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Devianciáról -  egy statisztikus szemével

Tudásom oly’ kevés a bűnöm oly’ sok, hogy nem tudom magam se, jó mi 
volna -  így töpreng Petrarca és önvizsgálata a napjainknak is szóló üzenet. 
Ismerve az utóbbi évek válságokkal terhes társadalmi és gazdasági helyze
tét, a riasztó méreteket öltő deviáns viselkedésformák mindennapossá vá
lását, meg is fordíthatjuk a kérdést: ha tudásunk több lenne, bűnünk is ke
vesebb lehetne, s valószínűleg akkor kevesebb kétség, bizonytalanság és fé
lelem gyötörne.

A deviancia gyűjtőfogalom. Egyfajta „normaszegő”  állapotot fejez ki, 
eltérést, elhajlást, elkanyarodást a társadalomban általánosan elfogadott 
szabályoktól, a jól működő közösség szokásaitól, írott és íratlan emberi 
normáktól. Tehát azok az elt érések, amelyekkel felülemelkedhetünk hétköz- 
napiságunkon, mint egy-egy jeles tudományos, művészeti vagy műszaki al
kotással, történelmi időkben hőstettekkel, ezek pozitív töltésűek, és nem 
sorolhatók a devianciák közé.

Annyiban új típusú és szokatlan viselkedésformák a bűnözés, az al
koholizmus, a kábítószer-fogyasztás, az öngyilkosság, a gyermekkori ma
gatartásrendellenességek, az elme- és idegbetegségek (az organikusak kivé
telével), hogy e deviáns folyamatok feltartóztatásában nem történt javulás, 
sőt romlás következett be.

Számok figyelmeztetnek, hogy az utóbbi években mintegy 30 százalék
kal emelkedett azoknak a bűncselekményeknek a száma, amelyeket alkohol, 
különféle kábítószerek, vagy kábítószerpótló anyagok hatása alatt követ
tek el. Elsősorban a fiatalabb korosztályok a veszélyeztetettek. És nemcsak 
az tartozik e körbe, amiért börtönbe csukják az elkövetőt. A  lélekben ej
tett sebek esetenként súlyosabbak a testieknél.

Hazánkban a deviáns viselkedésűek számát mintegy 550-600 ezer főre 
becsülhetjük, ezen belül az alkoholisták száma közel 450 ezer, a kábító- és 
kábítószerpótlót használóké 35-40 ezer, az öngyilkosoké hozzávetőleg 5 
ezer. Több mint 60 ezer ember kerül évente börtönbe.

Mint minden másban, talán itt is a leghatásosabb a megelőzés lenne, 
mert később a „gyógyításuk” egyre kisebb eredménnyel kecsegtet. Mérhe
tetlenül nagy a felelősségünk, a társadalomé, a közösségeké, a családé az 
egyéneké pedig külön-külön a legnagyobb. Mindannyiunk felelősségének 
már a tudatosulása is előre visz.

Ezt a sokat megélt és látott huszadik századot sokan és sokféleképpen 
jellemezték már. A  gravitáció legyőzése, a komputerek elterjedése, a gé
nek manipulálása, hogy csak néhányat említsünk. Határozottan hozzátehet-
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jük: a huszadik század az erőszak százada is. Az erőszaké, amely a má
sik ember, és az erőszaké, amely magunk ellen irányul. Bonyolítja a kér
dést, hogy első megközelítésben úgy tetszhet, a társadalom tagjai közül so
kan „védettek” a köztünk lévő és szaporodó „betegségcsoporttal”  szemben. 
Valójában olyan mértékű és hatású társadalmi jelenségről van szó, amely 
már mindannyiunkat veszélyeztet valamilyen módon. Ezért nem lehet 
közömbös senki sem. Mert mindent tehetünk, csak egyet nem: nem tudo
mást venni az egészről és nem küzdeni ellene.

