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Az elmúlt időszakban a lap szerkesztői különböző minőségeikben többször is találkoztak az „ép család” kifejezés 

használatával – többek között e számunk egyik publikációjában is. Amikor ez utóbbi szerző – javaslataink ellenére – indokoltnak 

vélte a kifejezés használatát, úgy döntöttünk, hogy a szóban forgó tanulmány jelenjen meg így, viszont rendezzünk a 

fogalomhasználatról vitát. 

Fontosnak érezzük egyrészt annak hangsúlyozását, hogy a szerkesztőség többségi álláspontja szerint e fogalom 

használata nem szerencsés, másrészt pedig azt, hogy nem stigmatizáló, a másként érvelőket ledöngölni szándékozó vitát 

tervezünk. Nyilván minden Olvasónk tud példát hozni olyan fogalmakra, amelyek használata eleve kizárja a korrekt és szakmai 

vita lehetőségét is – az „ép család” viszont talán még nem ilyen kifejezés; s bár szerintünk inkább kerülni kellene a használatát, 

tudatosítanunk kell, hogy számos kollégánk nem ért velünk egyet. Éppen ezért véljük alkalmas kiindulópontnak egy olyan 

vitához, mely során nyitva áll a lehetőség arra, hogy általában is reflektáljunk a családi viszonyokkal kapcsolatos szókincsünkre, 

sőt, a társadalomtudományos szóhasználatot általánosan meghatározó – nem mindig tudatosított – szabályrendszerekre is. 

Reménybeli hozzászólóink ugyanakkor természetesen korlátozhatják magukat ennek a konkrét terminusnak a vizsgálatára is. Ha 

erről a kérdésről sem vagyunk képesek kulturáltan vitatkozni, akkor valószínűleg reménytelen a helyzet. 

Kérdéseink tehát a következőek: 

1.) Ön szerint használható az „ép család” (és annak implicit vagy explicit ellentétpárja) a társadalomtudományos 

szövegekben? 

2.) Ha nem – miért nem? Ha igen – nyilván van elképzelése arról, hogy az ellenzők mivel érvelhetnek. Milyen érvei vannak 

Önnek a fogalom használata mellett, az ellenérvekkel szemben?  

3.) Akár „igen”, akár „nem” – elsősorban morális, „politikai” vagy elsősorban szakmai, intellektuális jellegűnek tartja a 

saját érvelését? Ennek figyelembe vételével: vannak-e a vitatott kérdésnek tanulságai, akár a családdal, akár az általános 

társadalomtudományos szóhasználattal kapcsolatban? 

A vitához való hozzászólásokat a socio.hu@tk.mta.hu címre várjuk 2014. május 20.-ig; terjedelmi korlát nincs. A 

hozzászólások szerkesztésekor csak az elgépelésekre szorítkozunk, s legfeljebb stiláris változtatásokat javaslunk, tartalmiakat 

nem. A visszautasítás jogát csak egészen minősíthetetlen stílusú kommentek esetében fogjuk érvényesíteni (bár ilyen 

hozzászólások lehetőségét minimálisnak tartjuk).  A szerkesztőség többségi véleményéről fent írtunk – de ez nem jelenti azt, 

hogy bármely hozzászólást, akár valamelyik szerkesztőtől egy az egyben „hivatalos állásfoglalásunknak” tekintünk. 

A vita anyaga a socio.hu 2014/2. számában, várhatóan júniusban jelenik meg; de fenntartjuk a folytatás lehetőségét is (az 

online forma egyik előnyeként a különböző számokba szétszórt hozzászólások is „egy kattanásnyira” lennének egymástól.)          

A socio.hu szerkesztősége 

 

mailto:socio.hu@tk.mta.hu

