
Kilián László

Niomé I. – A fa mítosza
V. Levegő

(részlet a regényből)

...
Szag és illat ekként lepelként, takaróként, fátyolfüggönyként hordja 

díszeit, formáit, ábráit, rajzolatait és mintáit. Lógjon, feküdjön bár rep-
tében, gazdag díszű mind, tobzódóan színes és kacskaringós formákban 
bővelkedő itt, szégyenlősen fakó vagy pasztell és egyszerű jelesen tisztult 
ott. Kavalkád-zsibbasztón vagy kavargásában is ülepedő a levegő. A szag-
lással magát megmutató és ennen valóját felmagasztaló levél – fa levele 
– lélegezte levegő. Szaglegelője magasságos hegynek, lombcsúcsra törek-
vőnek, rónaságnak, terülő ágak alatt oltalmat találónak.

Ezért aztán áramoljanak most sorra sor az orrnak méltatására lett sze-
mek, magok, minták, szálak, fátylak terjengve terjedve a légben és az élet 
élvezetes belső tereiben.

Ősz és avarszag.
Fülledt. Édesen és kesernyésen. Vékony és száraz szálak: levelek ere-

zetének maradéka, állatok szőrszálainak, ökörnyál vagy pókháló száraz 
szaga. A harmatnak odahagyott, felfésült, de szúróssá lett zamata éled, a 
gyapotbojtban elrejtőzött tüske talál itt saját szagot, szagokat magának. 
Mégis ez a száraz és ragadós tud áporodottá válni. Az egykori nedves-
ség emlékezete, nyúlósan barna, a halott spóra bágyadt pora az orrban. 
A hűvös őszi esők az avarban, az elnémult levelek ágyában melegednek. 
Meglangyulnak, közben pedig befogja őket a fakóbarna, az élénk bíbor, 
az élessárga: a langyos lágyvíz-zuhogásból lett verejtékhez tapad a sok 
égő és parázsló, hamvadó levél olvatag színe és ezekkel együtt az a fojtó 
szag, ami a füst megszületése elé sedergeti magát.

Esőüledék ez: az a sötétlő anyagoktól származó szag, ami a pocsolyák 
alján vagy színén terjeng – szétmászva, szertebomolva – úgy, hogy szag-
bolyhaiból oda is adjon valamit a víznek, de őrizze is magát, úgy hogy 
magába is fogadja a folyadék somolygósan behízelgő olvadozását, közben 
mégis ellene feszülten.

Összességében haloványként fanyargó szag az övé. Mint mámorító ital, 
amelyet szádba véve és lenyelve az áradása helyett inkább egy sajátos, 
szilárd anyagnak érzel, amely kapaszkodik nyálkahártyádba, keményen, 
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szárazan és élesen. Fanyar: mintha a fáradtzöld hirtelen lilává, fagyosko-
dó melegházi, baronesszeket ékítő trópusi színárnyalatává lenne.

Fanyar. Az első őszi nátha első hírnöke.

Humusz és gombaszag.
Testvére az avarszagnak. Sűrűbb és nehezebb. Fanyar ez is, de édeskés, ta-

lán csöppet savanyú is ez a szag. A szag alján a zsír nehezül egy sejtelemben, 
amely csak azzal növekedhet gyanúvá, hogy rajta és erősen hozzá tartozó 
kötelemmel fogottan ott az élő gombaspóra szertelen édese. Ez az édes ned-
vesen szaglik, de ez ugyanúgy lehet az elmúlás rút bűze, mint a gyököcske, 
szikecske előzöld reménye. Ebből a szagból üde-zsenge tisztaság hígulhat 
vagy a fakorhadék szomorú, kiüresült évgyűrűk tördelte dohszaga lehet.

Ha az alja nehéz zsír és olaj, akkor az édesen ott kenődik és csorog – me-
lyik sűrűbb avagy hígabb – egy halovány, zöldüdeség előtti, ajzó-nedvesség-
ről árulkodó illatközeli szag is. Közel lendül az orrhoz, aztán távolabb im-
bolygó, álomszerű bizonytalanság, de ott díszeleg minden váratlan helyen a 
zsír és spóra édese a mélygyökerén, magasra hívatott ágvégén. Itt-ott igen, 
sokszor úgy váratva magára, hogy még megvillanása is merénylet lenne.

