
Révész István: NOVELLA A FINGRÓL.... 

„ Avagy a fing hálójában, és a fing színeinek hangjairól....” 

Történt, hogy többedmagammal álomba révedtünk és különös filozofikus álmot láttam. 

Azaz átéltem azt, amit sokan kényes témának tekintenek, és a tollam hegyére kívánkozott. 

Lehetett volna a mű címe, például novella a szellentésről is, de mit körtönfalazzunk, legyünk 

tárgyilagosak. 

Nos, az álom szükséges kelléke az életnek. Miként a rendszeres jóízű falatozás is 

elengedhetetlen tartozéka egy normális életvitelnek. 

Amint az alvás élményébe kerültem, hogy hogy nem, de az ókori római és görög kultúrában, 

párhuzamos - paralel középkori és a legújabb kori filozófusokkal folytathattam elemző 

eszmecserét a fingról. 

Azaz, a kecses szavakkal kifejezett szellentésről. 

A történetek tökéletesen érvényesülnek ma is ugyanúgy, mint a középkorban, és bárhol az 

életben. 

És örök igazságokat tartalmaznak, akár még az ókori római nők és férfiaknál is. Úgy, mint 

akár a filozófusoknál vagy bölcselkedőknél is. Tehát, a mezítelen tiszta igazságot látjuk. 

Azaz, mint azt ahogy manapság is tapasztalhatjuk…. 

Az álomban, az egyik poétával, filozófussal, és a csillagásszal is dialógusba, azaz párbeszédbe 

elegyedtem a fingtémáról. 

A célunk az volt, hogy megfejtsük annak különös rejtvényét, azaz definícióját – 

meghatározását, hogy mi a fing. Mit vált ki, azaz milyen reakciókat eredményez, és hát, hogy 

a nők finganak e többet, illatosabbakat, vagy a férfiak. 

Figyelmünk elsődlegesen a művészi oldalból keletkezett fing és szellentésnek a vizsgálatára 

terjedt ki. Figyelembe véve a biológiai, természettudományos és a csillagászati hatásokat is. 

Matematikus és részecskefizikus barátaink is rögvest bekapcsolódtak a témába és az 

eszmecserébe, mihelyst megneszelték a polémia, mint beszélgetés eme nem kevésbé fontos 

hatásait. 

Állítom, még mai is hatalmas beszédtéma a fingkérdés az emberek között. de még a férfi – 

női partnerek között is, ha akcióba, reakcióba lép. Tehát, mindig is van aktualitása.... 

Nos, leszögezhetjük, mindannyiunknak volt már valamilyen esete, élménye a finggal. 

Tudom, fura a téma, de mindenképp körül kell járnunk ezt a témát, mert elképesztő hatásokat 

vált ki mind a szaglászókban, mind pedig a szellentőkben. 

Csillagász ismerősöm máris megjegyezte, még a Vénusz is eregethet finggázt. 

Én, egyből a milánói Vénuszra és a híres görög Vénusznak a szellentésére gondoltam. Ám de 

a biológus eszmecsere partnerem megnyugtatott. 

A legszebb, leggyönyörűbb nő, szépségkirálynő is fingik. Sőt, nem biztos, hogy éppen a 

legillatosabbat... – Mondta. – 



A csillagász kolléga közbevágott a mellette lévő kémikus „alkimista” haverjával, hogy ő a 

bolygó Vénuszra gondolt, melyen elképesztő nagy metánviharok zajlanak. 

Hát még az ember belsejében. – (Gondoltam én...) – 

Ugye, mint köztudott, a fing és szellentésszagok, lényegében metángáz származékokból 

állnak... 

Micsoda színes szagskálája lehet a metánszármazékoknak, ha következésképp a sokféle 

takarmányozás és élelmezés közepette történt termelődések miatt, az végighullámzik az 

emberben. 

Ráadásul, érzékelő receptorokkal is megvagyunk ám áldva, amit ugye, orrnak hívunk. 

Mert mihelyst megérezzük a fingszagot, azonnal riadóztatja minden porcikánkat az orrunk, de 

még a hanglejtésünk is. – Mondta a részecskefizikus hozzászólónk. Hasonló az, a Zsanai 

gázkitöréshez.... 

