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Nyelvi tabuk és eufemizmusok 
az egészségügyben

A tabu és eufemizmus nyelvészeti jelentősége
A tabu és az eufemizmus szabályozó, illetve kímélő funkciót tölt be egymáshoz való 
viszonyunkban. A tabu esetében az annuláció, a hatályon kívül helyezés érvényesül; az 
eufemizmus viszont csak elmozdulás ebbe az irányba, a folyamat megakad egy köz
bülső szinten, így elsősorban a kímélet, a tompítás lesz szavaink eredménye (Lajtai 
1999). Nem minden esetben érvényesül azonban a másikra való fgyelem a fenti két 
fogalom esetében. Sokszor épp saját magunkat kíméljük meg kellemetlen helyzetektől; 
s előfordul, hogy az orvos azért eufemizál, mert nem akarja saját magát kitenni a rossz 
hír közlésével járó negatív hatásnak.

Minden kor más-más módot talál a tabuk, eufemizmusok felhasználására. Az utóbbi 
tíz évben, tehát 1990 óta a magyar társadalom egyfajta „célracionális” gondolkodásra 
tért át. Megváltoztak az emberi kapcsolatok, így a presztízs is átértékelődött; újraérté
kelődött az orvos-beteg kapcsolat, és újfajta szerephez jutottak a betegek a betegjogok 
előtérbe kerülésével.

A tabuk, eufemizmusok jelenléte azonban szakmánként is különbözik. Az orvoslás
ban, egészségügyben különösen lényeges, hogy hogyan használjuk őket, hiszen nagy 
jelentősége van annak, hogy az orvos betegre gyakorolt hatása megmaradjon, hogy jó, 
bizalmas viszony legyen közöttük. Mára az orvos-beteg kapcsolat azért értékelődött át, 
mert amíg korábban az Egészségügyi Törvény is szentesítette a tájékoztatásra vonat
kozó tabut, azza kitétellel, hogy nem kötelező az orvosnak közölni a beteggel, ha halálos 
beteg vagy gyógyíthatatlan, addig 1990 óta ezt a tabut törvényileg is feloldották. Vagyis 
egyfajta kommunikációs kényszerhelyzetbe kerültek az orvosok; a tájékoztatás mód
jáért, formájáért azonban mindenki egyénileg felel. Az orvos egyéni felelőssége minden 
elhangzott szó. Mindezek fényében el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen szerepe 
alakult ki napjainkra a tabunak és az eufemizmusnak az egészségügyben. Az egészség
ügy nyelve gazdag tárháza mind a tabuknak, mind pedig az eufemizmusoknak. Talán 
meglepő, de valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már, milyen sokat számít az orvos 
szava, fogalmazásmódja, beteg felé fordulása. A szavak gyógyító ereje, a bizalom és 
remény megteremtésea gyógyítás kezdete. Az orvosnak tehát, ha úgy tetszik, szinte 
nyelvésznek és pszichológusnak is kell lennie egyben, és nem mindegy, hogyan fog 
hozzá „nyelvileg” a beteg gyógyításához.

Mindehhez meg kell határoznunk a tabu és eufemizmus fogalmát nyelvészeti 
szempontból is.
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A tabuban elsősorban negatív címkézés, negatív metafora rejlik. Valami olyan 
fogalmat tarkar, amelynek nyelvi kifejezése negatív érzéssel, félelemmel, borzongással 
tölt el bennünket vagy éppen bizonyos vallások, hiedelmek szerint halálos veszélyt 
hordoz magában. Mindemellett kényelmetlen, kényes helyzetet is szülhet a tabu, 
gondoljunk csak a személyes problémákra, olyan betegségekre, amelyek nevének 
említése sérti a szeméremérzést, és szomorúságot, végső elkeseredést válthat ki, ha 
történetesen az ilyen betegségben szenvedő is tanúja az adott helyzetben a tabu szó 
elhangzásának. A tabu szó mögött rejlő tény valamilyen módon sérti, illetve zavarba 
hozhatja az egyént. Erre példa az az eset is, amikor külföldi fiatalok előszeretettel 
tanulnak meg vulgáris magyar szavakat, hiszen számukra az idegen nyelv eufemizmus
ként szolgál, nem érzékelik a jelentést, viszont e szavakkal zavarba hozhatnak másokat, 
sérthetik az anyanyelvi beszélők szeméremérzését. A tabu nyelvi jelentősége tehát 
összefügg a zavar, szomorúság, elkeseredés, halálfélelem, betegség, testi tökéletlenség, 
lelki bajok stb. pszichikai feldolgozásával.

