
SZÉP ILLAT, GYÖNYÖRŰSÉGÖS ILLATbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(A DALÉK A TÖRTÉNET I LÉLEKTANHOZ )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VÉRTES O. ANDRÁS

1. Úgy látszik, hogy egy-egy érzetmodalitásnak megfelelő kép-
zetek különféle korokban másként-másként éltek az egyén szubjektív
miliővetületében (ez utóbbi fogalomra: VÉRTES O. JÓZSEF, Miliő és gyermeki lé-
lek. Bp., 1935. 5-15).

Nyelvemlékeinknek egy csoportjában, nevezetesen kódexiroda1munkban, amely
szinte teljes egészében vallásos tárgyú, föltűnően többször és jelentősebb helyzetben
szerepelnek szaglási képzetek, mint századunknak hasonló, illetőleg azonos tárgyú
irodaimában. Adataimból arra következtetek, hogy ez többé-kevésbé jellemző volt
nemcsak a magyar, hanem a nyugat-európai középkor egy részére is. Ismeretes
egyébként, hogya magyar kódexírodalom jelentős része fordítás (a források kimu-
tatásának könyvészete: STOLL BÉLA - VARGA IMRE - V. KOVÁCS SÁNDOR,
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Bp., 1972. 153-154, továbbá
157-167 passim). - Hogy némelyik érzetmodalitásnak megfelelő képzetek valamely
korban előnyben részesülhettek más érzetmodalitáséval szemben, azt már LUCIEN
FEBVRE igyekezett igazolni a XVI. századra vonatkozóan, kiemelve a szaglási, ízle-
lési és hallási képzeteknek a XVI. századi francia irodalomban való jelentős szere-
pél. (LUCIEN FEBVRE, Le probleme de l'incroyance au XVIe sieele. Paris,
1942/1962. 461 kk.; a szaglási érzékletekkel kapcsolatos munkák nagy bibliográfiá-
ja: [GRANT, FLORENCE - JOSEPH A. O'CONNOR] Odors and the Sense of
Smell. A Bibliography. 320 BC - 1947. New York. Több új munka címe
KARL-HEINZ BERG könyvének irodalmi jegyzékében: Duftwirkungen auf den
Spur. Eine anthropologische Studie. Giessen, 1988. 292-299 passim.)

Miért fontos, hogy ez érzetek tartománya változáson ment keresztül?
Kettős okból is. Egyrészt, mert mutatja, hogya lelki élet alapvető fontosságú

tartományai is változásnak vannak alávetve, másrészt pedig mivel más-más érzette-
rületnek más és más erejű az érzelmi velejárója, ez a körülmény kihat érzelmi vilá-
gunk alakulására is. Tudnunk kell, hogya lélektani irodalomban ismeretes az a fel-
fogás, amely szerint a szaglási érzetmodalitás az érz elm i érz e tek sorába tarto-
zik: "Az érzékelés valamennyi fajtája közül bizonyára egyik sincs az emocionális
érzéki tónussal olyan széles kőrű összefüggésben, mint a szagérzékelés" (SZ. L. RU-
BINSTEIN, Az általános pszichológia alapjai. 1. Bp., 1977. 338).

Ezzel szemben a látási érzet eknek és képzeteknek a világa, amely korunkban
jelentősebbé vált, nem is egy szerző szerint érzelmileg hideg. "Das Sehen ist der kál-

teste Sinn" - írta MARGARETE HAMBURGER (Vom Organismus der Sprache.
Leipzig, 1920. 9); McLUHAN is hidegnek minősíti érzelmi világunkat, különösen a
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hallási kultúráéhoz viszonyítva (MARSHALL McLUHAN, The Gutenberg Galaxy.
London, 1962. 19).

2. Mi a bizonyítéka annak, hogy az első magyar nyelvű könyvek korában
nagyobb és más volt a szaglási képzetek szerepe?

a) Említett gyakoribb előfordulásuk. Példaként megemlítem, hogya NagyszK.-
ben, a Nyelvemléktár Ill. kötetének 37-39. lapján nyolcszor fordul elő szaglási képzet,
s e kézirat 8., 35., 44., 57., 64., 65., 107., 108., stb. lapján is találkozunk ilyenekkel.

