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K  S  A

Kussoló szimatolás
A lélegzetvétel az embert a transzcendentális világgal köti össze. A szaglás a 

lélegzés velejárója. A transzcendenssel való kapcsolatfelvétel elemi feltétele sokak 
számára a csend. A csendes szaglászás a filozófiára hajlamos emberek szokása.

A szagérzékelések vizsgálatával, a szaglószervek kutatásának kialakulásával 
foglalkozik Alain Corbin francia történész áttekintése (1982/1996). A könyv közép-
pontjában a XVIII–XIX. századi Franciaország áll, ahol ekkor megkezdődött a leve-
gő tudományos tanulmányozása, és hamarosan létrejöttek a levegő tulajdonságaival, 
illetve a szagokkal és a szaglószervvel foglalkozó tudományágak (az aerizmus, illetve 
az ofreziológia), ami szükségszerűen a szaglószervi érzékelések finomodásához, 
majd – higiéniai előírások bevezetése révén – a privát és a közterek szagtalanításá-
hoz vezetett. Ugyanennek a folyamatnak az eredménye társadalmi rétegtől függően 
esetleges illatosítási technikák alkalmazása is. Magyarul a szagok kultúrtörténetét 
tárgyalta Lőwy Dániel (1987, 1988) és Magyar László András (1999).

Az alábbiakban néhány a magyar költészetből és néhány egzotikus nyelvből 
vett példán a csendben való szaglás, igenévvel kifejezve, kussoló (vagy kussolva) 
szimatolás jelentőségére, az együttes kifejezés különböző lehetőségeire hívom fel 
figyelmet. A borászok szerint a szőlőnek, mustnak aromája, a bornak bukéja van. 
A szivarozás franciás műnyelvén arőme az égő szivar illata. Nem égőn bouquet 
(Resnick 1997a: 167., 1997b: 167.). A magyarban talán német közvetítéssel a fran-
ciából jövevényszó a buké (francia bouquet ’virágcsokor’), ami zamatot és illatot 
(ízt és szagot) egyaránt jelöl. A közönséges csendversek megszokott illatkísérői az 
orgona, a mézet adó akác és hárs, a bukét adó bor és tea.

A magyar csendköltészet kimagasló alakja, Fenyő László (1902–1945) Teafű 
című verse a következő:

„Ki látta a teafű
párájából szerteszét
gyűrűző csendet?

Halkkal varázserejű,
mélyén magány s bölcsesség
illata lengett”
(1972: 305.)

Ugyancsak egykori munkaszolgálatos, Hajnal Gábor verse a Zsibongó csend:

„Tulipánágyak tarkasága
és keveredő illatok
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köztetek elkábulva állok
fáradt vagyok.

Orgonák lilasága
a nap még ott áll nyugaton
a nappal peremére dőlve
már aludnék nagyon.

A vérvörös szív kalimpál az égen
megfordul köröttem a táj
és elakad a madárének
a csend zsibongva fáj”
(1982: 455)

Az 1950-es években induló költőgenerációnál további példákat találunk a 
csendben való szagolgatás, legalábbis passzív szagérzés felidézésére. Negatív pél-
dával kezdve, Váci Mihály csendverse a Zene, melynek első versszaka:

„Virág, illattalan
Nyílik és nem ragyog.
Egy dal száll hangtalan.
Énekel egy halott”
(1971: 573., 1975: 573., 1977: 256., 1979: 667., 1984: 300.)

Simon István költészetében a Csöndes faluvég című vers első versszakában:

„Üres és csöndes a faluvég; bárányfelhők
könnyű uszálya tarkáll a kék nyári égen.
A hársfa saját részeg illatától megdőlt.
Árnyékában ballag a lúdcsapat fehéren”
(1976: 44.)

Az ezredforduló hazai haikuáradatának egyik képviselője, Szennay Ilona 
Szakcsi délután című versének harmadik versszaka (tulajdonképpen önálló haiku) 
a csend által előhívott szag- és ízérzeteket példázza:

„alkonyi csöndben
fagerendák illata
testes bor íze”
(2014: 31.)

