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PALLASZLO

Ifjúság és deviáció*
. A deviáció fogalma, értelmezése

Ez a fogalom ~ deviáció, a latin deverto (letér), diverto (eltér), deviatio (elhaj
fás) szóból származik. Az angol nyelvterületen vált általánossá, ahol a deviation
szó "eltérés"-t, "el hajlást"-t jelent. (Ennek változatai a francia nyelvterületen
déviation, az olasz nyelvterületen deviazione.)

Tudományos fogalomként először a politológiában és az orvostudományban
jelent meg. A politológiában valakinek a párt, illetőleg a. kormány politikai
irányvonal ától való eltérését jelenti. Az orvostudományban a test szervrendsze
reinek múkődési mechanizmusában egyes szervek rendellenes múködését fejezi
ki. A társadalomtudományok területére - mindenekelőtt a szociológia, de hason
lóképpen a szociálpszichológia, társadalompedagógia területére - századunk má
sodik felében alkalmazták. Ebben nagy része volt Simon Dinitz, Russel R.
Dynes, Alfred C. Clarke, Albert K. Cohen, Armand Hesnard munkásságának' és
még másoknak, akik a társadalom (értsd: közösség) tagjainak "elhajló", "elfer
dült" magatartását kutatták. Ma legalább féltucat tudomány területén általáno
san ismert és alkalmazott ez a fogalom. A "deviáns ember" vagy a "deviáns ma
gatartás" gyakorta használt kifejezésében a "deviáns" jelző lényegében kettős

funkciót tölt be: egyrészről értékjelző, másrészt a társadalmi beilleszkedés zava
rának egy formáját fejezi ki.

A deviáció ismeretelméleti elemzése több szempont figyelembevételét igényli.
Olyan jelenséget fejez ki, amelyben bonyolultan ötvöződnek társadalmí folya

matok, az egyén és a társadalom viszonyának problémái. Ha tehát a deviáns je
lenség (magatartás) ok-okozat láncolatát kutatjuk, a bonyolult egymásrahatásban
jelentkező társadalmi folyamat- (tünet-) együttes keletkezését kell megismer
nünk. S ez a körülmény azt követeli, hogya deviáció-kutatásban az egyes devi
áns jelenségeket sokoldalúan, több tudomány területén kell megközelíteni, s az
érdekelt tudományok eszközeit, módszereit összehangoltan kell allplmazni a tár
sadahni valóság mind pontosabb megismerése. érdekében.

Figyelembe kell venni azt is, hogya deviáció csak a normatívum fogalmával
összhangban értelmezhető; önmagában nem negatív és nem pozitív, csak a nor
mával összefüggésben lehet negatív vagy pozitív tartalma. A deviáció-kutatás te
hát norma-kutatást is követel, e két fogalom együtt értelmezhető.

A deviáció kutatásával sokan foglalkoztak, mégis számtalan megválaszolatlan
kérdéssel állunk szemben. A legproblematikusabb kérdés a határok megvonása:
tisztázatlan, hogy milyen jelenségek sorolhatók a deviáció körébe. Vannak, akik
körét szúkíteni igyekszenek, és csak a törvénysértést tekintik deviáns jelenség-

1 Dinitz-Dynes-Clarke: Deviance, New York, 1969;
Albert Cohen: Deviance and controll. New Jersey, 1966;
Armand Hesnard: Psychologie du crime. Paris, 1966.
• Dr. Pál László a neveléstudományok kandidátusa, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elő

adója; 1960 óta foglalkozik a veszélyeztetett és különbözó fiatalkorúak nevelésével, E témában
me.gjelent munkája a "Nevelés a büntetésvégrehajtásban" c. könyv.
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nek; vannak, akik tágítják körét, és például már a "felt{ínő", "furcsa" embert is
deviánsnak minősítik stb. Figyelemmel a hazai társadalmi viszonyokra a követ
kező kategóriákat tarthatjuk számon:

A deviáció formái

1. A különc
Magatartásmódot fejez ki. A különc a társas együttlétben a többitől eltérő mó

don él, viselkedik; a többitől elkülönül. A "különc" fogalom a szokás fogalmával
kapcsolatos, ugyanis az ún. különcködés szokások összességét öleli fel, csakhogy
ezek a szokások eltérnek amikrocsoportban általánosan érvényesülő szokások
tól.