A matematikus kolléga, máris jelezte, a fing terjedésének vektora – irányvonala, messze 

túlmutat azon a szögnyíláson, ami a földi mértékből a mennyei mértékek, és hát, az élmények 

irányába hat, sőt terjed. Mert terjed ám az betyárul…. 

Az érzékelés, az ívmásodpercek töredéke alatt feldolgozásra kerül még a gondolatainkban is. 

Keresvén, hogy az honnan, azaz kitől származhat. 

Összegezve, a szellentés színes kavalkádjai, ha nesztelenül jönnek, sokkolják a 

szaglószervünket. 

Egy festőművész poéta is bekapcsolódott a téma elemzésébe. Mondván, hogy szerinte igen 

színes a fingok aromáinak a választéka, azaz színskálája is. 

Annyiban maradtunk vele, hogy az ősi római tapasztalatokat is felhasználva, megfesti a 

fingszagok színes skáláját, és ehhez igénybe veszi az Alfréd Nobel dinamikai tapasztalatait is. 

Egy görög szobrász ekkor közbeszólt. 

A nők és a férfiak akik sokat finganak, nem biztos ám, hogy árt a szépségüknek. 

Sőt tán még a szerelmi libidójuk is javulhat ezáltal. 

Óh, a szerelem... – Gondoltam. – 

Említette, hogy a szobrászkodásai közben, a modelljei szebb alakot öltöttek, miután 

szellenthettek. 

Csak hát, nyitott ablak mellett. 

Még a nők haja is szerinte, jobban göndörödött. 

Én azért megjegyeztem, a fingás, nem szépségfüggő manapság. Kiváltképp a húsz – 

huszonegyedik században. Hozzáfűztem, hogy eddig a néma fingról, azaz a hang nélküli 

szellentésről beszélgettünk. 

No de mi van a szimfonikus színességű és tónusú hangos finggal és szellentésekkel? 

Mert többnyire ugye, a fúvós hangszereket próbálják ezek követni, az aromájuk viszont 

mindenképp túlszárnyalja tán még a zenekarokat is. - Szerintem…. 

Az illat és szagkérdésben a kutyatenyésztő barátom egyből közbe vetette, tán a kutyákat kéne 

erről a témáról és szagkérdésről megkérdezni. 

Mert közismert, hogy az ókori kutyák is, és még a mai modern kutyák is legalább tizenötezer 

féle szagot, illatos aromát képesek megkülönböztetni. 



Köztük perce a színes hangzású fingot is. 

És ez a tulajdonságuk az évszázadok, de még tán az évezredek folyamatában sem változott. 

Ebben aztán mindannyian egyetértettünk. 

A véleményüket tehát a szagkérdésről egyből csaholással ki is nyilvánítják a kutyák. És még a 

farkcsóválásukkal is kiegészítik ezt. 

Ekkor már úgy tűnt, hogy eléggé népesre szaporodott a fingkérdést megvitató társaságunk. 

Különös volt ez, mert a római katonák légionárius hadvezére is hozzá kívánt szólni ekkor 

már. Mondván, hogy vannak neki is tapasztalatai a finggal kapcsolatba, és azt megosztaná a 

szerény asztaltársaságunkkal. 

Ugyanis, járt még a közeli jósnál is ez ügyben. 

Fura volt hallgatni a császár alattvalóját. 

Igen nagy érdeklődéssel figyeltük és hallgattuk őt, hátha a tapasztalataiból mi filozófusok is 

tán bölcsebbé lehetünk. 

Elmondta, hogy a jósda kimutatta a statisztikai számítások adataiból, majd a könyvelője is 

bekönyvelte a krónikák könyvébe, hogy a fingással, még tán háborút és csatát is lehet nyerni. 

Csak ámultunk és bámultunk ám. 

Ő máris felszereli a hadtestet jó csülkös babgulyással és káposzta káposztával. – Mondta. – 

Továbbá még a Pannóniában termelt bablevessel is a hatékonyság érdekében, és a szer, azaz a 

terv, úgy tűnik beválik. 