A csend az elmélyült, figyelmes szaglást teszi lehetővé, ám az áradó illathoz 
az asszociáció harsány hangokat társít. Demény Ottó Orgona című versében a 
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máglya és a mozdony a hőként áradó, a kürt a hangként áradó orgonaillatot jeleníti 
meg:

„Óriás máglya az orgona bokra,
harmatos fürtjei hajnali kürtök.
Illatuk árad a napfényes útra,
mint a mozdonyból szállnak a gőzök.”

Majd az orgonaillat a következőképpen testesül meg:

„Éretten súlyos asszonyi ringás
kacérkodik a megejtő széllel.”
(1963: 22.)

A magyarban a poliszémiát (többféle jelentést) mutató hallgat ’hangot figyel; 
csendben van’ a hall ige képzős származéka. Még érdekesebb, hogy a költészetben 
megjelenített, a csend által hozzáférhetővé váló szagérzetek megfelelői egyes nyel-
vekben bizonyos szavaknak ’hall’ és ’szagot érez’ poliszémiája. Ismert például a 
kínai wén ’hall; szagot érez’, ami ráadásul a viszonylag kevés számú írásjeggyel ér-
zékletesen kifejezett igék közé tartozik: az írásjegy egy kapu, amelyben egy fül van, 
ám tulajdonképpen a kapu (men) a hangot adja meg, a fül a jelentést. Az olaszban: 
sentíre ’érez; hall/hear’, a tulajdonképpeni ’hallgat’, az udire ’hallgat/listen to; hall/
hear’ mellett. A spanyolban és portugálban sentir ’érez, hall’ a kifejezetten ’hall’ 
jelentésű spanyol oír és portugál ouvir mellett. A mordvinban marams ’hall’ három-
féle további jelentéssel (’szaglással, ízleléssel, tapintással érez’, Hevér 1999–2000: 
104.). Ami a poliszémiát mutató érzékelési igéket illeti, ezek úgynevezett statív 
igék, mint a magyar lát, hall, érez, szemben az érzékelés szándékosságát hangsú-
lyozó aktív igékkel, mint a magyar néz, hallgat, szagol (Kicsi, 2007: 34–37.).

Több kreol nyelvre szintén jellemző a ’hall; szagot érez’ poliszémia, s ez az 
egybeesés kifejezetten jellemző több afrikai nyelvre, angol, portugál, bantu kreo-
lokra.

Az angol alapú krio (Sierra Leone, Gambia stb.) érzékelést jelentő igéi közül 
a yεri (< hear) ’hallgat/hear; szagolva érez/smell’, smεl (< smell) ’szagolva érez/
smell’. A nigériai angol pidginben hasonlóképpen hyar (< hear) ’hallgat/hear; sza-
golva érez/smell’, smel (< smell) ’szagolva érez/smell’. Például: À hyar/smel di sent 
’Érzem a szagot’, À hyar di myuzik ’Hallom a zenét’. A kameruni angol pidginben 
hia (< hear) ’hall, szagolva érez’ mellett smεl (< smell) ’szagolva érez’ (Todd, 1984: 
126, 129.). Két, a Guinea-öböl egy-egy szigetén beszélt portugál alapú kreol nyel-
vében hasonló a helyzet: a São Tomé-szigeten êndê ’hall, szagol’, a Principe-szige-
ten têndê ’hall, szagol’ (talán a portugál atender ’figyel’ folytatásai).

Hasonlóan viselkedik két bantu kreol nyelv is: lingala (kongói – mindkét 
Kongóban használt – bantu nyelv) -yóka ’hall, érez, szagol’, fanagalo (Dél-Afrika, 
Zimbabwe, Zambia) izwa ’hall, szagol’.
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Már nem afrikai, hanem új-guineai kreol példa a tok-piszin (újmelanéz) ha-
rim (< hear + em, erősítésképpen a német hören ’hall’) ’hall, szagolva érez’ (Todd, 
1984: 188.).
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