Az eufemizmus ezzel ellentétben a kicsinyítés, a pozitív metafora, illetve metonímia, 
a külső leírás, a nyelvi finomítás, hatástalanítás, tompítás, szépítés stb. nyelvi eszköze. 
Nyelvi és pszichikai összefüggései egy adott helyzet megmentésére irányulnak. Min
denképpen pozitív külszínt, megfogalmazást próbál adni egy kellemetlen, nem túl 
vonzó, esetleg elkeserítő, szomorú, ijesztő, a beszélő tekintélyét csobító, esélyeit rontó 
tulajdonságnak, fogalomnak. S mivel ajelölő és jelölt nagy mértékben hatnak egymás
ra, a jelölő finomításával a jelölt fogalom, a jelentés is veszít élességéből, negatív 
hatásából, esetleges drasztikusságából.

Az egészségügy nyelvében különösen is jelentős szereppel bírnak az eufemizmu
sok, hiszen az orvosi nyelv többé-kevésbé zárt szaknyelvi jellegénél fogva rengeteg 
olyan kifejezést tartalmaz, amelynek jelentése latinos, illetve szakmai műveltség híján 
laikusok számára nem világos. De szívesen szépítenek a betegek is, sőt az egészséges 
ember is nagyobb előszeretettel használja az enyhébb jelentésű szavakat, mint direktebb 
szinonimáikat. Korunk legrettegettebb betegsége, a rák sem ilyen formában hangzik el 
a legtöbbször, mivel durva, kegyetlen szónak számít. Helyette inkább laikusok, betegek 
részéről a ciszta, tumor, daganat, áttét, probléma, betegség, rendellenesség, csomó 
használatos; az orvosok pedig az előbb említetteken kívül szaknyelvi szavakkal helyet
tesítik: rosszindulatú betegség, daganatos megbetegedés, csontvelő' nem normális mű
ködése, kóros sejtszaporulat, daganat szövet, szövetszaporulat, szövetburjánzás, elvál
tozás, kóros sejtek elváltozása, nem jó indulatú elfajulás.

Ha történetileg szemléljük az eufemizmusokat, látható, hogy egy idő után minden 
eufemizmus elveszíti tompító hatását és már túlságosan egyértelműnek számít. így 
egész eufemizmus sorozatokat állíthatunk fel, amelyek időről időre váltják egymást. A 
múlt század második felében például teljesen elfogadottan használták a hülye szót az 
elmebetegekre. Ez változott azután tébolyodottrz, majd következtek az elmebajos, 
kedélybajos, elmebeteg, kedélybeteg, dementiában szenvedő', lelki beteg, idegbeteg, 
idegi problémákkal küzdő, idegalapon rokkant (Grétsy és Kovalovszky 1980) stb. 
kifejezések. Természetesen az itt felsorolt szavak a köznyelvben használatosak általá
nosságban és nem teljesen ugyanarra a betegségre vonatkoznak. Mindenesetre láthat
juk, mennyire fontos a nyelvi megfogalmazás a betegségek területén. A következőkben 
az orvos nyelvhasználata kerül reflektorfénybe, amely ma már nem csupán nyelvi, de 
egészségügyi problémává is vált.
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Az orvos-beteg kommunikáció ma
Az orvos és a beteg között lezajló párbeszédek irányítása mindig az orvos kezében van. 
így van ez már régtóT fogva. Mégis az utóbbi időben megváltozott a beteg és az orvos 
viszonya. Ma úgy tűnik, hogy a régi társadalmakban az orvos inkább a biológiai erők 
játékának asszisztense volt, aki rangrejtve még mindig papi szerepét folytatta tovább, 
megkönnyítve a lelki szenvedést, halált, mert vigaszt adott, a segítő szülő pszichés 
illúzióját keltette. Ma azonban az - elsősorban testi - szenvedés enyhítése, gyógyítása 
olyan magas szintre jutott, hogy igazán súlyos állapotban levő betegek ritkábban 
kerülnek az orvos szeme elé. Legtöbbször már a betegség korai, gyógyítható stádiumá
ban találkozik az orvos a beteggel. Ebből következik azonban az is, hogy a beteg már 
nem érzi magát annyira függőnek az orvostól, viszonyuk megváltozott. A modem beteg 
nem annyira tisztelettudó, mint régebbi társai. Nem kooperál olyan könnyen, elvárja az 
orvostól, hogy „szóba álljon vele”, nem paternalisztikus viszonyt vár, hanem partner
kapcsolatot. Ezért az orvos kikérdező, tájékoztató módszere sem lehet már a régi. A 
helyesen vezetett beszélgetésben jelentős indulati vagy emocionális feszültség veze
tődhet le. Ugyanakkor a megértő, személyes orvosi viszonyulásmód pozitív élmény, 
lélektani ajándék a beteg számára, melynek következményeként önérzete erősödik 
(Buda 1994).