A "különcködés" a deviáns magatartás egyik formája, általában zavarólag hat:
a társas együttlétben, de jogi következménye nincsen. A zavaró hatás ugyanis
nem állandó és csupán bizonyos emberi viszonylatokban érvényesül, vagy olyan
csekély mértékű, hogyamikrokörnyezet toleranciájának határain belül marad.
A "különcködésre" a mikrokörnyezet különbözőképpen válaszol: egyesek rosz
szallják, mások közömbösek maradnak; akadnak megértőek, de lehetnek utánzók
is. A .,különcködő ember" magatartásában, cselekedeteiben kifejeződhetnek sa
ját identifikációs zavarai, de jelezhet a társas együttlétben meglevő zavarokat is.

A "különcködés" mint deviáns magatartásforma - bár mindegyik életkori ka
tegóriában megtalálható - legszembetűnőbben fiatalkori jelenség. A fiatalkori
"különcködés" az életkor előrehaladtával, pozitív mikrokőrnyezeti-nevolósiszi
tuációban veszít vonzásából, és a társadalmi beilleszkedésben nem következik
be zavar. Ha azonban a fiatalkori .Jcülöncködés'' a szocializálódó fiatal negatív
életmódjával van korrelatív kapcsolatban, káros mikrokörnyezeti rnilióból szár
mazik, ez az enyhébb deviáció-forma súlyosabb változatába sodorhat ja a fiata
lokat.

2. Az erkölcsi züllött
Az erkölcsi züllött (vagy erkölcsileg gátlástalan) egyén sokáig úgy szerepelt a

szakirodalomban, mindenekelőtt az ideg- és elmegyógyászok felfogásában, mint
"erkölcsi beteg". (Ezt fejezi ki az általánosan ismert "moral insanity" fogalom.)
Nézetünk szerint: 'az erkölcsi züllött ember nem beteg, a személyközi kapcsola
tok - interperszonális viszonyok - erkölcsi normáit veti el: tudatában van csele
kedeteinek, pontosan ismeri, hogy milyen erkölcsi normát sért, nincsen búritu
data, lelkiismeretfurdalása. Nem érez erkölcsi gátlást mások félrevezetése. meg
károsítása, becsapása, érdekeinek semmibevevése, esetleg életének veszélyezte
tése stb. miatt. Egoista. Cselekvésének mozgatórugóját: az "ént" helyezi minde
nek fölé.

Az erkölcsi normák három nagy kategóriája jelentős: az egyik a családi élet
ben kialakult hagyományokban érvényesül; a másik a vallási, erkölcsi normákat
foglalja magába; a harmadik forrása pedig az állami élettel összefüggő jogsza
bályrendszer.

Társadalmunkban a családi hagyományok forrásai meglehetősen elapadtak,
csökkent a vallási normák követóinek száma. Az állami jogszabályokból fakadó
erkölcsi szabályozó funkciók pedig - úgy túnik - nem elégségesek a társadalom
általános erkölcsi arculatának meghatározására. Ez az oka, hogy az erkölcsi zűl

löttség gátlástalanul érvényesülhet, sőt társadalmunk általános fejlődése mellett
a fiatalság körében növekszik.
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:3. Az alkoholísták
Az alkoho listák magatartása - mint deviáns magatartás - két megközelítést

kíván. Az egyik: az alkoholisták személyisége. Ebben a témában tudományos ku
tatások folytak, és eredményeik alapján a szakirodalom lényeges kérdéseket tisz
tázott. A megközelítés másik iránya: az alkoholista személyiségének a mikrokör-
nyezetre gyakorolt hatása. '