b) Ismeretes, hogy az érzetek, képzetek közül ma csak az úgynevezett maga-
sabbrendű érzetekkel és az ezeknek megfelelő képzetekkel kapcsolatban alkalmaz-
zuk azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszép jelzőt: szép szinek, szép hangok stb. Éppen ezért figyelemre méltó kóde-
xeink jelzős szerkezetei közül azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó illa t mellett nem is egyszer előforduló szép illa t.
Erre több példát találunk az ÉrdyK.-ben 1: zeep ylla t (44,50), zeep ylla th (500), ne-
mes zeep ylla th (312), oly nagy mondhatailan zeep ylla t (499), nagy zeep ylla tot
(402), zeep ylla ttya (464, 613), zeep ylla tw (28, 44, 477, 510), az zeep ylla tw liliom

(532), nagy zeep eedes ylla tw zagh (412), zeep zagw es eedes yzew gymelch9kkel
(311) stb. Ugyancsak az ÉrdyK.-ben előfordul a gye,1erewseges yz es ylla t is (477).
Hasonlóra a TelK. lapjain is van példa (1.alább).

Ezek az adatok arra vallanak, hogya szaglási érzékletek és képzetek - hogy
úgy mondjam, a nemességi rangsorban - nemegyszer kőzelebb álltak a látásiakhoz
meg a hallásiakhoz, mint az ún. animálisokhoz (vagyis az ízlésiekhez és tapin-
tásiakhoz). Ez emlékeztet arra, amit KAUFMANN a középkori zsidó irodalom lé-
lektani fölfogásáról írt, ti. hogy eszerint a szaglás a méltóságot ("Dignitat"-et) ille-
tően az "animális" és a "szellemi" érzékelés között van (DAVID KAUFMANN, Die
Sinne. Beitriige zur Physiologie und Psychologie im Mittelaiter. Leipzig, 1884. 154).

3. Az illat hatalma nemegyszer csodálatosan nyilvánul meg. Az
ÉrdyK. leírván Szent István vértanú és a vele eltemetett szentek testének megtalálá-
sát, illattal kapcsolatos gyógyulásokról is megemlékezik: "Mykoron azert oda men-
tenek vona es asny kezdetteek vona nagy feld yndwlas leen, es az feld alool nagy
zep yllat ky hathny es azonnal heet betegfu<.vygazanak meg" (446). Szent Dorottya
rózsáinak illata hasonló hatású volt (ÉrdyK. 222): ,,Az zeep rosanak kedeeg yllaty-
tyanak myatta sok korok beteghek vygaztanak meg." - A TelK. Szent Makár-legen-
dájában szintén olvashatunk a szagok csodálatos rontó vagy áldásos erejéről: "Ime
negyven nopnak wthana zala my reank nagy es el zenwethetetlen dohossagh mely
dohossagoth el nem zenwethetwen, holt elewenwl az feldre le hwllank, es kenyer-

1Nyelvemlékeinket általában a Nyelvemléktár köteteiböl idézem, a SándK.-et, a VirgK.-et és a
VitkK.-et azonban a RMK6d.-MI, a GuaryK.-et, a ComK.-et meg a Példák Könyvét a CodHung.-MI. Az
adatgyűjtésben nem törekedtem teljességre.
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genk az wr Istennek, hogy el wenne lelkynket" (275); Jarank telyes negywen napegh
az pwztaban egy falatoth sem Ewen, Azzonkezbe hogy oth Jamank hallok zamtalan
nepnek ekes dycheretiketh es zalla my reank oly igen gyenyerwseges Jo illat, hogy
az my zankat mynden lepes meznel Inkab meg edesythe, wgy Anyera hogy az edes
eneklesbe, es az Jo Illatba hat el alwthwnk wolf' (280); mynth Igen megh farath
emberek le wlenk, thahat eles alwthwnk wolth, egy kewes Idt5mwlwa fel serkenenk
thahat oly igen zep edes Ilattoth erzwnk hogy paradichomnak gyenyerwssegehez
hassonlattatik wala" (284); [Szent Makárról:] .mynden teste neky Ilatoz wala
mynth az dragha balsamum (286). (A Szent Makár-legenda a látási és hallási képze-
tek buja bőségét is előnkbe tárja.) Ugyane kódex Szent Anna-legendájában Szűz
Mária megjelent egy remetének, s mikor "elenezec a latas [...] ot a helÖn: codalatos
kybolto illatnac illattya marada meg" (118). - A PéldK. említi a mennyei virágokat:
ezektől .zarmazeg ilye chodalatos illatnac nagi nemes zaga. hogi az soror a nagi
edessegert elrytetet volt" (73). A bollandisták által 1643-tói kiadott és még napja-
inkban sem befejezett hatalmas vállalkozás, az Acta Sanctorum szárnos középkori
szentnek az életével, illetőleg a hozzájuk fűződő csodákkal kapcsolatban aránylag
sokszor emlékezik meg szaglási érzékletekről. Lásd - például - az AASS. első kőte-

teit. (A művelődéstörténeti szempontból is igen értékes sorozat megvan az ELTE
könyvtárában.) Meg kell jegyeznem, hogy korunkban is előfordul az illat csodájának
motívuma - páter Pio életében -, de ez inkább kivétel.

