
al-Dzsáhiz: A fösvények könyve (al-Bukhalá’) 

Szituáció 

 

 

fösvény  nem vendéglátás  vendéglátás 

atátusa 

 

cselekvő  cselekvő /    vendéglátás 

   áldozat 

 

szenvedő  közösségi    fösvény =   

        áldozat 

 

 

Kölcsönhatások 

 

cselekvő   tabu    szenvedő 

 

 

 vendéglátás    fösvény = áldozat 

 

 

 

 

       magával    cselekvő    T 

 

fösvény 

           fösvény  cselekvő – szenvedő  K 

 

        másokkal 

       cselekvő         CS/Á 

            V 

             nem fösvény 

 

       szenvedő         F = Á 

 

T=tárgy K=közösség CS=cselekvő Á=áldozat V=vendéglátás F=fösvény 

 

Vendéglátás eseményei: 

 

 

A.) Kérés (nyilt vagy rejtett) 



B.) Vendéglátó elismeri a kérést ill. jogosultságát 

C.) Vendéglátó elismeri, hogy a kéréssel élelem és szállás jár 

D.) Javak (étel, szállás) elegendő mennyiségben 

E.) Javak (étel, szállás) megfelelő minőségben 

F.) Az általános légkör megfelelő a javak (étel, szállás) fogyasztásához 

 

Fösvénység: 

Valamelyik pont nem teljesül, megsérül a vendéglátás kötelessége. 

Tabu: nyiltan nem szabad visszautasítani a kérést. 



Cselekvés v. esemény ---+ egyén v. csoport ---+ fösvény 

(alap cselekvés – meghatároz szerepet – meghatároz cselekvést) 

1. Tárgyi anekdoták: szokatlan módon használ v. kihasznál vmt, túlzott 

gond – takarékoskodás érdekében:  

i. Csontokat hangyagyűjtésre, majd tüzelésre 

ii. Köpeny viselése októberben – javaslat: külső köpennyel 

iii. Enni: babhéjat, oliva vizével, lámpaolaj takarékoskodás 

iv. 6 hónapig cipőben: 3 lábujjhegyen, 3 sarkon járva 

A. Pusztán a cselekedet fösvénység, nem irányul másik emberre! 

B. Mások is részesülnek: 

v. Datolya és vaj – lecsöppenti a saját asztalára, fényesíteni 

vi. Addig foltozza a ruháját Layla, amíg eltűnik az eredeti 

vii. Fukarság: nem engedi ki a kezéből többet a dirhemet 

viii. Egy mervi és egy iraki története: nem ismeri meg 

ix. Az éjszakát egy házban akarja tölteni – részegséget tettet 

x. „Félreértés”: játéktáblát ételes asztal helyet 

xi. Fogpiszkálóval riasztja el a vendégeket (nincs már étel) 

xii. Tálétel, benne megszámolható mennyiségű rizsszemekkel 

xiii. Túl kicsi kenyeret szolgál föl a fösvény 

xiv. Túl kevés kenyeret szolgál föl 

xv. Gyanús külsejű levest ad föl 

xvi. 1-2-3 legyet szórat a szolgával az ételbe 

xvii. A romlott ételt kínálja, és kéri, ne egyenek a romlatlanból 

xviii. Meghívja (evett, bor is van), párnát ad neki, majd kihúzza 

xix. Bőséges ennivaló – de lebeszéli az evésről (egészségtelen) 


