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A „megszépített” halál

Összefoglalás A második évezred végére szinte már minden lehetséges tabut megtört  
az emberiség. Vannak azonban olyan tabufogalmak, amelyekkel minden korban szembesülnie  
kell az embernek, mert nincs fölötte hatalma. Ilyen fogalmak a betegség és főként a halál. A 
tanulmány a tabu, illetve az eufemizmus fogalmának tisztázása után a halál tabu mivoltát  
kutatja, példákat hozva a mai korból, a mindennapi élet és az egészségügy területéről. Fontos  
kérdés, hogy hogyan próbájuk kikerülni vagy megszépíteni a halált és az élet végességére  
irányuló fogalmakat, s végül hogy vajon képesek vagyunk-e elfogadni őket.

A XX.  század  végén  elgondolkodhat  az  olvasó  azon,  milyen sokféle  változáson  ment  át 
nyelvünk az elmúlt kétezer év alatt. Ne gondoljunk most a nyelv formájára, hiszen az szinte 
naponta újul,  csak azokra a nyelvi tartalmakra, amelyek az egyes korokban tiltva voltak a 
beszéd, az írás számra, azaz a nyelvi tabukra. Ugyan miről nem beszélünk manapság, amikor 
a szexualitás nyilvános ügy, a primitív kultúrák tabui pedig már réges-régen eltűntek? Ennek a 
kornak is  megvan azonban  a  maga árnyékos  oldala,  amelyről senki  sem beszél  szívesen, 
eufemizmusok álruháját adjuk rá, vagy igyekszünk hallgatni róla és egyszerűen kikerüljük. Ne 
gondoljunk nagy dolgokra, „csak” a betegségre, az öregedésre és a halálra. Az élet árnyoldalai 
tabuvá váltak abban a világban, ahol csak az erős, fiatal és szép kategóriák vannak érvényben. 
Mielőtt azonban részleteiben is megvizsgálnánk korunk tabuit, tisztáznunk kell a tabu, majd 
az eufemizmus fogalmát.

A tabu fogalma

Ha a tabu fogalmát alaposan szeretnénk meghatározni, akkor először körbe kell járnunk, meg 
kell vizsgálnunk minden oldalról, hogy mit is jelentett a tabu a korai, majd pedig a későbbi 
társadalmakban.

Sigmund Freud szerint a tabu polinéziai szó, lefordítása nehézségekbe ütközik, mert az 
általa jelzett fogalom nálunk már hiányzik. A tabu már a régi Rómában, de a görögöknél is 
használatban volt, sőt a héber kodaus szó is ugyanezt kellett, hogy jelentse. A tabuval analóg 
fogalmat szinte minden nép nyelvében találunk. 

Számunkra a tabu jelentése két ellentétes irányba ágazik szét. Jelenti egyrészről azt, 
ami szent, megszentelt, másrészről pedig ami ijesztő, veszedelmes, tilalmas, tisztátalan.

A tabu ellentétét a polinéziaiaknál  noának (közönséges, általánosan megközelíthető) 
hívják. A tabuhoz így bizonyos tartózkodási forma tapad és a tabu tényleg jórészt tilalmakban 
és  korlátozásokban  nyilvánul  meg.  A  mi  „szent  borzadály”  kifejezésünk  sokszor  talán 
fedhetné a tabu értelmét.

A tabu-megszorítások másvalamit  jelentenek, mint a pusztán vallásos vagy morális 
tilalmak. Nem isteni parancsra vezetik vissza őket, hanem tulajdonképpen önmagukat tiltják. 
A morális tilalmaktól az különbözteti meg őket, hogy nem tartoznak valamely rendszerhez, 
amely egész általánosan szükségesnek tekinti az önmegtartóztatást és e szükségességet meg is 
indokolja.  A  tabutilalmakból  hiányzik  minden  indoklás,  származásuk  ismeretlen,  azok 



szemében, akik azonban uralmuk alatt állnak, maguktól értetődőnek látszanak. (Freud, 1993, 
24)

Freud véleménye szerint tehát a tabutilalomból hiányzik minden indoklás. Természetes 
azonban, hogy a különböző kultúrák tabuikkal egyszerűen védekeztek a vérfertőzés, az endo-, 
illetve  exogámia  ellen,  a  vallási  hitük  rossz  szellemei  ellen,  és  tabukkal  tartották  fenn  a 
társadalmi rendet is, hiszen tabuk szabályozták a hierarchiát. Valószínűleg tehát egyszerűen az 
összeomlás (törzs kipusztulása, belterjesség, szétszóródás, stb.) elleni védekező rendszerként 
használták a tabukat, amelyeket maguk a törzsek alakítottak ki tapasztalat útján.