A szaglási képzetnek hajdani nagyobb szerepével függ össze az is, hogy az
ÉrdyK. ördöge gonosz bűzzel töltötte meg a cellát (625). A SándK. szerint pedig a
boldogok teste "mynd io illatu lezon: amiera hog myndon zenth mynd tauol mynd
kozzeel myud9n dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL pdlteeknek kywaalt keppen ualo g:Y9n9rwseg9th illatban rez
zeelteeth"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[!] (SándK. 5r). Az ördög ellenben büdös, mint ahogya bűn is az: "h?d9s
uala mynth ordogh" (SándK. 20v); "ammeg aggoth bynnec dohossaggat" (NagyszK.
107).

4. A túlvilági ju t a lrn a k , illetőleg büntetések részének vélték te-
hát a jó illatot is, illetőleg a bűzt is: "vg mondnac ascent iras beli doctoroc: hog a
ziznec: auag a tistasagtarto embernec testet: itelet napianac vtanna: az edes isten:
oly igÖ-Unag edes gá-nörfiseg~sillattal aiandekozza meg: hog az Ö testenec edessege-
be: eg zem pillantasiglan: nagob gono..$-segötval: hognem mynt adamtulfogua itelet
napig mend etelles vilag" (SzékK. 309). Logikus. hogy a középkori ember képzeleté-
ben - más érzékleteken kívül - szaglás útján is bűnhődik a pokolba jutott ember;
tanúsítja ezt a GuaryK. is: "val'on mikeppen[n] alhat [...] az ~ [ti. az ördög] zaianac
el viselhetetlen dohossaganac ellene" (2). Hogy ez az elképzelés nem magyar saját-
ság volt. az kiviláglik Petrus Reginaldetusnak 1502-ben, Párizsban újra kiadott, so-
kaktól ismert munkájából, a Speculum finalis retríbutíonísből, amelyben a szerző
több mint négy lapon tárgyalja a pokol borzalmas bűzét ([c~] - [c~]) és körülbelül öt

lapon ([x;] kk.) a mennyei illatok gyönyörűségét (persze itt sem. sokszor egyebütt

sem maradnak el más érzetmodalitások).
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5. A szaglási érze tek és képzetek nagyobb középkori jelentősége mor á 1is

vonatkozásaikban is megmutatkozik. A VirgK. útmutatást ad az életgyónásra

(1 kk.); itt az öt érzékszerv bűnei között megvallja agyónó: .Jzesembe vetkeztem.

mert ilatoztam oly alatokat. f)iweket. es oly zagos alatokat. kybewl twtem k ev e l-

se get l hordozuan kezembe. ruhamba. es feyembe. emberi zerelmert. es benne valo

g)iwnyewrwsegnek okaert" (4). A bűnöknek az érzékszervek szerint való meggyóná-

sa ismeretes volt a középkorban, vö. PIERRE MICHAUD-QUANTIN, Sommes de

casuistique et manuels de confession au moyen age. Louvain etc., 1962. 92; ugyane

mű 88. lapja a következő hexametereket közli:

"Sensus sunt quinque quos costodire debemus:

Visus et auditus, contactus, gustus odorque. "

De tanúsítja ezt a VitK. is, amely szerint az öt érzékszerv bűnei között a szag-

lással kapcsolatosak is beletartoznak a gyónásba (26v).

Mindezt azért is említjük, mert korunk gyónási gyakorlatában ez már nincs

meg, a többi érzékszerv által elkövetett bűnök azonban ma is tárgyai a gyónásnak.

Egy XVII. századi munka példákat említ arra, hogy Isten megbüntette az illato-

kat mód felett élvező embert (Magnum Theatrum Vitae Humanae. Auctore LAU-

RENTIO BEYERLINCK. Tom. V. Lugduni, 1656, s.v. Odoratus: a "Mollities Odo-

ratus Punita" c. fejezetben). E könyv egyik példája szerint szükséges, hogy az ön-

megtagadás az illatokra is kiterjedjen (uo.: "Odoratus Mortificandus", - e gondolat

említése a középkori zsidó irodalomban: KAUFMANN i.m. 156; ugyanerre lásd a

Vitae patrum IV. könyvét: MPL. LXXIII, 865. h.; nyilvánvaló, hogy BEYERLINCK

anyagának jelentős része középkori eredetű).