Elmondta azt is, hogy a tábornok kollégák látván és megérezvén e csodaszer és 

hatékonyságnak eme sikeres módját, átveszik azt. 

És az egész római hadtestet ellátják ezzel az egyszerű harci eszközzel. 

Még maga a szenátus is jóváhagyta ezt a döntést. 

Mert a politikusok zöme nagy általánossággal az ellenzékkel is tökéletesen együttérzett, 

megérezve a téma fontosságát és erejét…. 

Tehát, 100% - osan egyhangúlag egyetértettek. 

Ami csoda, mert manapság akkora viszály és széthúzás van a szenátusba, hogy még a fing 

sem képes a 100%-os összetartást előidézni. 

Pedig, elszívó ventilátorok is vannak ám…. 

És mi csak tátott szájjal hallgattuk továbbra is a csodás okfejtést és elemzést. 

Közben, megérkezett köreinkbe a jósdafőnök is, aki csatlakozott a tábornok igen fontos 

polémiájához. 

És átvette a szót tőle mint a kapitóliumban, hol az egész jelenlévő közösség is kapitulált már a 

fingkérdésben. 

Sőt, az egész római birodalom és egész Európa is már – már egyetértett, csak néhány konzul, 

és néhány százalék szavazat szükségeltetik…. 

A jós elmondta, hogy a kristálygömbjéből kiolvasta, hogy a római legionárius hadvezér 

egyszerű, de annál hatékonyabb fegyverét, a középkorban is átveszik majd. 

Sőt, a legújabb kor vívmányai közé is felveszik a húsz – huszonegyedik században. És tán az 

is lehet, hogy Nobel díjjal jutalmazzák. 

A periódusos rendszerből az alkatrészei elemezhetőek lesznek, és még az inkvizíció is 

használja – átveszi. 



A jós kiemelte, még a gazdasági világválságok is az egyszerű fing ügyek miatt fognak 

durranni. 

Mert a gazdaság és a gazdagság, azaz a gazság ereje is érezhető – mérhető lesz a hatásai miatt. 

Ezt megköszöntük a jós miniszternek, azaz egyszerűbb tömörebb más nevén a szolgának, és 

átvette a szót egy fizikus közgazdász, akit meg az atomerőmű főmérnöke kísért el. 

Az eszmefuttatásukban kifejtették a fing terjedési sebességéről vett nézeteiket, és azt, hogy 

hogyan történik a menekülés a fing hatósugarából. 

Mint nukleális hatás, azaz a lebomlási (eloszlási) idő, mint felezési idő, továbbá a DNS és 

RNS szekvenciáinkat, az orr érzékelő receptorainkat hogyan képes az befolyásolni. 

Sőt, a gondolatainkat is hogy képes megváltoztatni jó és rossz irányba a finghatás. 

Eközben egy párkapcsolati menedzser hölgy is közbe vetette mint szakember, hogy tökéletes 

hatékonysággal képes a párkapcsolatokat is befolyásolni a fing. 

Immáron igen alaposan kielemezett hatásai, a párkapcsolati vitákban is levezethetők. 

E modellek kivetíthetők a munkahelyekre is, és a közösségi helyszínek finghatásaira is. 

Elmondta, a nők szaglóreceptorai kimutathatóan sokkal érzékenyebbek a szagkölteményekre, 

mint a férfiaké. Hát még az illatkölteményekre…. 

Nem is beszélve arról, hogy micsoda átéléssel adják át magukat e gyönyörű élmények 

csodáinak…. 

Azonban a fing, mint modern partnerriasztó szer, azaz élvezeti cikként is dukálhat. 

A fing partnervonzásáról, még nincs adat. 

Tehát, a párkapcsolati menedzser felállította azt a kérdést, hogy egy párkapcsolatban, mindent 

befolyásoló, eldöntő lehet a szag és illatkérdés. 

A Római filozófus kollégákkal aztán meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a témánk, azaz a 

fingkérdés témája, kinőtte kereteit. 