Tabuk  szabályozták  a  legfontosabb  életesemények  –  mint  a  születés,  a  halál  – 
körülményeit is. A halottak érinthetetlensége, sőt a halottak nevének megváltoztatása jellemző 
elkerülési mechanizmus volt egyes polinéziai törzsek részéről. Mindezek azonban átvezetnek 
az  eufemizmus  témaköréhez,  hiszen  a  tabuk  kimondhatatlanságát  nagyon  gyakran  az 
eufemizmusok  megszépítő,  lényeget  megtartó,  de  más  formát  kölcsönző  megfogalmazásai 
oldották fel.

Az eufemizmus fogalma

Dietrich Bonhoeffer német teológus szerint „csak a cinikus lép fel azzal a követeléssel, hogy 
mindenkor, mindenütt, mindenkinek egyformán az »igazságot mondjuk«. Az igazság fanatikus 
elkötelezettjének dicsfényével övezi magát, aki semmiféle engedményt nem tehet az emberi 
gyengeségnek;  a  valóságban  azonban  megsérti  a  szemérmet,  profanizálja  a  misztériumot, 
megtöri a reményt.” (Bonhoeffer, 1991)

Az egyenes igazság kimondása sokféleképpen lehetséges – bántó és kevésbé bántó 
módon  is.  Nem mindegy,  hogyan fogalmazunk  meg  egy halálhírt  vagy egyéb  rossz  hírt, 
anélkül,  hogy  az  igazat  elhallgatnánk.  Ilyenkor  eufemizáljuk  a  mondanivalónkat.  Az 
eufemizmus  a  stilisztikának  az  a  fejezete,  amely  arról  szó,  hogy  hogyan  fejezhetjük  ki 
magunkat, ha énünket nem érvényesíthetjük szabadon – írja Zlinszky Aladár (1931). 

Szende  Tamás  szerint  az  eufemizmus  annyit  jelent,  mint  megszépíteni  valamit, 
másként  kifejezni  egy  szót,  mint  saját  nyelvi  jelével.  Minden  társadalmi  rétegben  tilos 
bizonyos dolgok, cselekvések néven nevezése, vagyis a nevük tabu. (Szende, 1979)

Az eufemizmus szó a vallás köréből származik, görög eredetű, jelentése: „eu” - jó, jól, 
illetve  „phémi”  -  beszélek.  Latin  megfelelője:  „favere  linguis”,  azaz  hallgassatok 
(kedvezzetek  a  nyelvetekkel).  Ezzel  intették  csendre  áldozati  istentiszteletek  előtt  a  régi 
rómaiak a hívőket, ugyanis áldozatok, imák alkalmával csak jó jelentésű szavakat volt szabad 
használni. 

Az eufemizmusok egy része a vallás témakörébe tartozik, nagyobb csoportja azonban a 
társadalmi eufemizmusokhoz. A társadalmak jóval több tilalmat hoztak létre az évszázadok 
során, mint a vallás. Virágkorát élte a szép megfogalmazás a XVII. századi préciosité idején, a 
francia udvarban. Elsősorban a táplálkozás, emésztés, rossz szokások, kellemetlen képzetek és 
a testi szükségletek témakörébe tartozó szavakat nem volt szabad használni. 

Ma  ezeken  a  fogalomkörökön,  illetve  a  vallásos  meggyőződésen  kívül  kibővült  a 
kényes  témák  tárháza,  s  elsősorban  a  szexualitás,  illetve  a  súlyos  betegség  és  a  halál 
fogalmával  nem  tudunk  mit  kezdeni  köznapi  beszélgetéseinkben.  Gyakran  nélkülözzük 
ugyanis a megfelelő kifejezéseket, mert nincsenek szavaink bizonyos témák kifejezésére, vagy 
ha  igen,  azok  az  orvosi,  jogi,  irodalmi  vagy  más  szókincsrétegbe  tartoznak.  Bizonyos 
dolgokról pedig azért nem beszélünk, mert „ilyesmiről nem beszél az ember” vagy ha igen, 
akkor nagyon körülírásos formában. Az első esetben taburól, a másodikban eufemizmusról 
van szó, mely utóbbit gyakran azért használjuk, hogy a tabu tabu maradhasson, illetve hogy 



elkerüljük bizonyos dolgok közvetlen említését. 
Fónagy  Iván  szerint  az  eufemizmus  a  megszelídített,  civilizált  nyelvi  tabu. 