Az alkohol élvezete társadalmi szokás, mértékletes fogyasztása társadalmilag
elfogadott. Az olyan mértékű fogyasztása azonban, amely torzítja a személyiséget
és zavarja a mikrokörnyezeti emberi együttlétet (például csökkenti a munkaké
pességet, leepiti a pozitiv erkölcsi tulajdonságokat és rossz erkölcsi tulajdonsá
gokat alakít ki, másokat alkoholizálásra csábít stb.), a társadalom részéről rosz
szallást vált ki. Az alkohol deviáló hatására más deviáns jelenségek és magatar
tások is keletkezhetnek (például a bűnözés, amit jogrendünk e!ítél; vagy például
aberráció, amely orvosi beavatkozást igényel stb.); ilyenkor a deviáció 'halmo
zódása áll elő.

Az alkoholizmus jelentős mértékben szedi áldozatait a fiatalok köréből. Kiala
kultak alkoholizáló mikrocsoportok, melynek bázisát régebben kocsmák, a jelen
legi helyzetben italboltok, esetenként diszkók vagy éppen kultúrházak szolgáltat
ják. Ezek a szórakozóhelyek azért válhatnak alkoholizálók bázisává (gócaivá],
mert esetleg az ott virulens módon létező káros elemek befolyását nem ellensú
lyozza pozitív pedagógiai hatás.

4. A fogyatékosok
A fogyatékosság mint deviáns jelenség minden társadalom súlyos problémái

közé tartozik. Ezt a fogyatékosok differenciáltságának széles skálája is mutatja.
Főbb kategóriái: értelmi fogyatékosok (három alcsoportja: debilis, imbecillis,
idióta); hallási fogyatékos (süket és nagyothalló); látási fogyatékos (vakés gyen
génlátó); testi fogyatékos; beszédhibás (néma és beszédhibás); halmozottan fo
gyatékos (például süketnéma vaksággal).

A fogyatékosok jelentős része - a társadalom segítségével - beilleszkedik, és
megtalál ja helyét a társadalmi tevékenységben. Számolni kell azonban azzal,
hogy egy részük (például a mozgásképtelenek vagy a halmozottan fogyatékosok)
beilleszkedése nehézségekbe ütközik vagy semmiképpen sem lehetséges; életben
tartásukra specialis intézeteket kell fenntartani, és életük végéig asszisztenciára
van szükségük.

A fogyatékosok legnagyobb kategóriája az értelmi fogyatékosok; közülük leg
többen a debilis alcsoportba sorolhatók - tehát megkülönböztetett figyelmet
érdemelnek.

A deoilisek esetében számolni kell a lappangó fogyatékossággal. A részlegesen
vagy enyhe fokban meglevő fogyatékosság nemritkán rejtett marad. De ha az
ilyen egyén képességeinek nem megfelelő (magas) követelményeket támasztó fel
adatok elé kerül, csakhamar szerepkonfliktus áll elő, amelynek beláthatatlan kö
vetkezményei lehetnek (öngyilkosság, bűnözés). Előfordulhat az is, hogy valakit
debilissé nyilvánítanak, holott helytelen nevelése vagy szociális elmaradottsága
miatt nem képes egy adott közösség értelmi színvonalának megfelelő telje
sítményt elérni. A debilisek társadalmi beilleszkedésének alapproblémája:
megfelelő környezetet és beosztást kell számukra biztosítani. Föl kell ismer
ni, hogy szervező, kombinatív munkára vagy utasítás végrehajtásában is az
összetett vagy csak egyszerű feladat végrehajtására képes-e. Egy debilis egy gyár
ban rendészként esetleg kudarcra van ítélve, takarítóként kiváló dolgozó lehet
belőle.
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Az értelmi fogyatékosság általában három éves korban jelződhet, de -- mint
említettük -, ha a felnövekvő fiatal zilált családi környezetben él, fogyatékossága
rejtett maradhat vagy csak élete későbbi szakaszában válik ismertté. Ez súlyos
következményekkel járhat: a fiatal könnyen káros befolyások alá kerülhet, ve
szélyeztetetté válhat, bűnbe sodródhat, nem kívánatos szenvedélyei alakulhat
nak ki, és később a legszakszerűbb diagnosztizálás sem hozhatja helyre nevelte
tésének mulasztásait. Alapelv: az értelmi fogyatékosság mielőbbi felismerése és
szakember bevonása a nevelésbe-kezelésbe.