Ködszag.
Gyengén ugyan, mégis fojtón terjedelmes szag. Homályos, akárcsak 

maga a látvány. Az orrnak is olyat üzen, mintha tényleg aprónál ele-
nyészőbb méretű gyöngyöcske lenne, amely a koszszemcsére gömbö-
lyödött. Csak ez a kerek permet-sejtecske a mészhártyák körbegurulása 
helyett másból, párapárnából lesz láthatatlan golyóvá. Ez szagláskor az 
ólmos-álmos ásványosság érzetét jelenti, ekként jelenik meg. Ahogy gurul 
a november gyöngysora be az orrba, a szaglás nyálkáira, egyre terpeszke-
dik az elpillesztő suhogás. A tüdőben, majd a testben.

Bolyhos szag. De homályosságában sötét, mély tónusú. Az őszi füstök-
ből, a szelek kapott porából és a távolról jött szutykos esők nehezék-szem-
cséiből lesz. Szaga haragos katlanoknak, mélységeknek, mélyföldi tavak 
lapos, molyhos partú padjának: szaga nyomasztó álom külsejének, a szen-
derülésnek.

Tél és hószag.
Van az üdezölden tiszta. Az élő tisztaság. Ez viszont a kék tisztasága. A 

mélykék, a könnyűkék és a fehér tisztája. Ez is a természet tisztasága, a 
szüzeké, akik még a gondolatnak is előtte vannak, hogy készek legyenek.

A hűvösnek azon szaga ez, amely kimossa az orrot, a szájat is. Ilyenkor 
közbejön az a szilaj szippantás, amely a belélegzőtől függetlenül magának 
a téli hónak a karakánkék tisztító kékítője.
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Milyen szag is ez? Csupán a nagyon hideg vízé? Több ez! Ha ezt be-
szippantod, az orrodban belül olvad fel, magára eszmél a fagytól kimart, 
szinte holtra tisztult lágyvízszag. Finom és egyszerű szag, már-már illat, de 
annál azért közömbösebb a szag beszippantójához.

Mi ez a hószag? Annak a szaga, amikor a szilárd vízből egyszerre válik 
gőz. Persze ilyenkor a víz szaga a finom téli Nap mosolygására ad választ.

Vajas tavaszszag.
Amikor a levegő egyszerre teljesen kiszabadult a hideg éles szorításá-

ból, megtelik. Olajos és könnyen könnyű tejes ízekkel-illatokkal. Örven-
dezteti az orrot. A Nap forog ebben az illatmintázatú szagban, de a föld 
termőre forduló olvadozásai is csúszkálnak benne és rajta. Az olajosság 
úgy könnyed a beszippantásnak, miként a víz színére száll a nyúlékonyan 
kenődő alig sárga folyadék. Aztán – vagy közben – tiszta illatával is ugyan-
úgy megvalósítaná azt a csodabontását és szivárványos-cirmossá lenne az 
orrba csigázódó levegő diszkrét gyűrődéseiben.

Tejes és vajas ez a szippantás. Gazdag és pompázatos. Bőség a könnyű 
és csúszkálós olajon. Terhesnek félreértés lenne bélyegezni, mivel pompá-
ja könnyed, eleganciája fiatalos. Fiatal ez az illat, mert a tavasz adja vissza 
hosszú szünet után, a nehéz ködök bódulata nyomán.

Napos tehát és földes. Szeret benne minket az égi király, s ezért mi 
viszontgerjedezünk érte. Anyánk ölel benne és ekként nekünk önkénte-
lenség visszaölelni őt.

A nyár porszaga.
Ilyet csak július végi, augusztus eleji reggeleken lehet érezni. Enyhe 

déli lejtőkön, amikor már korán valóságos ereje van a Napnak. Olyan 
forró a szag, hogy némiképp a hőmérséklete – már önmagában is – meg-
akasztja a lélegzetet. Jóleső hiátus. Épphogy csak elviselhető a forrósága: 
egyszer olyan porrétegszerű egyöntetűsége van, máskor meg mintha a 
porszemeket egyenként is érezni lehetne a szippantásban. Száraz és fé-
nyes. Fényes szag.