Érvényteleníti ugyan a nyelvi kifejezést, de a kontextus, a helyzet segítségével megérteti a 
hallgatóval  a  ki  nem  mondott  gondolatot.  Világosan  elválasztja  a  nyelvi  kifejezést  a 
tartalomtól, a látszólagos jelentést a valóságos mondanivalótól. Csak a megemlítés szintjén 
érdekes  ellentéte  a  szó  megszépítésének  az  eufemizmus  inverz  művelete,  a  vicc.  Az 
eufemizmus vénasszonyra gondol  és  koros hölgyről beszél,  a viccelő  vén szivarnak nevez 
fiatalt, öreget egyaránt. Az eufemizmus tiszteletet erőltet, szóban túlértékel, a vicc devalvál. 
(Fónagy, 1970)

Dr. Lajtai László pszichiáter megfogalmazásában azonban az eufemizmus elsősorban 
nem azért jött létre, hogy bizonyos nyelvi tabukról beszélhessünk, bár léteznek kifejezetten 
ilyen céllal használt eufemisztikus elnevezések is, hanem azért, hogy egy adott szó hatását 
csökkentsük.  A klasszikus  tabunál  az  annuláció  és  a  tagadás  mechanizmusa  működik,  az 
eufemizmusnál ezzel szemben nem a hatályon kívül helyezés, hanem a hatás gyengítése, a 
szépítés  az  elődleges.  Úgy is  fogalmazhatnánk,  hogy az  eufemizmusok  az  élet  bizonyos 
területeinek „felöltöztetései” azért, hogy azok „eladhatóbbak” legyenek.

A halállal kapcsolatos eufemizmusok

Az eufemisztikus  megfogalmazások  lehetővé  teszik,  hogy kellemetlen  dolgokról  – 
mint amilyen pl. a betegség, a halál – „szalonképesen” beszéljünk. Azt is megengedik, hogy 
olyan címkékkel lássuk el a negatív töltetű szavakat, amelyek szinte vonzóvá teszik őket, erre 
példa  a  századforduló  halálkultusza,  amely  temetőkultuszával  és  pompás  temetéseivel  a 
háttérben csaknem életcéllá emelte a hősi halál, szép halál, stb. élményét.

A szép halál „divatos” volt a múlt század végén. A kor jellegzetes stílusirányzata, a 
szecesszió  a  halál  angyalait  gyönyörű  nőkként  ábrázolja,  akiknek  ölelésében  gyönyör  a 
megsemmisülés. Klimt: Judit című festményén Holofernész levágott feje látható egy szinte 
erotikus női alak kezében. A századfordulón az irodalom is előszeretettel fordul a halál felé, 
kultuszt  alkot belőle: „A jövő embere midőn delelőre jut,  felébred benne a halálösztön és 
mindinkább erősödve kívánatossá teszi az elpihenést, a fájdalom és kínlódás nélküli elmúlást, 
amely testvére az álomnak” írja Cholnoky Viktor A Hét című folyóiratban 1904-ben. (Lakner, 
1993) A megszépített halál a századforduló birodalma. Az elrejtett, nem tudomásul vett halál a 
XX. századé. 

A közeli  halál  ma tabu.  Kunt  Ernő (1981) könyvében utal  arra,  amit  leginkább az 
utóbbi  tíz  évben  tapasztalhattunk  meg,  hogy  a  jóléti  társadalmakban  a  vagyon,  az 
életszínvonal,  egyszóval  az  élet  minél  élvezetesebbé  tétele  izoláló  hatású.  Itt  kevésbé 
kidolgozottabbak a környezet elhárító, gyászlevezető reflexei. A veszteség magánüggyé vált, 
elvárják,  hogy  a  gyászolók  gyászukkal  minél  kevésbé  terheljék  a  társadalmat,  mindenki 
intézze el, ahogyan akarja, a halál magánügy. Nem osztoznak egymás fájdalmában, mint régen 
vagy falun,  ahol  mindenkinek a temetése egyformán fontos  volt.  Ma egyre több az olyan 
temetés, ahol a lelkészen kívül összesen ketten-hárman állnak a sír, vagy még inkább az urna 
mellett,  s  gyakran a hamvak szétszórása (vízsugárral  az urnából  való kimosása) a legjobb 
megoldás  arra,  hogy  ne  is  kelljen  gondozni  az  elhunyt  sírját,  ha  éppen  nem  maradt 
hozzátartozója. 