Nyelvi tabuk és eufemizmusok az egészségügyben
A következő megfigyelések elsősorban nyelvészeti vonatkozásúak. Kitűnik belőlük 
azonban, hogy milyen fontos az orvos-beteg kommunikáció. Interjúkat készítettem 
betegekkel, orvosokkal, illetve anamnézis-felvételeknek voltam fül- és szemtanúja. Az 
anamnézis-felvételek során az orvos megkérte a beteget, meséje el, hogyan is kezdődött 
a betegsége, milyen panaszai voltak, mit vett észre, majd milyen gyógykezelésnek 
vetették alá az évek során. Sok páciens számára megkönnyebbülést és egyfajta jó érzést 
jelentett, hogy szakember előtt beszélhet panaszairól. Gyakran fordult elő azonban az 
is, hogy a betegek nehezen fogalmazták meg intimebb vagy súlyosabb problémáikat, a 
kényesebb vagy tabu témák esetében inkább éltek elhallgatással, nem verbális kommu
nikációval és jellemző volt az eufemizmusok használata minden lehetséges módon.

Megfigyeléseim szerint elsősorban három téma köré csoportosultak az egészségügy 
tabui és azok eufemisztikus elkerülési mechanizmusai: a szemérem, a rossz prognózis 
és az önvédelem tabufogalmai köré.

A szeméremérzés az orvos-beteg kapcsolat egyik legfőbb befolyásoló tényezője. 
Nem könnyű fizikailag levetkőzni egy idegen előtt, még ha orvos is az illető, de 
nyelvileg sem egyszerű olyan intim problémákról beszélni, amelyekről nem nagyon 
beszél az ember, hiszen az emésztéssel vagy éppen a genitáliákkal kapcsolatos. A 
szemérem érzését elsősorban az urológiai, valamint a nőgyógyászati vizsgálatok során 
kell leküzdeni, de jelen van a bőr- és nemikórtani klinika, valamint az STD-HIV osztály 
betegei esetében is.

A rossz prognózis, vagyis a rossz hír közlésének tabuja elsősorban az orvos problé
mája, szemben a szemérem-tabu főként beteg-tipikus mivoltával. A rossz hír közlése 
minden orvos számára nehéz. A fentebb már említett 1990 előtti gyakorlatban az 
orvosok egyszerűen elhallgatták a súlyos, gyógyíthatatlan betegség tényét a páciens 
elől, csak a rokonok tudhatták az igazságot, a betegnek tulajdonképpen mindenki 
hazudott vagy nem a teljes igazságot mondta. 1990-ben azonban az Egészségügyi
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Törvény eltörölte azt a bekezdést, amely megengedte az orvos számára, hogy ha úgy 
ítéli meg, nem köteles a beteg tudtára adni a súlyos betegséget. Mindez még az imént 
említett paternalisztikus viszonyból fakadt. 1990 óta tehát köteles az orvos mindenről 
tájékoztatni a beteget, de a törvényhez nem mellékeltek nyelvi útmutatót, vagyis hogy 
hogyan lehet ilyen tényt közölni a beteggel. Ezt ma minden orvos a saját kárán tanulja 
meg. Mindez megelőzhető lenne, ha már az egyetemen nagyobb súlyt fektetnének a 
kommunikáció és nyelvi megfogalmazás tanítására. A rossz prognózis tabu helyzetei 
elsősorban az onkológia, hematológia, újszülött-koraszülött osztály gyakorlatában 
fordulna elő.