A XII. század közepéről származó Visio Tundali jórészt későbbi kéziratokban

maradt fönn: a látomás szerint a gőgösök bűnhődésének helye ("Strafort der Hoch-

müthigen") egy mély, bűzhödt völgy (C. FRITSCHE, Die lateinischen Visionen des

Mittelalters bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Kny. a Romanische Forschungen
2.-böl. 363).

Ugyancsak az erkölcs körébe vág, hogy - a CornK. szerint - ha valakinek a

szaglása a .zegenyeknek dohat elnem zenuedhety", abban nincs meg a Szentlélek

második ajándéka, a kegyesség (78r-78v; latin forrása: CodHung. VI. 569, 571).

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbüszke ember bűzét (vö. fr. il pue d'orgueil) nemegyszer reálisnak vélték. A

14. századi Svédországi Szent Brigitta (Birgitta) Revelationesében olvassuk: ,,[...]

Sponsa Christi [...] quoties approximaban t [...] homines spi ri tul immundo & su-

per b ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! , sta tim sensit tantum fo e tor e m l & in ore tam amarum habuit sapo-

rem, quod vix ferre posset." (Revelationes S. Birgittae. Coloniae Agrippinae, 1628.

582).

lÉn ritkítottam. V. O. A.
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6. Néhány adatot még a szaglási érzéklet egyéb vallási vona tkozásai-
ról. Nagy Szent Gertrúd (1256-1302) ••Legatus"-ában olvassuk, hogy az Úr így
szól hozzá: ••...Spes quoque tua, qua iugiter ad me anhelas, spirat olfactui meo sua-
vissimi odoris delectamentum" (Sanctae Gertrudis Magnae ... Legatus divinae pieta-
tis. Accedunt ejusdem Exercitia spiritualia. Pictavii, Parisiis, 1875. 221). E mun-
kákban (melyek közűl a szövegkritika a Legatus 2. könyvét és az Exertitiát tulajdo-
nítja csak a szentnek: A. ZIMMERMANN in Lex. für Theologie u. Kirche: IV. Frei-
burg, 1960. 761. hasáb) egyébként is kiemelt helyen szerepelnek az illatok, lásd pél-
dául a 248., 281., 288., 311., 334.,443.,509.,621.,661. lapot. Csak még egy fohá-
szát idézem: ••Beatae nares quae aspirant te, o amor Deus, du1cissimum vitae aro-
ma! O quando, quando aspirabit mihi tuae melifluae divinitatis fragrantia?" (673).

A most emIítettekkel kapcsolatban idézem KAUFMANN DÁVIDot, aki héber
és arab források alapján írt az érzékszervek középkori élettanáról és pszichológiája-
ról (DAVID KAUFMANN i.m.): "Wenn einerseits der Geruch zuweilen der Heide
unter den Sinnen dargestellt wird, den keinerlei religiöse Vorschrift verpflichtet, so
gibt es andererseits kein Organ, das deulicher den St e m p eId erG ö tt li c h -
keitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 an sich trágt als das des Geruches" (155-156). Erre emlékeztet, hogy a kő-
zépkori keresztény irodalomban hivatkoztak az ÓSzövetségnek e helyére: ••Spiritus
divinus in naribusmeis" (Jób könyve, lásd: MPL. CXI, 154).

A katolikus liturgia középkori történetében éppen nem volt ismeretlen az illat
szerepe (vő. például: ALEXANDER FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im Mit-
telalter. 1-11.Freiburg LBr., 1909. 1.,425-427 és E. G. CUTIIBERT - F. ATCHLEY,
A History of the Use of Incense in Divine Worship. London etc., 1909. 139,396-397).
Egyébként egy francia szerzó a XIX. század elején azt írja, hogy az illatok szerepe a
katolikus templomokban régebben szokásosabb volt, mint az ő idejében (HYPPOL.
CLOQUET, Osphrésiologie ou Traité des Odeurs ... Paris, 1821. 101).

