletes tárgyalását olvashatjuk az
ADHD korai (csecsemõkori) felismerésének lehetõsé-
geirõl és az ezzel kapcsolatos kutatásokról. A figye-
lemzavarok kutatói egyetértenek az ADHD-s gyerme-
kek figyelem-zavarainak általános jellemzõiben, de el-
térések mutatkoznak az állapot lényegét jelentõ kogni-
tív folyamatok természetében. A figyelem két területé-
nek: a kitartó figyelem és a szelektív figyelem kutatási
eredményei azonban általában minden kutató által elfo-
gadottnak bizonyul az ADHD-s gyermekek esetében.

A kitartó figyelem vizsgálatában jelentõs különbség
mutatkozott az ADHD-s gyermekek és a nem ADHD-
s gyermekek teljesítményében. Az ADHD-s gyerme-
keknél gyengébb a feladattartás, gyakrabban váltanak
egyik tevékenységrõl a másikra, és feladathelyzetben
impulzív a hozzáállásuk: gyorsan, meggondolatlanul
válaszolnak. A laboratóriumi körülmények között vég-
zett CPT-kísérlet (CPT – continuous performance task

2 Az elmúlt 20 évben komoly kutatások történtek az Amerikai Egyesült Államokban egy igen komplex gyermek-
kori zavar, a figyelem-deficit/hiperaktivitás rendellenesség, úgynevezett ADHD (attention-deficit/hyperactivity
disorder) körében, a pszichológia és a pedagógia területén egyaránt. Angol nyelven többkötetnyi szakirodalom
jelent meg a témában, melynek sajnos csupán csekély része hozzáférhetõ a magyar olvasó számára. (Az egyszerû-
ség kedvéért a továbbiakban az ADHD rövidítést fogom használni.)

3 Ezt az adatot sajnos nehéz összehasonlítani a magyar adattal, hiszen a magyar terminológiában csupán az utób-
bi években honosodott meg a hiperaktivitás szindróma, és még igen ritkán társítják a figyelemzavarral. Ugyan-
akkor a rendellenesség differenciáldiagnózisa is nehezített az elsõdlegesen az ingerszegény szociokulturális miliõ-
bõl eredeztethetõ hátrányos helyzet következtében kialakult magatartászavaroktól.
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– folyamatos performációs feladat) során a gyermekek-
nek egy bizonyos betûsort kell meghatározott idõn
keresztül felismerni az egymást szüntelenül követõ
betûsorok közül. Az összehasonlító vizsgálatok ered-
ményeként megállapították, hogy az ADHD-s gyerme-
keknél gyakoribb a tévesztés mind a keresendõ betû-
sorok kihagyása, mind a helytelen betûsorok téves ki-
jelölése terén. Ezenkívül az ADHD-vel küszködõ gyer-
mekeknél a feladatvégzés közben gyorsabb a teljesít-
mény-csökkenési ráta is.

A szelektív figyelem (melynek legfontosabb funkci-
ója a lényeges ingerek kiszûrése a lényegtelenek kizárá-
sával) kutatásaiból fontos kiemelni a válogatós vagy
klasszifikációs vizsgálatokat, mely esetben a gyerme-
keknek ingerek sorozatát kell csoportosítani meghatá-
rozott szempontok szerint. A vizsgálatok kimutatták,
hogy az ADHD-s gyermekeknél sokkal gyakoribb a
tévesztés, ha zavaró, irreleváns ingerek is jelen vannak.

A vizsgálatok talán legfontosabb tanulsága – ami a
terápia szempontjából is jelentõs –, hogy az ADHD-s
gyermekek teljesítményét pozitívan befolyásolja, ha az
érdeklõdésüknek megfelelõ, vagy éppenséggel újdon-
ságnak számító ingerekkel történik a vizsgálat, vala-
mint a többszörösen ismételt instrukcióadás, vagy gya-
kori a visszajelzés, megerõsítés is kedvezõen befolyá-
solják a teljesítményt. Ezzel szemben az unalmas vagy
ismétlõdõ ingerek egyaránt rontják a kitartó és szelek-
tív figyelem teljesítményét.