Az önvédelem-tabu helyzete igazán nincs osztályhoz és betegséghez kötve, valamint 
éppúgy előfordulhat a beteg, mint az orvos részéről. Önvédelemből eufemizálhat a 
beteg, ha súlyos problémáiról beszél, vagy hozzátartozója betegségéről, de az önvéde
lem jelenik meg az orvos részéről is, ha azért szépít, hogy elkerülje a beteg érzelmi 
kitöréseit. Ez szerencsére ritkábban fordul elő. Ez utóbbi példa orvosi körökben is vita 
tárgya. Blasszauer Béla szerint az igazság megmondása sohasem lehet brutális, még 
akkor sem, ha maga az igazság az. Orvosi etika című könyvében példát hoz a „rövid 
közlés” esetére. Egy doktornő a rossz prognózis rövid, érzelemmentes közlését java
solja azon az alapon, hogy „nem ad saját magának időt, hogy az amúgy is bizonytalan, 
félelmektől gyötört betegre átvigye a saját szorongásait, ami a közlés után azonnal 
megszűnik. A „rövid közlés” nem az időnyerést szolgálja, hanem ugyanaz a célja, ami 
a sebészkés élének. Segít, hogy ne okozzon nagyobb sérülést, mint ami elkerülhetetlen” 
(Nagy 1976).

Ez a tájékoztatásmód meglehetősen brutális - írja Blasszauer Béla, mert akit teljesen 
felkészületlenül ér az orvos négy szemközti közlése: „Mivel későn jött, már nem lehet 
magán segíteni”, annak emberfeletti erővel kell rendelkeznie, hogy a váratlan hírrel 
megbirkózzék. A szakmailag és emberileg elfogadható betegtájékoztatás időt, fáradsá
got, türelmet és olyan orvos-beteg kapcsolatot igényel, amelyben dialógus, kétoldalú 
személyes beszélgetés folyik. A felvilágosítás mértéke, időzítése és adagolása termé
szetesen függ a betegség stádiumától, a gyógyítás lehetőségétől, a beteg itelligencia- 
szintjétől, emocionális állapotától stb. Alapjában véve azonban a felvilágosítás sikerét 
az orvos kommunikációjának módja és hatékonysága biztosítja (Blasszauer 1999).

Nagy doktornő példája tipikus esete az önvédelem tabujának. Minél előbb túl lenni 
a rossz hír közlésén, mindegy milyen áron.

Az önvédelem a betegek esetében kapcsolódhat az előző két tabufogalomhoz, hiszen 
ott elsősorban nekik kell kínos témákról úgy beszélni, hogy az a beszélgetésben 
résztvevő számára, de főként saját maga számára elviselhető legyen. Ebben sokat 
segíthet nyelvileg is az orvos, hiszen orvosi szakszavakkal segítségére siethet a beteg
nek. Erre azonban később még visszatérek.

Esettanulmányok a tabu és eufemizmus szemszögéből 
Elsőként a szemérem tabu megjelenésére hozok példát. Az esetnek a budapesti Uroló
giai Klinikán voltam tanúja.

1) 75 éves férfi beteg. Értelmiségi. Prosztata műtét vár rá.
Beteg: A betegség úgy kezdődött, hogy problémák voltak a vastagbelemmel.
Orvos: Milyen problémák?
Beteg: Ilyen vastagbél érzékenységem volt, puffadás, hasmenés, szelek, még a
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fogságból hoztam magammal. Most itt lent fáj (hasa alját nyomkodja). Többször 
vizsgáltak a Kútvölgyiben. Pár évvel ezelőtt aztán 10 kilót fogytam.

Orvos: Mivel hozza ezt összefüggésbe?
Beteg: Ezzel az izével hozom összefüggésbe. Akkor a Kútvölgyiben vastagbél 

tükrözésem is volt, földugtak egy csőszerű valamit. Itten találtak valami fordulatot és 
itt fölgyülemlett valami lerakódás és bacilus.

Orvos: Ez nem volt rosszindulatú, tehát nem volt rákos?
Beteg: Nem, nem. Alaposan kimostak, három liter keserűvizet ittam hashajtónak és 

vártam a hatást.
Orvos: Vagyis?
Beteg: Hát alaposan kiment minden, de nem pucolódott ki rendesen.
Mostani problémám az, hogy csináltak egy ultrahangot és mondták, hogy megna

gyobbodott a prosztata. Tudtam, hogy ez egy megnagyobbodott mirigy.
Orvos: Mi volt a panasza?
Beteg: Éjjel többször ki kellett mennem, aztán gyorsan kellett találnom az utcán 

vécét vagy haza kellett sietnem...
Orvos: Hirtelen vizelési inger, ugye?
Beteg: Igen.
Orvos: Most milyen műtét lesz?
Beteg: Valószínűleg fölnyitják teljesen.
Orvos: Köszönöm szépen.
Ez a beteg tipikus példája annak, hogy hogyan kerüljük el a testi funkciók néven 