Olyan, amilyen a homokban az átlátszó üvegszilánk-szilikon megcsillan 
a vízparton a gyermek érzékeny és együgyű szeme számára. Rácsodálko-
zás, ami olyan felismerés, hogy minden ősöd, minden előtted élt ember 
érezte ezt a szagot, aki csak egyszer is örült a nyárnak.

Fojt a melegsége, de közben örülsz, lelkendezel magadnak: lám ilyen 
ez a nyár, maga szövi magának a napfehér lenvásznat a szagával együtt, 
maga a szaglása annak, amikor a nyarat elnyeli, megőrzi, és kivárja a pilla-
natot, amikor visszaadja a Nap áldott fényét, melegét, sárgáját, mosolyát.

És ő tudja is, hogy kinek adja oda a nyár Naplátványát, szendergését a 
barnult bőrön, az arcán, a feszes vállon, a zsenge combon.
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Szüretszag.
A szag héja a penész száraz pora. Ez a por először fojtó, köhögtető, de 

már ebben gyanítani lehet azt a különös, erőtlen, erjedt és inkább sava-
nyú és talán még élesztős aromát is, ami csak ilyenkor telleng a vidéken, 
domboldalban, dűlőn és völgyben. A szagban – vagy szagok meggyőzően 
egyöntetű keverékében –, ott beljebb a héjon, fáradt harmatok; gyenge, 
nyárkergető ködök és édes füstpárában és molyhosságban a belseje. A 
levegőben az a bor száll szagló illatként, amilyen íze lesz a karácsonyi első 
vagy a később bekövetkezett fejtés után valaha.

Esőszag.
Telt és friss egyszerre. Telt, mert egészen szét- és kiterjed a beszippan-

táskor. Felkínálkozik, másokhoz képest erősebb a késztetés, hogy átjárja 
az orrod érzékelő barázdáit, dűlőit. Friss annyiban, hogy ez az élénk és 
élénkítő illatszál-köteg magyarázhatatlan, érthetetlen vidámsággal emel 
fel és járat, de az annyiban is, hogy újra meg újra be akarod szívni ezt a 
finomat.

Ilyet akkor lehet érezni, amikor hosszú szárazság után ránk ront a gyors 
zápor. Az, amire azt mondjuk, várva vártuk. Azt mondjuk rá: elverte a 
port. Ekként porszaga is van. Olyan por, amely a kortalanságból, száraz-
ságából, szürkeségéből, döglött áporodottságából, dohosságából, keserű 
penészességéből szabadul ki. Mintha az a sok áldott és nemes spóra mind 
gyönyörűségére és gyönyörködtető kedvre kerekedne a bő és sürge ned-
vességtől.

De mégis a legtestesebben nedvességszag ez. Homályló és bizonytalan 
zöldszag. Talán még édeskés is, mint apró, rejtve maradni tudó zsenge 
rügy. A rügyezőnek éppcsak sejtelme. Herseg ez a szag, mint az idény első 
paprikájának húsa, de íze visszafogottabb, szabadon hagyóbb.

Nyári, sőt júliusi szag.
Olvadt és oldott. Vékonyult rozsdaszag, ilyen íze van a ropogósnál ki-

csinykével jobban megsütött baromfibőrnek, amely tokjává keményedik a 
lágy színhúsnak. Ennek a rozsdasejtelemnek kerekedik fölé a szabad nap-
sütésben megszáradt, mosott ruha élesfényű szárazsága, így annak illat-
ként is értelmezhető szaga: bágyadt, alszik, mint a tej, de szépet, kellemes 
szárazat álmodik, mintha ébren lenne és fürge, meleg szőkítette szöcs-
kékkel játszana. Mindezek legmélyén mégis ki-, majd szétterjedt, finom 
és könnyű, könnyen folyó lágy olaj pislákol lángosan, száradva száradtan 
fakult szivárvány-vonalakat idézgetve emlékezetében, sistergő és immár 
fehér ragyogásában; és így magzón illatot kísérve a szaglászóban.
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Kis tavak vízszaga.
Halvány. Barnászöld. A szag arra utal, amilyen környék kiadja: zöldes, 