A fejezet említést tesz azokról a legújabb laboratóri-
umi kísérletekrõl is, amelyek csecsemõk diszkrimináci-
ós problémamegoldását vizsgálták. A szerzõk megha-
tározzák a kutatás további feladatait, tárgyát, menetét,
melynek célja olyan vizsgálati anyag létrehozása, amellyel
az ADHD, illetve az ADHD-veszélyeztetettség jelei már
csecsemõkorban is kimutathatók.

A csecsemõkorihoz hasonlóan a gyermekkori figyel-
mi zavarok is érdekes kutatási téma: a 4. rész (Gyer-
mekkor, f igyelem és pszichopatológia) három tanul-
mányának szerzõi azon veszélyeztetett populációk fi-
gyelmi funkcióit ismertetik, akiknél környezeti fakto-
rok következtében jöttek létre a neurológiai sérülések
és deficitek. A nyolcadik fejezet (Az alkohol teratogén
hatásai a figyelemre) hangsúlyozza a prenatális alko-
holártalom központi idegrendszerre tett káros hatását,
aminek egyik következménye a csecsemõkorban már
fennálló és a felnõttkorban is tartó figyelemzavar. A
szerzõk a kutatások alapján összefoglalják, hogy az
anya terhesség alatti alkoholfogyasztása a gyermekben
többek között fejlõdési elmaradást, hiperaktivitást, fi-
nommotoros gyengeséget is eredményezhet az intellek-
tuális teljesítmény gátlása mellett. Az összes lehetséges
tünet közül azonban a f igyelemzavar (beleértve a
hiperaktivitást, az impulzivitást és gyenge koncentráci-
ós képességet) a leggyakoribb nehézség a perinatális

alkoholártalomnak kitett, mégis ép intellektusú gyer-
mekek körében.

A figyelem tanulmányozása fontos információhor-
dozó lehet sok gyermekkori rendellenesség esetében,
különösen azoknál, amelyeknél a diagnosztika a visel-
kedésbeli szimptomatológián alapul. A figyelmi ne-
hézségek, diszfunkciók, jellemzõk az egyes diagnózi-
soknál központi jelentõségûek (ilyen például az
ADHD), más diagnózisoknál másodlagosak (például
az autizmus), és ismét másokkal csupán tangentálisan
függnek össze (például a mentális retardációval). A
kilencedik fejezetben (A figyelem-deficit/hiperaktivitás
rendellenesség és mentális retardáció: a f igyelmi defici-
tek természete) olvashatunk az ADHD-vel diagnoszti-
zált személyek és a mentálisan retardáltnak diagnoszti-
zált személyek figyelmi funkcióinak összehasonlító vizs-
gálatairól. A szerzõk körülhatárolják azokat a f igyelmi
funkciókat, amelyek deficitje a csökkent értelmi ké-
pességgel függ össze, azokkal a figyelmi deficitekkel
szemben, amelyek intellektuális szinttõl függetlenül
fennállhatnak. A kutatások eredménye szerint ugyanis
az alacsonyabb értelmi képességû gyermekek f igyelmé-
nek egyes komponensei (pl. a kitartó figyelem) gyen-
gébbek ugyan, mint az ép intellektusú, azonos korosz-
tályú gyermekeké; ha azonban az értelmi fogyatékos
gyermek mentális korát (nem pedig életkorát) vesszük
figyelembe, akkor már nincs is különbség a teljesítmé-
nyek között. A figyelem más komponenseit, például a
szelektív figyelmet kutató vizsgálatokban, az értelmi
fogyatékos gyermekek valamivel gyengébben teljesítet-
tek, mint azonos mentális korú ép értelmû társaik.
Hasonlóképpen gyengébb volt a teljesítményük a fi-
gyelem kiterjedését vizsgáló kísérletben, amikor is több-
féle dimenziójú ingereket kell egyidejûleg feldolgozni.
Az ilyen típusú feladatokban az értelmi fogyatékos gyer-
mekek valójában az információ absztrahálására és
hosszabb ideig való megtartására voltak kevésbé képe-
sek, amibõl az a következtetés vonható le, hogy az
értelmi funkciókat (ez esetben az emlékezetet) igénybe
vevõ feladatoknál nem a figyelem gyengesége, hanem
az értelmi funkciók csökkent volta eredményezi a fi-
gyelem gyengébb teljesítményét.