Az egyszerűségéből az egyik legfontosabb témává nőtte ki magát, mert az internetes 

applikációnkon keresztül, már óriási tömegek csatlakoztak hozzánk. 

Interaktívan csetelni és Skype – olni is kezdtek hatalmas fórumozással a fingkérdésről az 

emberek. 

Így aztán megállapítottam, hogy érvényes az írásra is és bármely művészeti ágra  is egy 

bizonyos biztos tényállás. 

Miszerint a modern művészet azt példázza, hogy mi történik akkor, ha a művészek nem a 

csinos nőket nézik, hanem azt hiszik, hogy ennél van egy jobb elképzelésük. 

Például a fingról.... 

Az arisztokrata filozófus barátom erre azt válaszolta, hogy minden művészet ami van és 

létezik, avagy keletkezik, mint ez a fingkérdés is. 

Rejtvény, hogy hogy kerül az asztalra a csizma (vagy épp a római saru) mint téma.... 

Tehát, nem pihent agyú kitalálmány e kérdéskörnek az elemzése és közrebocsájtása.... 

Mert amikor kiereszted, mindennél hatásosabban hívja fel magára a figyelmet. 

És perce, a kieresztőjére. 

Még tán az álmodó embert is felébreszti, azt hiszem, még a legédesebb álmából is. 

Sőt, a félálomba révedező embert is gyors kijózaníthatja. 

Talán még az alkoholistákat is józanítólag gyógyítja a finghatás szaglászása? 



Hát ez még azonban megfejtésre váró rejtvény.... 

Az álmaimban így aztán három hatás jelenítődött meg előttem. Az édes, a savanyú és a 

kesere. 

A fing kieresztése édes megkönnyebbülés. 

És amikor megérzed az aromáját, (kivált a másét) savanyúvá válik az ábrázatod és a lelked. 

Majd elkeseredsz, ha nagyon erős, és a másét érezve, azt a bizonyos „gyönyört” átéled. 

Tapasztalat szerint a legjobb az éjjelnappali fing. Nyilván és kiváltképp az orrfacsaróbb 

változat, a partnerünktől vagy az embertársunktól függetlenül.... 

Az álomba révedésemből hirtelen felébredtem, mert azt tapasztaltam, hogy van valami a 

levegőben. Friss levegő után kapkodtam nyomban, nyitott ablakomba hajolva kirohantam. – 

Tán valamely embertársam, vagy partnerem eregethette ki a gőzt? 

E rejtvény, megfejthetetlen maradt végig. 

A szúnyogok és a legyek is elmenekültek, nem kellett őket még hessegetnem sem. És a 

környék kutyái is kórust énekelgettek, betyárul csaholtak ám. 

Nyilván a finghatás iránti véleményük miatt. 

Ekkor jutott eszembe, hogy az antik krónikákban is írva vagyon: „Bölcs Salamon mondá vala, 

hangos fingnak nincsen szaga. De amely fing hang nélküli, annak szaga rendkívüli.” És ezt, 

sajnos igazolta és igazolja ma is maga az élet, s tapasztalhatjuk. Itt, ott, amott…. 

Aztán azt is megállapítottam, és összegeztem, hogy az embertársaink figyelmét mindennél 

hatásosabban tudjuk felhívni magunkra egy jó czaftos és erős aromájú finggal, vagy 

szellentéssel. 

Ugyanis egyből elkezdenek nyomozódni honnét is ered/het, és ha igaz, a fing gazdája után is 

elkezdenek szaglászni. 

Azt azonban kiemelhetjük fennhangon, és erősen a küszöbre is leszögezhetjük, hogy a 

fingkérdés e novella strófáival, hírül sincs teljes terjedelmében kielemezve – kitárgyalva. S 

tán a hosszútáv futó útjának kapuit tártam ki mindannyiunk javára. 

Úgy tűnik, kiváló kapcsolat építő – teremtő hatása (is) van a fing erejének. A megannyi 

hátrányára felhozott érv és a felőle lefolytatott csatározások ellenére is, azt hiszem fontos 

nélkülözhetetlen kelléke az életünknek. 
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