Hasonlóan  a  megszépítésre,  tabu  kerülésre  irányulnak  a  napilapokban  megjelenő 
gyászhirdetések is. Megfigyelhetjük, hogy ma már az országos napilapokban szinte elvétve 
találunk  gyászhirdetéseket.  Nem szükséges  kitenni  közszemlére  azt,  ami  magánügy,  főleg 
Budapesten nem. Ezzel szemben a regionális, megyei lapok szinte oldalakat, de legalábbis fél 



oldalakat szánnak a gyászhirdetések közzétételére, mert van rá igény. A nagyváros izoláló, 
elszigetelő hatása ezen a téren is érezhető.

Ha megnézzük a gyászközlemények megfogalmazását, sehol sem írják ki a halál szót, 
vagy azt, hogy valaki meghalt. Ehelyett elsősorban az elhunyt szó használatos, ami az álomra 
emlékeztet:  hunyok  egyet  =  alszom  egyet.  Jellemző  elkerülések  a  hirdetésekben:  Nagy 
Jánosné  visszaadta  lelkét  Teremtőjének;  Szabó  Ferenc  életének  91.  évében  eltávozott  
közülünk,  Egy testrésszel kifejezett eufemizmus:  Moizer Józsefnének váratlanul, 70 évesen 
megállt a szíve; Kelemen Árpádné megfáradt szíve életének 72. évében megszűnt dobogni. 
(Tolnai Népújság)

A halál  módját  is  nagyon megszépített  formában  tárják  az  olvasóközönség  elé  az 
újságírók,  illetve  a  gyászolók:  nem azt  olvashatjuk,  hogy szívrohamban  halt  meg  valaki, 
hanem  váratlan körülmények között elhunyt.  Éppígy az öngyilkosokat sem jelölik másként, 
mint  tragikus  körülmények  között  elhunyt.  A halálélmény  borzalma  elől  is  felvértezzük 
magunkat a könnyű halál, csendes halál példáival. (Polcz, 1989) 

Talán  nem  közvetlenül  a  halál  tényéhez,  de  mindenképpen  a  halál  lehetséges 
bekövetkezéséhez  kapcsolódnak  a  súlyosan  beteg  felnőttek,  gyerekek  halálra  vonatkozó 
kifejezései,  valamint  az  egészségügyi dolgozók elkerülési  mechanizmusai.  Ide tartoznak a 
gyógyíthatatlan  betegségek  nevei  is.  A  daganatos  megbetegedéseket  szinte  csak  az 
egészségesek merik ráknak nevezni a köznapi nyelvben, mivel ez a szó magában hordozza a 
halál  előszelét  és  tabunak  számít.  Az  orvosok  is  inkább  daganatnak,  rosszindulatú 
daganatnak,  rosszindulatú  elváltozásnak,  csomónak,  kóros  sejteknek,  tumornak,  
szövetszaporulatnak, szövetburjánzásnak, rosszindulatú elváltozásnak, vagy nem jó indulatú  
elváltozásnak  hívják  korunk  egyik  leggyakoribb  halálos  betegségét.  A  szülők,  akiknek 
gyermeke  daganatos  betegségben  szenved,  veleszületett  rendellenességnek,  problémának,  
áttétnek, érintettségnek, bajnak, stb. nevezik. 

Maga  a  halál  ugyanígy tabu  szó.  Ha  valaki  halálos  betegségben  szenved,  nagyon 
sokféle utat talál a halál szó elkerülésére. A betegekhez hasonlóan kíméletből és a fájdalom 
tompítása  miatt  eufemizálnak  a  hozzátartozók  és  az  orvosok  is.  Az  orvos  elkerüléssel, 
átfogalmazással  eufemizál:  „el  fogjuk  veszíteni”  ezt  a  beteget.  Ugyanezt  fejezik  ki  a 
„végstádiumban  van”,  „itt  már  nem tudunk  segíteni”,  „a  betegsége  fatális  kimenetelű”,  
„végzetes kimenetelű a baj”, „úgy néz ki, hogy nem reagál a kezelésre”, „válságosra fordult  
a  helyzet”,  „nincs  több  terápiás  eszköz  a kezünkben” mondatok.  Nyíltabb  kifejezés  a 
„halálhoz  vezető  betegség”,  „nem  lesz  már  önből  nagypapa  vagy  nagymama”.  
Hasonlóképpen  a  közeli  halált  jelenti,  ha  a  hozzátartozónak  azt  mondják,  „készüljön  fel  
mindenre” vagy „készüljön fel a legrosszabbra is”. Gyerekeknek sokszor még hazudnak is a 
felnőttek,  ha észreveszik,  hogy hiányzik egy társuk:  „átvitték őt  másik kórházba”.  Sajátos 
módon  fejezik  ki  halálfélelmüket  a  gyermekek,  kamaszok.  Egy  18  éves  kamasz  így 
fogalmazott: „Én már nem érem meg a 18. születésnapomat”. Egy másik hasonló korú fiatal 
így fogalmazott: „Akkor már tudom, hogy menthetetlen vagyok.” (Békési, 1997) 