A devianciákról sokféle nézet és vélemény látott eddig napvilágot. A tu
dományoknak -  közöttük a szociológiának, kriminológiának, statisztikának, 
pszichológiának, demográfiának, ökonomiának -  is megvan a maguk sa
játos álláspontja és módszere. Bár ezek a maguk szzemüvegén vizsgálják, 
ennél is fontosabb az egészben való megragadás. Több okból is. Már egy- 
egy deviáns viselkedésforma is számos társadalmi és egyéni probléma hor
dozója. Ettől is nagyobb gond a halmozódásuk -  például az alkoholizá
lás gyakran jár együtt bűnözéssel, a kábítószer-fogyasztás az öngyilkosság
gal -  és tartósságuk, azaz az idő nem gyógyít meg oly gyakran semmit.

A  biblia tanítása szerint az ember bűnben fogantatik és valamennyien 
bűnösek vagyunk. Ez a bűn azonban korántsem egyezik meg azzal, amit a 
törvények regisztrálnak, szankcionálnak és elsősorban erkölcsi rosszaságain
kat veszik számba.

Szociális nézőpontból vizsgálva a devianciák egyik kedvezőtlen hatása az, 
hogy a veszélybe sodródott embert eltávolítja és távoltartja a „gyógyító” - 
közösségtől, ő maga izolálódik, s a társadalom perifériájára kerül. Ha igaz 
az ókori bölcselet, mely szerint a hasonló a hasonlónak örül, ez csak fo
kozza a hátrányos helyzetüket.

A  szociológia és a közvélemény egyértelműen deviánsnak minősíti a bű
nözést és a kábítószer-fogyasztást. Nem ilyen az alkoholizmus megítélése, 
amelyet részben betegségnek tartanak. A sok éven át szemérmesen elhall
gatott prostitúció és a különféle perverzitások szintén a devianciák körébe 
tartoznak. Amennyiben sorozatosan ismétlődik a vandalizmus, az szintén 
devianciának számít és a sort folytatni lehet. Azt kell vizsgálni, milyen 
okok vannak a devianciák hátterében. Kialakulásának előzményei és gyöke
rei különös figyelmet érdemelnek. Egyfelől a gazdasági, a társadalmi és 
kulturális viszonyoknak megfelelően alakul, másfelől az egyén társadalmi 
beilleszkedésének zavarai érhetők tetten, a társas magatartás kibontakozá
sának, formálódásának és működésének anomáliái. Életünk folyamán egy- 
időben zajlik a tudatos önalakulás, önépítés, önmegvalósítás és a környezet 
befolyásolása. E  két folyamat nem mindig esik szükségszerűen egybe. A 
család, mint környezet, vagy annak hiánya nagyobb szerepet játszik, mint 
sok éven át gondoltuk, hittük, tanítottuk.

A  társadalom és a gazdaság számos stresszhelyzetet idéz elő. Az egyének 
alkalmazkodó- és tűrőképessége nagyon, eltérő. Függvénye intelligencia- 
szintjüknek, tudásuknak, az átörökített szokásaiknak, érzelmi beállítottsá
guknak, jellemüknek. Nem kevés azoknak a száma, akik a feszültséghely
zet feloldására és feldolgozására képtelenek, személyiségük többnyire primi
tív, s megoldásként a deviáns viselkedést „választják” .

Egyes szerzők szerint deviáns tulajdonságok minden embernél fellelhe
tők. Az agresszivitás például nélkülözhetetlen az élni akaráshoz és tudás
hoz. Ám túlburjánzása, amely révén egyik ember a másikon átgázol, ez a
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bűnözésnek fő mozgatója. Ugyanakikor a gyökértelenség. a vélt kiúttalan
ság, az el hagyatottság a talajvesztettség elvezethet a narkózishoz, az öngyil
kossághoz.

