
A fösvények könyve(i): 

1. al-Khatíb al-Baghdádí történeteiből (X-XI. sz.): 

 

2. A. Tárgyakra irányuló történetek, tkp. spórolás. 

3. I. ’Ukába an-Numajrí története: kútásás, friss víz – sajnálja, honnan szerzek 

vizet agyagáztatásra? 

4. II. Khálid ibn Szafwán a dirhemeihez: „Sokat utaztatok, de nálam 

megmaradtok”. 

5. III. ’Uthmán Abú Hilsz: Szorítja a filsz-et (aprópénz), hogy letörli az írást 

róla, a kenyérhez: „Isten óvjon a fogaktól!” 

6. IV. Egy baszrai fösvényt, aki mind magától mind a családjától megtagadott 

mindent. Meghív a szomszédja lakomára, és betegre eszi magát tojásos töltött 

hússal. Már a haláltól fél. Elhívják a szomszéd orvost – hányja ki, jobban lesz. 

„Inkább meghalok, mintsem kihányjam a finom ételt!” 

7. V. Másik fukar: bebörtönzi a székletét egy hónapra, félve, hogy megéhezik, 

ha kiereszti. Amikor egy hónap múlva megteszi, megsiratja, mint az árvagyerek 

az apját. 

8. VI. Egy baszrai fukar örül a gyomorfájásának, mert az szerinte 

megakadályozza a belek ürülését. 

9. Dzsáhiz: megmutatja a spórolás módszerét is, Khatíb: csak a törekvést a 

spórolásra. 

 

10. B. Vendéglátás történetek: a vendég részéről explicit vagy implicit igény a 

vendéglátásra, a házigazda részéről ennek nem teljesítése. Középpontban az 

ennivaló. 

11. VII. al-Khatíb: Egy kúfai meghívta Abdalláh al-Báhilí-t ebédre. Beültette 

egy tágas terembe, s ott várt estig, elviselhetetlen éhségben. Reklamált, a 

házigazda a szolgálónőnek: Hozd be, ami van. – Csak most szitáltam át a lisztet, 

és várom a vízhordót, hogy meggyúrjam a tésztát. Erre a vendég elment. 



12. VIII. Abú ’Ikríma látogatóban ’Amr-nál. „Nem adok enni, mert böjtölök.” 

„Akkor leülök.” „Én épp most állok fel.” „Eljövök máskor vendégségbe.” „Én 

örökké böjtölni fogok.” – Alig titkolt nyilt elutasítás, nincs benne finomság. 

13. IX. Egy beduin köszöntötte Abul-Aszwad ad-Du’alí-t. „Ezt a köszönést már 

többen elmondták.” „Engedj be a házadba.” „Kívül tágasabb.” „Van ennivalód?” 

„Van.” „Akkor hívj meg.” „A családom érdemesebb rá, mint te.” 

14. X. Valaki bevallja, hogy hasznot húzott barátja eszességéből és 

ügyességéből, de amikor eljött hozzá látogatóba, nem adott neki enni. 

15. Dzsáhiz: a fösvény viselkedésében változás a vendég megérkezésekor (nem 

szabad bántónak lenni) – Khatíb: ez hiányzik, csak a fösvénység irányít. 

 

 

 

 

16. C. Cselekvő / áldozat típus: a fösvény tesz vmt vki kárára. 

17. Nő kéri a férjét, vegyen neki a piacon friss datolyát, ennyibe és ennyibe 

kerül. Férj: Még ha az Antikrisztus megjelenne, és a nő Jézustól lenne terhes, és 

Jézus a fiú születésére várna, hogy megölje az Antikrisztust, és a nő csak akkor 

tudna szülni, ha megette a datolyát, akkor se venne neki ennyiért datolyát.  

18. Raqásí fazeka: minden nap mindenre használják, főzés kivételével. 

Panaszkodika szomszéd fazekának: már egy éve nem érintette folyadék. Más 

fösvényeknél ugyanez. A fösvény nem eszik otthon – csak másokon élősködik 

(tufajlí „élősködő” történet). 

19. Altípus: a fösvény soha senkinek nem ad semmit. „Aki tőle vár vmt, olyan, 

mint aki a kecskebakot akarja megfejni tejért.” 

18. D. Fösvény = áldozat. 

19. A fösvény saját félelme és képzelgése áldozata. (Írásban értelmes történet.): 

háza falán írás szajf (szad-dal, nyár), de ő vendégnek olvassa (dajf). Bemegy, 



hogy kihozza kardját (szajf, szin-nel). Valaki: remélem jót (khajr) láttál – úgy 

érti, kenyeret (khubz), és rémületében meghal. 
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20. Valaki vendégeket hív, de nem tudja elviselni a rágás zaját. Barátja olyan 

ételt javasol, amit csak nyelni kell – a házigazda elájul. Mert a nyelés zaját még 

kevésbé tudja elviselni. 

21. Egy házigazda nem tudta elviselni, hoyg a vendég majszolja, morzsolgatja a 

csirkét, arcon vágja és kiveri a szemét. 

 