zsenge rügyben tobzódik hamarosan, vagy párás, nedves bomlásnak in-
dult és a gyökérnek kedves iszap lesz a sekély víz alatt. Ennek jellegzetes 
szaga van. A hal nyálkásságának érzete és egyben a sásra rakódó csúszós 
külsejű, vékony és kemény héjcsövecske; az orr nyálkahártyája által meg-
ragadhatatlan. Mégis, mintha ásvány szaglana.

A bomláson és az életre induláson túl, a hal és a sások sikamlósságán 
túl is, sőt ezen a nitrátos, kénes záptojásszagon túl ez a szag úgy telített, 
hogy puszta gyanúként fordul át egyik a másikba, majdnem el is veszejtve 
önmagát, kivehetőségét a szagban.

A kisebb, sekélyebb testű vizek telítettebbek, a mélyebb törzsű tavak 
nyugodtabban szétbontják e keveredett szag nehézkedését: könnyebben 
lengenek, illatszerűbbek.

Fű.
A fű vérének szaga. Jellemzően olyan is, mint amikor a lágyszárú nö-

vény vérének üzenete az orrban hat. Zamatos és ekként figyelemfelkeltő, 
illathatású szag. Erős. Vidám aroma. Élénk ez is, miként életteli színe 
vagy általános hatása, amikor a tavaszban, nyárban szőnyeget terít, legelni 
valót kínálgat. Orrhergelése is hars, mint az általa tartott kevély ménesek, 
csordák és nyájak. Beszippantva is szinte herseg. Az orr szinte közvetlenül 
érzékeli ilyenkor, beszippantva a szagos-illatos örömöt, el kell tűnődnöd: 
miféle érthetetlen és csodálatos, örök történés, hogy ez a kis növényszá-
lacska napfényből és szélből és vízből színt, ízt, egyáltalán teljes valóját, 
önmagát elő tudja teremteni.

A fűszag a kora tavasz első, nagyon is féktelen kivágtázása a nyirkos, 
penészes istállóból. Ez a szag hűsölés az első kikeleti kimelegedés után, 
amikor a sok didergés után megborzongat a friss erejű Nap és megint jól-
esik a természetes kimelegedésre kedves harmatot borítani.

Repce.
Nehéz, telített. Olyan erős illat, hogy már-már a büdös határán van. 

Egyértelműen élő szag-illat. Robosztus. Ragad a levegő, olyan sűrű, olyan 
olajos. Mégis kísértő benne egy alig azonosítható és fura érzete a száraznak: 
amikor a bőrnek oly kívánatos olajjal bekened magad és még ahhoz képest 
is, hogy (már amikor) a száraz bőr szinte felhabzsolja, elnyeli; ahhoz képest 
is a tenyereden, az orrodban egyként természetes, ám szigorú talkumos-
ság rémlik benne. Talán az az érzet ez, amivel a vékony olajosság inkább 
tapaszt, megfog, minthogy csúszóssá tenné a kegyeknek kiszemelt terület.

Ez igazán ül a tájon. A forrástól távoli pereme egészen keskeny, a tőle 
beborított vidék egyöntetű sűrű olajosságban. A száraz utóhatású és nehéz-
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kedő jelenidejű repce-illat-szag mégis más lényegű, mint a súlyosság és a 
tapadósság: ez a lényeg pedig mégiscsak a késő tavaszi hévmelegség eny-
he somolygása a kevéske édesnek a távoli liliommintázattal. A Nap vagy a 
napsütés jobban örül neki, mint az ember meg a többi földi, jámbor jószág.

Szalma.
A szalma akkor adja ki igazi teljes szagát, eleinte illatát, amikor jól 

megázik az esőben, teli szívja magát, színét vörösesbarna itatja át. A csen-
des eső előtti, fénylőn halvány – az élénk sárgánál világosabb, de a napsár-
gánál sötétebb – áttüzesedik a színnel és éppen a hűs égi áldástól, és még 
előtte vagyunk annak, amikor kifakul, szürkévé vakul.