A  deviáns viselkedésformák járványszerűen terjednek hazánkban. A  ked
vezőtlen irányzatok fő vonulatai közismertek, s területi metszeteikben bár 
vannak lényeges különbségek -  valamiféle teljesség igényével történő átte
kintésre nem vállalkozhatunk. Egy cikk keretei erre egyébként sem nyújta
nak lehetőséget.

Ami mégis felvállalható, az valamiféle riadó -  néhány riasztó adat tük
rében. Azt gondolom, jelen időszakban ott tartunk, hogy konstatáljuk a 
kedvezőtlen folyamatok kórisméit megpróbálunk helyes diagnózist felállíta
ni, hogy komplex terápiával valójában gyógyítani lehessen.

A  Nógrád megyei adatok azért is figyelemre méltóak, mert jelzik a 
romlás gyorsulását.

Nem kívánok valamennyi deviáns viselkedésformával foglalkozni, csak 
az alkoholizmus, és az öngyilkosságok néhány jelenségét érintem.

Az alkoholizmus az utóbbi években olyannyira elterjedt, hogy elérte a 
népbetegség szintjét. Becslésére kétféle módszert alkalmaznak. Egyfelől az 
elfogyasztott alkohol mennyiségéből, másfelől egy képlet, a J ellinek-formula 
segítségével a májzsugorodás okozta halálesetek átlagosan 60 százalékos 
arányából következtetnek. Ez utóbbi adatok szerint hazánkban az alkoho
listák száma 1986-ban 448 128 fő volt, arányuk 4,2 százalék, s közülük 
1 1 1  504 fő a nők száma, tehát gyakorlatilag minden negyedik személy. A 
népesség mintegy 10 százalékára tehető a rendszeresen kritikusan nagy- 
mennyiségű alkoholt fogyasztók aránya.

Statisztikai adatok nemzetközi egybevetésével egy meglehetősen kétes 
értékű és szomorú világelsőség: nálunk százezer lakosra 43 fő az alkoholos 
májzsugorban elhunytak száma, s minden országban ettől csak jobb hely
zettel találkozunk. Csak felsorolásképpen: Ausztriában ugyanez a mutató 
30,8, Franciaországban 24,4, az NSZK-ban 23,7, Japánban 14,2, az Egye
sült Királyságban 4,6, Izlandon 0,8 fő.

Megszoktuk, hogy minden rossz keletkezésére van válaszunk. Akár elfo
gadható, akár nem. de van. Most ne legyen. Mert erre nincs. Ez ugyanis, 
ami történik, ez egy közvetett, lassú önpusztítás. Rejtőzködő szuicidum. A  
férfiak várható élettartamának csökkenésében -  szemben a világ országai
ban végbemenő lassú emelkedéssel -  ez mindenképpen szerepet játszik.

Nógrád megyében is súlyosbodott a helyzet. Amíg ugyanis 1980-ban az 
alkoholfogyasztásra visszavezethető halálokokban elhunytak 100 ezer meg
felelő korú lakosra jutó száma átlagosan 27,7 fő volt (az országos átlag 
28,3 fő), s ezzel a megyék között a tizedik helyet foglalta el. ugyanez 
1986-ban 64,2 főre rosszabbodott és már csak hét megye mutatója kedve
zőtlenebb ennél. Az orvosi kezelést igénylő 1 1 - 1 2  ezer beteg többsége ja
vakorabeli -  38-49 év közötti -  férfi, és biztosított az utánpótlás is, mint
egy 20-25 ezer rendszeres nagyivóból.

