
Badí’ az-Zamán al-Hamadáni makámái – I. 

Iszfaháni makáma – vázlat 

(„A hamis prédikátor”) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

III. Este a kocsmában újabb ivászat 

  1. Kocsma keresése – a legnagyobb ajtó, előtte kutya 

  2. Fogadóslány és (nem muszlim) embere 

  3. A lányt a borról kérdik – versben felel 

  4. A borát jellemzi rímes prózában is 

  5. Kell egy énekes – van egy kellemes öreg – Ki az? 

  6. Megjön a sejk – Abu l-Fath al-Iszkandari 

  7. A mesélő verset rögtönöz a hozzá hasonlókról 

  8. Abu l-Fath al-Iszkandari versben védi meg magát 

 

 B. A mesélő mondta: 

 

IV. Zárófohász 

  



Badí’ az-Zamán al-Hamadání makámái III. 

A madíra makámája 

(„A kereskedő vendégsége”) 

I. Mesélte Ísza ibn Hisám: 

 

1. A madíra nevű gazdag étel leírása. 

Vendégség – a történetmondó is jelen. 

2. Felpattan Abú l-Fath al-Iszkandarí és megátkozza a madírát és azt is, aki eszi. 

3. Nem tréfált – kivitték a madírát, hogy ne menjen el al-Iszkandarí. 

„Vele ment szívünk”. 

4. Kérdés: miért e gyűlölet? 

Vonakodik, majd mesélni kezd. 

 

II. Abú l-Fath al-Iszkandarí mondta: 

 

5. Bagdadban erőszakosan meghívta egy kereskedő madíra evésre a házába. 

6. A madíra készítő feleség dicsérete, a főzés leírása, a rokonság dicsőítése (unokatestvér). 

7. Elértek a lakónegyedbe – a lakónegyed dicsérete. 

8. A háza dicsérete, mennyibe került. 

9. A ház külsejének, ablakainak, ajtajának a dicsérete, anyagainak, származási helyének 

felsorolása. 

10. Az asztalos dicsérete. 

11. Az ajtókopogtató dicsérete. 

12. Csellel vette olcsón a házat – a csel részletes leírása, zálogba adta volt tulajdonosa. 

13. Elmeséli kereskedelmi üzleteit: olcsón vett és haszonnal eladott gyöngynyakék, 

gyékényszőnyeg. 

14. A gyékényszőnyeg készítőjének leírása, dicsőítése. 

15. Közben dél lett – a rabszolgával hozat kézmosó tálat – a rabszolga dicsérete.  

16. A tál dicsérete, leírása. 

17. A kancsó leírása, milyen anyagokból készült. 

18. A vendég dicsérete. 



19. Vizet hozat a kancsóba, a víz tisztaságának leírása. 

20. Nem a vízhordóé az érdem, a tiszta edényé. 

21. A kézkendő leírása. 

22. Az asztal előhozatala, leírása, dicsérete. 

 

 

 

23. Vendég: ez itt a forma – bár a lényeg rajta volna! 

24. A kereskedő utasítja a szolgát, hozza az ételt. 

 

III. Abú l-Fath ingerült lesz és mondja magában, mi fog még következni: 

 

25. A kenyérsütés és kellékei 

A kenyér, a gabona, az őrlés, malom, gyúrás, kemence, sütés, pék 

A tűzifa, gyűjtése, szárítása, a pékinas leírása 

A liszt, a só, a kovász 

26. A tálak leírása, beszerzése 

27. A gyümölcsök méltatása, termesztése 

A datolya sajtolása, az edény, a kátrány a tetején 

28. A zöldségek leírása, beszerzése 



29. A madíra alapanyagai – hús, hentes, zsír 

30. A fazék a tűzhelyen 

31. A fűszerek 

32. Ezt nem lehet kibírni 

33. Hová mész – illemhelyre 

34. Az illemhely leírása – a vendégnek kedve támad enni benne! 

35. Egyél csak te benne! 

 

IV. A menekülés és tragédia 

 

36. Abú l-Fath al-Iszkandarí kifut az utcára 

37. A kereskedő utána: Hé, Abú l-Fath, a madíra! 

38. Utcagyerekek: a madíra a gúnyneve – „Madíra, Madíra” 

39. Egy követ hajít közéjük, egy turbános férfit talál el 

40. A koponyáját beszakította a kő. 

41. Megverik az utcán. 

42. Hét év börtönt kapott érte. 

43. „Nos, barátaim, ezek után aki akar, elítélhet” – mondja a társaságnak. 

 

V. Ísza ibn Hisám mondta: 

 

44. Mi is megfogadtuk a madíra ellenes fogadalmát. 

 