A párával együtt távozik a vastag szálakból a szagüzenet is. Ez a szag 
olyan zizgő, mint a szalma mozgásától, szélben hangzásától lehet hang. A 
szalmaszag zizeg és szálkás, mégis gurulgat, vagy másként mondva forgós. 
A súlyoskodó, de valósan nehéz szagoknál szállongóbb.

Ebben a szagban az a titokzatos elem lapul meg, aminek ízbéli megfele-
lője a zsenge, de nyersességen túljutott tejes búza- vagy gabonaszemeké. 
Ebből a tejességből bomlik ki lobbanásnyira, majd parázslón a savósság 
ép, aztán savanykássá váló emléke. De ebből a tejességből való a viaszos, 
vékony kontúr is, amely a tejességet, savósságot és zizegéssel rokon szá-
razérzetet tesz a párában felvidított szagra.

Másik megközelítésben: rádöbben szagával, milyen füllentős!
Vigyorog. Édes, mint a karfiol vagy a karalábé édességéből az az elkes-

kenyedett: az utóízből az a feszes húr.
Szúrós szagú, mint amikor a nyári eső fakóra koptatja a lágyszárúakat. 

Ez egyben azok magasba rugaszkodásának idejéből a hetyke szálkásság. 
Nyúlósan behízelgő: az, amikor puha és idegen, távoli és egzotikus nö-
vényszijács hull a vízre és magához ragadja a víz színének egy filmvékony-
ságú héjas lencsécskéjét, mert arra van szüksége a gyors és szemtelen sik-
láshoz az áramló ősanyag hátán.

Barátságosan zizegős még a szaga is. Nyájas nőszag. A szalmának köz-
ben meleg, napsütötte és Naptól fényesített a szaga. Hivalkodóan száraz 
szag, amely szomjával mindennek képes a felszívására, sejlik a víz, a tej, 
a húgy, a vér.

Széna.
Édes. Szárítottságából adódóan sok elem, sok emlék motoz benne. Az 

alvadt zöldszag, együtt valami gyanús, kicsiny kámforszerűséggel. Ez a 
szag (úgy általában és egészében) tud megbújni még a tehén tejének sza-
gában-ízében is.

Egy aprócska és huncut zamatka él még benne a mezei-réti réges-régi 
tavasztáji virágok illataiból. Ezek a maradékillatok is szertelenek, kergék 
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és már-már vadak, de mindez hallatlan bájjal ékesen. Ezen ékességen máz 
most is a szúrósság, de ez talán a haldoklás és a mulandóság, a lekaszált-
ság, félbeszakítottság kihűlt haragjai, széljárta bánata. A máz alatt pedig 
mégis, így múlatagon is elementáris üdeséggel a víz, a tiszta folyadékok, 
a forrás, a folyó, a tó és a tenger szüzességes pompája, a tőle létre keltett 
bujaság kedvtobzódása.

A csenkesz szaga.
Szaga mintha fanyar, szárazos és kissé édeskés lenne. Ez az édes lágy 

és könnyű. Száraz. A lejtők, a felföldek vagy lapályos rétek szélének ked-
vessé hajlott, véznán is szép lánya ez a száraz. Még ez az illatgyanús szag 
is szinte zizeg.

Hosszabb ismerkedés után mutatja meg fanyarságának titkát: fura sze-
szesség bujkál benne. Kábító ez a derengés. Pajkossága, sőt időnként már 
bujasága van. Intimen közeli. Erjedt kábulatok keringenek a mélyben.

Egyébként az egész szag sötét.
Jó pillanatban teleszippantva a tüdőd, felismerheted az erjedt, szeszes 

és buja aromában a különös tejességet. Hasonlít ahhoz a szürcsölhető teli 
tejízhez, amilyet a főtt kukorica csutkájában maradt kóbor nedű ad. A 
száraz szálacskákban tehát az íz, ami szag.

Veszeli Lajos:  Akvarell 1.