A jelenség tömeges elterjedésének hátterében számos társadalmi, gazda
sagi és személyiségi probléma áll. Döntő szerepe azonban a családnak van, 
a kötelékek lazulásának, felbomlásának. Az év végén nyilvántartott alkohol-
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betegek száma a nyolcvanas évtizedben háromszorosára nőtt. Szakorvosi vé
lemény szerint alkoholizmus esetén elsősorban az apák alkoholizmusára 
gondolnak, ám rendszeresen növekszik az anyáké, a nőké. Legfontosabb 
következménye az, hogy az egyén kiszorul a család életéből, amelyre pe
dig a legnagyobb szükség lenne. Az alkoholista családja mindig veszélyez
tetett. Gyakran izolálódik és neurotizálódik. A  külvilág számukra sokszor 
kirekesztődik, nehezen megközelíthetőek, nem képesek „gyógyító kapcsola
tot”  teremteni. Mivel a személyiség a családban fejlődik, az alkoholista 
családjában kapott „minta” a későbbi életutak során bekövetkezett embe
ri tragédiának egyik előidézője.
S egy megfigyelés: a legrosszabb anyák a női alkoholisták.

A gyógyult alkoholbetegek társadalmi megítéléséről nem sok szó esik. A 
helyzet paradox: a társadalom elviseli, a munkahelyek még imitt-amott el
tűrik az ittasságot, de a gyógyultat esetenként kiközösítik, mint hajdan a 
tbc-seket.

Az alkoholizmus népbetegség, társadalmi veszélyessége nagy. Talán je
lent némi reménysugárt az, hogy az összes ittasan okozott balesetek száma 
1980. és 1987. között országosan mintegy hatodával, Nógrád megyében több 
mint harmadával csökkent. Ám még így is magas. Közülük minden tizedik 
végződik halállal. Sokszor egy-egy élet megmentéséért az ország lakossága 
mozdul meg. S az így, értelmetlenül meghaltak? Ittasság által a valószínű
síthetően „halálra ítéltek” ?

És két tényszerű adat, csupán önmagukban említve. Azoknak a jogerő
sen elítélt felnőtteknek aránya, akiknek cselekménye az alkoholfogyasztás
sal volt kapcsolatban, 40 százalék közül alakul, de a fiatalkorúaknái is el
éri a 20 százalékot.

A pszichés segítség, a szociális gondozás és általában a társadalom kul
turális szintjének emelkedése fontos eszköz lehet az alkoholizmus kialaku
lásának megelőzésében. A fogyasztás korlátozása, a szeszes italok árának 
emelése csak tüneti kezelés, bár a kezdeti eredmények nem elhanyagolha
tóak. Ha elfogadjuk azt, hogy az alkoholizmus másodlagos tényező, akkor 
a fő hangsúlyt az elsődleges kiváltó okok megszüntetésére kell helyezni.

Manapság, amikor tovább romlanak az életkörülmények, a számítások 
azt mutatják, hogy társadalmi méretekben a reálbérszint úgy a tizenöt 
évvel ezelőtti szintre zuhant vissza. Kemény kényszerpályák állandósulnak. 
Szaporodnak a társadalmi anomáliák, fokozódik egyes rétegek szegénysé
ge. A felsorolt tényezők együttesen sem hibáztathatok, amiért az alkoholiz
mus mutatói egyre rosszabbodnak. Most köszönnek vissza a nevelés évtize
des restanciái, a véleményem szerint kialakulatlan, befejezetlen személyiség
építés. Hogy az emberek nincsenek felvértezve a váratlan stresszhatások 
fogadására, a jelentkező feszültségek feldolgozására és levezetésére.

Az alkoholizmus a küzdés feladása és feledése. A  kisebb ellenállás irá
nyába haladnak akkor, amikor egy élvezeti cikk fogyasztásába temetik a 
megoldásra váró problémákat. Az önsorsrontók deviáns viselkedésének el
terjedésére mégsem könnyű elfogadható magyarázatot találni. Krízishely
zetek, sorscsapások mindig voltak és lesznek. Miért nem hasznos elfoglalt
ságba, az ismeretek gyarapításába menekülnek, s miért hátra, miért nem 
előre? Egyáltalán van-e, s milyen a felelősségérzetük a jövő nemzedékével 
szemben? Tudom, naivul becsületes a kérdés, de kérdés. Mégha nincs is 
felelet.
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Nem öncélú a dohogás. Valamit ki kéne találni és megálljt parancsolni.
Ennek a valaminek az alfája és omegája a családi kötelékek erősödésé

ben, értékének növekedésében rejlik. És nem szabad feladni az alkoholel
lenes kampányt sem, még ha eddig nem is született látványos eredmény.