nevezését. A problémám volta vastagbelemmel, a puffadás, a szelek, mind erre utalnak. 
A fordulat, lerakódás, bacilus szavak viszont az orvosi kifejezések hétköznapi helyet
tesei, hiszen ezt már nem tudta megjegyezni a páciens. Nagyon szép és eufemisztikus 
kifejezések a ki kellett mennem, gyorsan találnom kellett egy vécét. Fontos mozzanat, 
hogy az orvos itt segítségére siet a betegnek a pontos kifejezés megadásával, ami sok 
esetben nagyon pozitív hatással lehet a betegre.

2) 65 éves nő beteg, tanárnő.
Beteg: Három évvel ezelőtt kezdődött a problémám, imitt-amott egy-egy csöpp 

vizelet volt, ezen kívül mást nem éreztem. Ezt főleg akkor éreztem, amikor dombon 
lefelé mentem. Egy urológus doktornő azt mondta, hogy hurutos a hólyagom. Aztán 
egyszer a Tátrában kirándulás közben olyan helyzetek adódtak, hogy végigfolyt a 
lábamon és észre sem vettem. Emelésnél, felállásnál most is van, hogy pár csepp 
elmegy. A régi gyógyszereknél a vizelés bizonyos mértékig csökkent.

Orvos: A műtétről tudja, ugye, hogy a hasát felnyitjuk, aztán a hüvelyen keresztül 
benyúlunk és felvarrunk. Lesz benn egy katéter egy darabig, aztán ezt eltávolítjuk. Lesz 
olyan érzése, hogy gyakran kell vizelni, előfordulhat, hogy véres lesz a vizelet

Az anamnézis során a beteg megpróbálta a legszebben kifejezni a betegségére 
vonatkozó tapasztalatokat. Az imitt-amott egy csöpp vizelet volt, és a végigfolyt valami 
a lábamon, a probléma mind a vizeletre utal, mindegyik ezt a szót helyettesíti. Vagy 
hétköznapi szóval a pisit. A szemérem érzés itt egyetlen egyszer, az anamnézis elején 
engedi megnevezni a mondatok tulajdonképpeni tárgyát, azaz a vizeletet, ettől kezdve 
azonban végig utalásokkal, elkerülésekkel él a beteg, hogy ne kelljen újból megnevez
nie a kellemetlen szót. Az elhallgatás jellemző eufemizmusai ebben az esetben: olyan



Nyelvi tabuk és eufemizmusok az egészségügyben 75

helyzetek adódtak, hogy végigfolyt a lábamon, főleg akkor éreztem, amikor dombon 
lefelé mentem.

Itt elsősorban az önvédelmi mechanizmus érvényesül, a kellemetlenség elkerülése.
A következőkben a rossz prognózis esetére látunk majd példát, valamint azokra az 

elkerülési mechanizmusokra, amelyek mind az orvos, mind a beteg részéről megnyil
vánulnak más-más okból kifolyólag. A rossz prognózis tabuja és a tényekre vonatkozó 
tompított kifjezések az onkológiai, valamint a hematológiai osztály betegeinél, illetve 
hozzátartozóiknál érhető leginkább tetten. Elsőként egy budapesti gyermekklinika 
onkológiai osztályán készült interjú szolgál például:

3) Egy édesapa 9 éves kisfiáról beszél.
Édapa: Úgy kezdődött, hogy fájt a mellkasa. Elvittük gyerekorvoshoz, aztán fájt a 

torka három hétig, megröntgenezték a gerincét, de nem vettek észre semmit. Aztán azon 
a pénteken leesett a lépcsőn. Vasárnap kimentünk szánkózni, de nem tudott feljönni a 
dobon, aztán otthon megint elesett. Az orvosi ügyelet utalt be ide a klinikára és itt derült 
ki, hogy mi van. Az amerikai úton megműtötték volna, de az első felvételek nem 
sikerültek, mert elmozdult mindig... Most itt kezelik, most kapjuk majd az ötödik 
kezelést, és lesz még egy műtétünk... Őt egyébként itt műtötték meg a hátán, mert itt 
nyomta neki a gerincvelőt és azért bénult le a lába. De csak azt a részét vették ki, ami 
nyomta a gerincvelőt.