5-. Az öngyilkosok
A deviáció legsúlyosabb formája az ember önpusztító magatartása, cselekede

te, amikor önkezével vet véget életének. Magyarország a nemzetközi statisztikai
összehasonlításban az öngyilkosság terén az első helyen áll (1968 óta).

Az öngyilkosság okait sokan kutatták, magyarázzák, és az okok soféleséget so
rolják fel, e témában a legjelentősebb monográfia Emile Durkheimtől szárma
zik/ ennek vitájába nem bocsátkozunk bele. Azt azonban határozottan állít
hatjuk: az olyan ember, akinek személyiségét szilárd erkölcsi tudat határozza
meg - nem követ el öngyilkosságot.

6. A bűnözők

Társadalmunkban évente átlagosan 110-120 ezer bűncselekményt követnek
el. Az elkövetők döntő többsége férfi, a nők átlagos százalékaránya 10%, a fiatal
korúaké 5%.

A bűncselekmény kritériuma, hogy a társadalomra veszélyes. A bűncselek

mény elkövetője jogi normát sért, de a jogi normák erkölcsi tartalmúak; így.a
bűntettben az elkövető erkölcsi életének torzulása fejeződik ki, vagy éppen az fe
dezhető fel, hogy az elkövetőnek erkölcsi értékei (erkölcsi tulajdonságai, fogal
mai, erkölcsi meggyőződése) kisem fejlődtek. Ennek alapvető oka többnyire a
nevelés hiányosságaiban rejlik. A nevelés viszont a társadalmi helyzet függvé
nye: meghatározója az anyagi helyzet (lakásviszonyok, a létalapot jelentő munka,
a kereset stb.), a függőségi viszonyok (mennyiben kiszolgáltatott vagy egyen
rangú az egyén a társadalmi alá-fölérendeltségi rendszerben), a jogok és köteles
ségek mennyisége és aránya.

Minden társadalomban a büntető törvénykönyvek szabják meg azt, hogy mi te
kinthető bűncselekménynek. A legenyhébb (pl. kis kárértékű lopás) és a legsú
lyosabb (pl. emberölés) bűncselekményegyaránt törvénysértő, de nem minden
elkövető tekintendő "bűnöző"-nek.Nézetünk szerint a bűnöző legfőbb ismérve
az, hogy elkövetett bűncselekménye szervesen illeszkedik az életmódjába; tehát
a bűnözők deviációjának minősítése jól átgondolt differenciálási rendszert
igényel.

A "bűnöző" jelzőt gyakran alkalmazzák fiatalokra is, azonban az előzőekben

ismertetett tételt nem lehet mechanikusan a fiatalkorúakra vonatkoztatni. A fia
talkorúak nagykorúságukig a nevelésükre-gondozásukra hivatott és kötelezett
személy (szülók, nevelőszülők, gyám stb.) irányítása alatt állnak - vagy legalább
is kellene állniuk -, akik viselkedésükért, cselekedetükért felelősek. ünálló élet
vitelük, szilárd attitűdrendszerükmég nem alakult ki, fizikailag-pszichikailag
fejlődésben vannak; törvénysértő cselekedeteik gondozásuk-neveltetésük hibái
ra vezethető vissza, és - mint a tapasztalatok bizonyítják - általában hiányok
pótlására irányul. Ezért reálisabb fiatalkorú törvénysértőkrőlbeszélni.

2 Emile Durkheim: Öngyilkosság. Budapest, 1979.
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