7. A szagnak csodálatos hatásán kívül külőnős ter m ész et ese r ő t is tulaj-
donítottak: "Az Cedrusnak haznalattya hogy byze eloet az meerges kegyo el ffwt"
(ÉrdyK. 476). A középkori orvosi-természettudományi irodalomban neve-
zetes Bingeni Szent Hildegard (1098-1179) többször megemlékezik bizonyos növé-
nyek jótékony hatásáról (Liber Beatae Hildegardis Subtilitatum diversarum natura-
rum creaturarum. MPL. CXCVII, 1125.h-1352.h.: passim), így például a tömjén il-
latáéról: "odor eorum te confortat, et oculos tuos clarificat, ac cerebrum tuum im-
plet" (i.m, 1196.h.). Vincentius Bellovacensisnek Speculum naturaléja, a középkori en-
ciklopédikus irodalom egyik legnevezetesebb és igen elterjedt alkotása is megismertet
némely illat használatával: a fokhagyma szaga elűzi a kígyókat stb.: 1. kőtet, liber XI,
cap. XV (strassburgi kiadás, non post 1478: SAJÓ - SOLTÉSZ, Catalogus: 3495; téves
datálás: VÉRTES O. A., A magyar leíró hangtan története. Bp., 1980. 195).

1Én ritkítottam. V. O. A.
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8. Nem meglepő tehát, hogya szaglási érzetek a magyar frazeológiában is

nyomot hagytak. Bizonyíték rá ez a szólásunk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrrod attólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfokhagymás. Mint O.

NAGY GÁBOR megírta, ez azon a néphiten alapul, "hogy fokhagymával, fokhagy-

maszaggal távol lehet tartani" a boszorkányokat (Mi fán terem? Bp., 1957. 264); e

szólás eredeti alakja: Orrod attól, jokhagymászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(í.m, 265). (Nem tárgyaljuk itt büsz-
ke szavunkat, melynek alapszava - mint ismeretes - a baz főnév. VÖ. TESz. stb.)

9. Azt vethe tné valaki gondola t mene t ünkkel szem ben, hogy

minden (vagy szinte minden) történelmi korszakban nagy volt a szaglási érzetek,

képzetek szerepe: gondoljunk csak BABITSnak még 1909-ben megjelent kitűnő

esszéjére (Szagokról, illatokról. In: Esszék, tanulmányok. 1. Bp., 1978. 42-57). Ebből

kitűník, hogy Montaigne, Schiller, Goethe, Zola, Daudet és más kitűnő szellemek

rendkívül érzékenyek voltak a szagok iránt. BABITS azonban itt főként kivételekről

(44), .anűvészi érzékű embereknek" (46) szagok iránti fogékonyságáról ír, sőt arra a

következtetésre jut, hogy "a szagok iránti érzékenység és a szellemi kiválóság, úgy

látszik, egyenes arányban van" (44). Egy korszak átlagáról csupán az ókort il-

letően szóI: ,,A klasszikus ókor civilizációjához (e kiváltképpen esztétikus civilizáci-

óhoz) oly mértékben hozzátartoztak az illatok, amint azt mi nem is képzelhetjük" -

írja, s Platónt, Martialist és WILAMOWITZ-MOELLENOORFFot idézi (45).

Ami az affektivitás és a szaglási érzetek, képzetek iránti fogékonyság összefüg-

gését illeti, nem lenne hiábavaló munka minden egyes korszaknak ilyen szempontú

vizsgálata. A sok megvizsgálandó részletkérdés közül csak egyet említek: helytálló-e

JULIEN TEPPE nézete, aki szerint a francia XVII. század - képletesen szólva -

szinte szagok nélkül volt ("notre XVIle sieele reste il peu prés inodore": Vie et Lan-

gage 1971. 466)?

10. Összefoglalás. -

a) A szaglási érzeteknek és képzeteknek a középkorban jelentősen nagyobb sze-

repük volt, mint manapság. Ez az érzelmi világ történeti kialakulása szempontjából

sem közömbös: ismeretes ugyanis a lélektani irodalomban az a fölfogás, amely sze-

rint a szaglási érzetmodalitás az érz elm i érzetek sorába tartozik.

b) A középkori irodalmunkban előforduló szép illa t, gyönyörűséges illa t arra

utal, hogy e korszak emberének világában a szaglási érzékletek, képzetek bizonyos

szempontból a "magasabb rendű" érzékletekhez, illetőleg az ezeknek megfelelő kép-

zetekhez álltak közel; ezt bizonyítják vallásos vonatkozásaik is. A szaglási képzetek-

nek a modern vallásos irodalomban való szegényes előfordulását tükrözi - egyebek

közt - Benjamin Crémieux-nek ez a gunyoros kijelentése: .L'odorat m'apparait

comme le moins catholique de tous les sens ..." (idézi JULIEN TEPPE: Vie et Lan-

gage, 1962. 584).

c) Mindez összefügg az emberiség szubjektív miliővetületének változásával.
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