Ha  tematikusan  próbáljuk  az  eufemizmusokat  csoportosítani,  a  leggyakoribb 
eufemizmus  egyszerűen  a  szó  elhallgatása,  a  hiányos szerkezetű  mondat,  az  elhallgatás. 
Vagyis általában az a szó marad ki a mondatból, amiről az illető beszél. Így például daganatos 
betegség esetén az egyik édesapa így fogalmazott: „csak azt a részét vették ki, amelyik nyomta  
a gerincvelőt”. Ilyenkor a beszélő a másik félre bízza, hogy a szövegkörnyezet segítségével 
kiegészítse a mondatot. 

A  halál  vagy  halálos  betegség  kísérő  jelensége  sok  beszélgetés  során  a  hang 
lehalkítása. Csak halkan merünk beszélni róla, ez a jelenség az eufemizmus egyik fajtájaként 
is felfogható, de tulajdonképpen a szómágia témakörébe tartozik. 

A szépítés,  tompítás  jellegzetes  eszköze  az  általánosítás.  Általánosító  kifejezések, 



amelyek leggyakrabban használatosak súlyos betegség,  illetve  halál  esetén:  baj,  betegség, 
probléma; ez, az, valami (történt vele), válságos a helyzete, stb.  A névmások, határozószók 
üres keretnek tekinthetők, amelyeket a beszédhelyzet és a szövegkörnyezet alapján töltünk 
meg tartalommal.  A beszélő itt  a hallgatóra bízza az értelmezést és áthárítja az ezzel járó 
felelősséget.

Az  eufemisztikus  megfogalmazás  egyik leggyakoribb  eszköze  az  idegen  szó. Erre 
rendkívül sok példát találunk az orvosi nyelvben, ahol főként a latin kifejezések biztosítják az 
idegen szavakkal történő megfogalmazás laikusok számára érthetetlen, csak sejthető formáját. 
Ilyen a fatális kimenetel, a halálos betegségek idegen nevei: leukémia, AIDS, stb. 

Hasonló szerepe van  az alany többes számban való használatának. Ez elsősorban 
gyerekek  súlyos  betegségének  kezelésekor  jellemző,  ilyenkor  a  szülő  mintegy magára  is 
kiterjeszti  a betegséget,  eltávolítva a gyermektől  és  osztozva annak szenvedésében:  „most  
kapjuk majd az ötödik kezelést”, „még lesz egy műtétünk”, stb. 

A  tagadó jellegű körülírás szintén az eufemizmus egy formája,  a pozitív  tagadás 
ugyanis nem annyira radikális, mint a negatív jelentés nyílt kimondása. Erre példa: „Önből  
már nem lesz nagypapa”, „itt már nem tudunk segíteni”, „nem reagál a kezelésre”, „nincs  
több terápiás eszköz a kezünkben”, stb.

Számtalan  módja  van  a  halál  tabu  elkerülésének.  Ehhez  nyújtanak  segítséget 
számunkra az eufemizmusok. Nem mindig jó azonban, ha csupán rébuszokban beszélünk, 
főként,  ha  őszinte,  emberi  módon  kell  valakinek  a  halálról  szólnunk.  Az  eufemizmusok 
önmagukban nem mindig elegendőek. Inkább bevezető, kiegészítő funkciójuk van. Nem a 
századforduló  halálkultusza  a  megoldás  a  halálról  való  diskurzusban,  hanem  az,  hogy 
megtanuljuk kezelni korunk „nagy kérdéseit”, ahogy Kolozsi Béla fogalmaz. A tőle idézett 
mondatok világítanak rá arra, hogy kultúránk még nem képes kezelni a tabuvá vált „nagy 
emberi témákat”. „Egyrészt az eddigiektől eltérő,  más módon kellene ezeket a kérdéseket 
megközelíteni, másrészt egyfajta optimális szociális kezelésmód érdekében nem volna szabad 
tabusítani őket. Kultúránk pontosan e másként kezelésben fogyatékos. Ennek megoldása nem 
is a hétköznapi nyíltság inadekvát módszere lenne, hanem a rejtett,  titkos szféra tisztelete, 
kezelésének  kialakítása,  kulturális  modelljének  meghonosítása.”   (Kolozsi,  1997)  S  talán 
ehhez hozzájárulnak az eufemizmusok is.
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