Nagyon nehéz és bonyolult kérdés az öngyilkosok problémája. Évente 
mintegy ötezer ember hal meg így Magyarországon, évtizedek óta a magyar 
mutató a legrosszabb a világon. Aránya 45 százezrelék körüli. Egy emberöl- 
tőnyi idő óta folyamatosan emelkedik, s 1983-ban érte el a legmagasabb 
szintet, amikor 4911-en vetettek véget önkezűleg az életüknek. A statiszti
kák szerint 1921-től 1940-ig Európában a magas öngyilkossági gyakorisá- 
gú országok között Ausztria után hazánk következik. A  második világhábo
rút követő 15 évben az öngyilkosságok csökkenő irányzata figyelhető meg. 
majd ezt követően erőtelesen nőtt és ollója az utóbbi negyed században 
még a magas öngyilkossági gyakoriságú országokhoz képest is nyílt. Az 
utóbbi három évtized átlagában az öngyilkosok héttizede férfi, 30 százaléka 
nő. A  kísérletek száma háromszorosa az öngyilkosoknak, és ettől is többen 
vannak a határmezsgye felé sodródók.

Lényeges a területi különbségek állandósága. A legmagasabb öngyilkos- 
sági gyakoriságú régió az alföldi megyék, különösen Bács-Kiskun, Csongrád. 
Szolnok, Hajdú-Bihar, ugyanakkor alacsony arányszámú Győr-Sopron, Vas, 
Zala és viszonylag Nógrád megye is, bár hullámzás az utóbbinál megfigyel
hető. Az 1981-87. évek átlagában a megyében évente átlagosan 73 fő halt 
meg öngyilkosság által, ezen belül a férfiak aránya 75,3 százalék.

A kormegoszlást vizsgálva ugyanebben az időszakban három 14 éven 
aluli vetett véget önkezével életének. A legveszélyeztetettebb korosztály a 
40 és 59 évesek közöttiek csoportja, az öngyilkosok 42,6 százalékos rész
arányával. A  60 éves és idősebbek az összes öngyilkos 30 százalékát teszik
ki.

Milyen tényezők váltják ki? Három ok látszik meghatározónak. Egyfelől 
az időskorúak számának növekedése a népességen belül. Másfelől a szocia
lis integráció mértéke gyengülő. Ez azt jelenti, hogy az emberek egy része 
akkor menekül az önkéntes halálba, ha kötődése az emberekhez, a közös
ségekhez végletesen meglazul, gyakorlatilag megszűnik. Nem az egyedüllét 
a meghatározó, hanem a reménytelen magány, s az önszeretet hiánya. Nem 
véletlenül élnek tovább a családosok, mint az egyedülállók, a házasok, mint 
az elváltak. S végül harmadik kiváltó ok a gyógyíthatatlan betegségek tu
data.

A területi különbségekben olyan okok is fellelhetők, mint a végletes túl
hajszoltság a munkavégzésben, az ezzel társuló egészségtelen életmód, 
egyéni, családi, közösségi konfliktusok esetén a tradicionális viselkedésfor
mák érvényesülése.

A  koncentrációs táborokról hallott szörnyű számok között akadt egy 
mélyen emberi. A  lélektan egyes művelői szerint ugyanis itt történt a leg
kevesebb öngyilkosság. Nem tudom, hogy igaz-e, de elhiszem. Elhiszem 
és megráz. Az élni akarók üzenete ez az egyszeri és a megismételhetetlen 
ÉLET-nek.

Aki emberi titkok mélyére tekint, beleszédül. Csak egy villanásnyi idő
re tekintettem a deviáns viselkedésformák két területére. A  figyetlemkeltés
és a segítség igényével.
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