A fejezetben elemzésre kerül az ADHD szindróma
is az értelmi fogyatékos gyermekeknél, aminek eredeti-
ségét fokozza, hogy a legtöbb ADHD-vel foglalkozó
szakirodalom (a szindróma “tiszta” jegyeinek felkuta-
tása érdekében) az átlag alatti intellektust (IQ<80) ki-
záró tényezõnek tekinti. Egy kutatás folyamán össze-
hasonlították a normál oktatási rendszer egy iskolai
osztályába, és egy értelmi fogyatékosokat oktató isko-
lai osztályba járó gyermekek tanórai viselkedését, és az
utóbbi csoportban az ADHD prevalenciája ötször
magasabb volt. Az összehasonlító vizsgálatok alapján
a normál intellektusú iskolásoknál a diagnosztizálható
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ADHD 3–5%, míg a csökkent intellektusú populáció-
ban eléri a 10%-ot is.

A tizedik fejezet (Az autizmusban jelentkezõ végre-
hajtási diszfunkció elemei: a legújabb kutatások átte-
kintése) megvilágítja a figyelem-kutatások szerepét az
autisták figyelmi deficitjeinek neurológiai fejlõdésében
és specifikus összetevõiben. Az autizmus mivoltából
adódóan (nevezetesen: a pervazív fejlõdési zavar érinti
a szocializációt, a kommunikációt, a képzeletet, ezen-
kívül ismétlõdõ és ritualisztikus viselkedés jellemzi),
nehezített az autisták figyelmének vizsgálata, hiszen az
említett tényezõk kisebb-nagyobb mértékben befolyá-
solják a f igyelmi teljesítményt.

Az 5. rész (Felnõttkor, figyelem és pszichopatoló-
gia) a felnõttkor figyelmi deficitjeit tárgyalja különbö-
zõ rendellenességek (pl.: agyi léziós, split-brain pácien-
sek, Alzheimer-kóros betegek, skizofrén, depressziós,
illetve pszichopata személyek) esetében. Ez utóbbi fe-
jezetet – bár a benne ismertetett kutatások és vizsgálati
eredmények is igen érdekesek – most azért nem mutat-
juk be részletesebben, mert a nevelés-oktatás szem-
pontjából irreleváns.

A tanulmánykötet különlegessége, hogy a figyelem-
mel kapcsolatos legújabb kutatások és vizsgálatok át-
fogó, interdiszciplináris bemutatása, ismertetése mel-
lett gazdag szakirodalom-jegyzéket is tartalmaz. S nem
utolsósorban az is nagymértékben növeli a könyv ér-
dekességét, hogy valamennyi fejezet végén a kutatások
jövendõ célkitûzéseit, jövõbeni feladat-meghatározása-
it is tartalmazza, ami kiváló útmutató és ötletadó a
téma iránt érdeklõdõ szakembereknek, kutatóknak is.
(Jacob A. Burack, James T. Enns (eds): Attention,
Development, and Psychopathology, The Guilford Press
New York-London, 1997)

