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A deviancia fogalma
Deviancia: összegező jellegű kategória, „amely
egységes szemléletben kívánja értelmezni a
társadalmi élet „mikroszintjének”, az egyéni
viselkedésmódoknak a kulturális normáktól
eltérő vagy éppen azokba ütköző válfajait.
Olyan „viselkedéseltérések” természetére
igyekeznek a különféle diszciplínák fényt
deríteni, amelyek konkrét megvalósulásuk
során szigorúan személyhez, egyénhez
kötöttek, ám közvetve mégis mindig adott
társadalmak, adott kultúrák termékei”

Kolozsi, B. 1992. Deviancia. Bp. Gondolat. 34.o.
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Különbözőség és hasonlóság
Sokrates Zenonhoz: :„nem gondolod-e, hogy
önmagában létezik a Hasonlóságnak valami formája
(ideája) és viszont más valami, ami ennek ellentéte, a
„Különböző”? S e két létezőben részesülünk én is, te is,
és a többi is, amit „sok”-nak hívunk, s a Hasonlóságban
részesülők hasonlóvá lesznek ezáltal és annyiban,
amennyiben részesülnek, a különbözőségekben
részesülők pedig különbözővé, s a mindkettőben
részesedők mindkettővé lesznek, sőt, ha minden dolog
mindkét ellentétes formában részesül, s a
mindkettőben való részesülés folytán egymáshoz
hasonlók is és egymástól különbözők is, mi csodálatos
van ebben?”

Platón, Összes művei, II. k. 384. Bp. 1943
Heteron: különbözőt is jelent, és másik-at is jelent
www.csepeli.hu

A Semmi hívása
Szabadság és káosz
A létezés labirintusa
Tagadás, pusztítás, rombolás
Meghasonlás, elfojtás, idegen ismerősség
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A deviancia két típusa
Befelé: Öngyilkosok, pszichiátriai betegek,
pszichopaták, alkoholisták, erotika rángatottjai,
az ópium, a kokain rabjai, kártyások, eszeveszetten
könnyelműek
Kifelé: Gyilkosok, rablók, csalók, tolvajon,
erőszakos nemi közösülők, vérfertőzök,
hazaárulók, sikkasztók
Nem az a kérdés, hogy miért vannak deviánsok,
hanem az, hogy miért vannak nem deviánsok?
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A hatalom immunreakciója
•Törvények, parancsok, normák
•Interiorizáció (lelkiismeret, bűntudat)
•Bűn és bűnhődés
- kiirtás
- kiűzés
- kirekesztés
- stigmatizáció
- elzárás
- megjavítás
- gyógyítás
- tűrés
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Értékelések harca
„Ha csak egy kicsit gondolkozunk, észrevesszük: hogy ezeknek a
tetteknek majdnem mindegyike igen konstruktív ténykedés: sőt
társadalmi és történelmi érték. Az emberölés nemcsak a
honvédelemben lehet szükséges és kiváló teljesítmény. Bizonyos
hivatásbeli embereknek, bizonyos esetekben mintegy esküvel
megkötött kötelességük teljesítése bizonyos emberek megölése. A
hazugság az emberi élet ezer viszonyában valóságos áldás,
szükségesebb a napi kenyérnél. Néha zseniális politikai fogás. A
csalás száz és száz neme vagy bevett szokás, vagy, néha, valóságos
történelmi eszköz. A lopás s rablás, ha más néven is, de mint erőszakos
eltulajdonítás a történelem örök, állandó ténye. Az erőszakos, vagy
úgynevezett erőszakos nemi közösülésből igen sok boldog házasság
vagy tartós jó viszony lett, és csak kis része kerül mint bűn a
törvényszék elé. A vérfertőzés esete? Hány esetben van, megfelelő
hivatalos engedéllyel, igen jó és egészséges házasság első
unokatestvérek között. A súlyos kötelességmulasztás helyes
megítélése mindig az összes körülmények pontos Ismeretétől függ. A
hazaárulás? Hányszor minősítettek hazaárulásnak olyan tényt, mely
éppen elszántan hősi magatartás volt a haza igazi érdekében.”
Szabó, D. Életeim. Születéseim halálaim, feltámadásaim.
Budapest: Püski. 1996.I. k. 342.o.
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Magyarázatok
genetika
szocializáció
(szub)kultúra
kultúra (innováció)
labeling (külső nyomás)
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Köszönöm a figyelmet!
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