Az édesapa kisfia betegségéről beszélt. A rövid beszámolóból kiderül, mennyire 
szorong kisfia élete miatt. Ez a szorongás elsősorban abban nyilvánul meg, hogy 
egyáltalán nem nevezi meg fia betegségét, kizárólag utalásokkal él. Még csak nem is 
eufemizál, nem nevezi meg másként, finomabban a daganatos betegséget, hanem 
egyszerűen kihagyja mondanivalójából azt a szót, ami a betegségre utalna.: a klinikán 
derült ki, hogy mi van. Végig alany, illetve tárgy nélküli mondatokban beszél: az első 
felvételek nem sikerültek, mert elmozdult mindig. A legnyilvánvalóbban azonban az 
utolsó mondatokban hallgatja el a betegség közvetlen kiváltó okát: őt itt műtötték a 
hátán, mert itt nyomta neki a gerincvelőt. De csak azt a részét vették ki, ami nyomta a 
gerincvelőt. Csak sejtjük, mi nyomta a gerincvelőt és minek a részét vették ki az 
operáció során. Nyilvánvalóan a szituációból kiderült, ezért a lehető legkevésbé direkt 
módon mondja el azt, amin eddig keresztülmentek.

Az Urológiai Klinikán hangzott el a következő párbeszéd:
4) 52 éves nőbeteg.
Beteg: Kint voltam Hollandiában és elkezdtem vért pisilni. Gyermekkoromban volt 

vesegyulladásom, gondoltam biztos valami baj van megint a vesémmel.
Orvos: Mire gondolt?
Beteg: Én nem gondoltam akkor rákra. Mindenre gondoltam, de arra nem.
Orvos: Nem is biztos, hogy az.
Ebben az esetben a beteg a korábbiakkal ellentétben éppen azzal rendíti meg az 

orvost, hogy kimondja, én nem gondoltam akkor rákra. Mindenre gondoltam, de arra 
nem. Erre az orvos már csak megpróbál egy utolsó reménysugarat adni azzal, hogy nem 
is biztos, hogy arról van szó. Miannyian tisztában vagyunk azzal, ha daganatról, 
tumorról olvasunk, vagy ezeket a szavakat halljuk, akkor nagy valószínűséggel a 
hétköznapi szóval kifejezett rák betegségről van szó. Mégis sokkoló hatása van ennek 
a szónak, erre utalt a beteg érzelmi kitörése is. Nem elhanyagolható tehát az eufemiz
musok szerepe a rossz hír közlésénél.
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Az önvédelem tabuja és annak elkerülései szinte mindegyik példában megtalálha
tók. Elsősorban a páciensek, illetve hozzátartozóik részéről, hiszen ők a saját bőrükön 
érzik, nem biztos, hogy gyógyítható a betegség, amiben szenvednek.

A tabu és az eufemizmus kérdését nem könnyű az egészségügy területén vizsgálni. 
Egyrészt azért, mert nagyon nehéz kézzel fogható adatokhoz hozzájutni, másrészt azért 
sem, mert nagyon sokszor egyéni döntésektől függ az egyes szavak, kifejezések 
használata, a tájékoztatás mértéke, megfogalmazása. Sok múlik az orvos szavain, ennek 
jelentőségét azonban az eddiginél komolyabban kellene venni, és az orvosképzésben 
is nagyobb hangsúlyt kellene kapnia. Azért sem elhanyagolható az ezzel való foglalko
zás, mert az egész társadalmat érinti. Kolozsi Béla szavait idézve, kultúránkban a „nagy 
kérdések”, „nagy emberi témák” tabuvá váltak. Egyrészt az eddigiektől eltérő módon 
kellene ezeket a kérdéseket megközlíteni, másrészt egyfajta optimális szociális keze
lésmód érdekében nem volna szabad elfojtani, tabusítani őket. Kultúránk pontosan 
ebben a másként kezelésben fogyatékos. Akár úgy is fogalmazhatunk, hogy mintegy 
az egyszerűség kedvéért fojtjuk el, tabusítjuk ezeket a kérdéseket, hiszen hétköznapian 
nem kezelhetők, más módszerünk pedig nincs rá. A pszichológia éppen a titkot állítja 
a tabuval szembe (nem a gátlástalan nyíltságot), mivel a tabu a titok patológiája, a rejtett, 
intimen és tapintatosan kezelendő elfojtása. Ennek megoldása ezért nem is a hétköznapi 
nyíltság inadekvát módszere, hanem a rejtett, titkos szféra tisztelete, kezelésének 
kialakítása, kulturális modelljének meghonosítása. (Kolozsi 1997.)
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