Vicsek Annamária

�
SZEMBEN AZ ISKOLAI KUDARCOKKAL

A belátható jövõben a növekvõ mértékben globalizá-
lódó, felgyorsult és folyamatosan változó világban a
szükséges készségek és képességek is folyamatosan vál-
toznak, nem könnyû ezeket követni gyakran az átlagos
képességekkel rendelkezõ tanulók (és felnõttek) szá-
mára sem. A tanulási kudarcok elleni küzdelem azért
fontos az OECD országok számára, hogy megelõzzék
a változásokat követni nem képes csoportok arányá-
nak növekedését az iskolarendszerben tanulókon, ill. a
leszakadó csoportok aránynövekedését a társadalmon
belül. A tanulói kudarcok kérdését tárgyaló kötet vol-
taképpen egy nemzetközi kutatás beszámolója, amely

1996-ra készült el, s egy 1994-ben indított OECD vizs-
gálat eredményeit adja közre. Az elemzés alapját a részt-
vevõ országokban a témából készült helyzetjelentései,
ill. ezek közös szempontok mentén történõ elemzése
adja, melyet a résztvevõ országok három szeminárium
során, három helyszínen vitattak meg, s formáltak vég-
legesre. A kötet a kutatás összefoglaló jelentésén kívül
a résztvevõ országokról is ad egy-egy közelképet az
országjelentések révén.

Az iskolai kudarc régi problémája az oktatásügy-
nek, az ezredfordulón azonban új kontextusban jele-
nik meg. A tanulási kudarc és az alulteljesítés az isko-
lával egyidejû fogalom, s az iskolázás folyamán bármi-
kor elõfordulhat: az iskoláskor kezdetekor, késõbb, sõt
felnõttkorban is. A második világháborúig a legtöbb
ország adottságnak vette az iskolai kudarcok létét, az
alapfokú oktatásban a külön csoportba terelés
(streaming), ill. az alapfokú oktatást követõ szakasz-
ban az iskolatípusok közötti szelekció volt ennek ke-
zelésére a megszokott gyakorlat. Néhány innovatív vagy
kísérleti iskolát leszámítva a tantervek elsõdlegesen in-
tellektuális készségek átadását szolgálták. A második
világháborút követõen az oktatáshoz való hozzáférés
kiszélesítése vált elsõdleges oktatáspolitikai céllá, az
oktatási szint emelése általános társadalompolitikai céllá
egyben. Az 1960-as években az esélyegyenlõség volt a
legfontosabb oktatáspolitikai kulcsszó, az oktatástól
és kiszélesítésétõl komoly gazdasági és társadalmi elõ-
nyöket reméltek. Idõvel azonban a kezdeti optimiz-
must kikezdte a gyakorlat, s a remény, hogy a külön-
bözõ társadalmi csoportok közötti iskolai teljesítmény-
különbségek az oktatás eszközeivel felszámolhatóak,
szertefoszlott. A 80-as évektõl, a gyors technológiai
változások és a strukturális változások következtében,
az esélyegyenlõtlenségekrõl elterelõdött a figyelem, az
oktatási rendszer egésze teljesítményének emelése vált
céllá – ami jelentõs átrendezõdést, paradigmaváltást
eredményezett a 90-es évekre. Az ezredvégre a munka-
erõpiac felkészült, rugalmas, akár többszöri foglalko-
zásváltásra, átképzésre képes munkaerõt igényel, az
oktatási rendszereknek egy élethosszig (más megköze-
lítésben: életfogytig) tartó tanulásra kell felkészítenie a
tanulókat.

Az iskolai kudarc ebben az értelmezési keretben
nemcsak magukra a leszakadó társadalmi csoportokra
nézve jelent távlatilag problémát, hanem hosszabb tá-
von az egész társadalmi integrációt is veszélyezteti, rend-
kívüli mértékben megnõhet a kihívásoknak eleget tevõ
és azoknak eleget tenni nem képes csoportok közötti
távolság. A 90-es évekre ezért a két követelmény: a
gazdasági versenyképesség és társadalmi kohézió - ami
a korábbi évtizedekben kényszerûen szembekerült egy-
mással- nem egymással szembehelyezve, hanem egy-
idejû kívánalomként fogalmazódik meg.
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