
lett tesz hitvallást, amely ott maradt a pogány-gyötörte magytar
rögön és vállalta sorsa minden következrnénvét.

Ez Beniezky-Iéle verses közmondás, 1.1 rigmusba fogott szen
teneia sajátosan magyar műf'a.i, amelyet évszázadokon át szerét
tek és gyakoroltak eleink. Mint n gyöngyszemek, úgy ragyognak
a nép által megteremtett. formába csiszolt magyar közmondások
versben. prózában. világi és egyházi művokben, még a magya)'
dráma sokszor oly kedvesen kezdetleges k ísér-letoiben is. hogy
nemzedékről-nemzedékreátadják a bennük rejlő bölcsességet, ame
lyet afféle magyar filozófiának tartott még a XVII. és XVIII.
század maevar.ia is.

BÚGÁNCS
Irta Fekete István

Bogáncs egy szeles, decemberi éjszakán "látott napvilágot" -
ahogy mondani szokás - ámbár akkor csak a hold világított, az
is csak imitt-amott, ahogy kibukkant a nyargaló felhők közül,
vagy beazaladt valamelyik széltépett égi vitorla mögé,

Ezekből a külső körülményekből Bógáncs azonban mit sem
tudott, mert bent sötét volt és meleg és csak a birkák opálos sze
me tükröződött néhol; de az ujszülött eet nem láthatta, hiszen a
szeme csak néhány nap múlva nyílik látásra.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Bógáncs nem volt azonos II

bógáucs nevezetű növénnyel. amely a legelők dísze. és mit sem
tud arról, hogy ő gyom. Igaz ugyan, hogy Bógáncs sem tudta,
hogy ő kutya, még pedig pumi a javából. Tehát nem puli, hanem
pumi, amely foglalkozására nézve ugyancsak a pásztorkutyák
felekezetébe tartozik, csak belül nyurgább esontozatot és kívül
hosszabb szőrt visel. Más különbség nincs köztük csak hasonlóság,
ami 18. hűséget, okosságot, kitartást és bátorságot illeti.

Ezekből a nevezetes tulajdonságokból ebben a pillanatban per-'
sze nem látszott semmi, mert egyrészt az uiszülöttből még világo
san se látszott volna más, mint egy enyhén szőrös kis valami,
amiből lehet, hogy kutya lesz, de lehet az is, hogy házinyúl.

Természetesen kutva lett, mégpedig csodálatos kutya, mint a
Bógánes nemzetség utolsó hadtása,

Igen, az öreg Bógáncs átadta minden erejét ennek a kis va
karcsnak. Szoptatta, nevelte, ameddig tudta és április első nap
jaiban csak lefeküdt a legelőn egy kökénybokor mellé, nagyot
sóhajtott és egyetlen lobbanással ellobbant, mint a tövig égett
b"Yertya.

A kis Bógáncs megborzongott ekkor, feltartotta kis fejét és
vékony gyermekkutya-baugoll vonítani kezdett a szeleknek és



mindenkinek, akit illetett, hogy gyász van a legelők táján s az,
ő kutyaszivében,

Az öreg Galamb, a juhász odanézett és somf'abotjával szelíden
ütögetni kezdett egy vakondtúrást, melyet amúgy is megomlasz
tott már a tavaszi szél.

- Hallod'
- Nagyon húzta már magát - mondta a bojtár - meg zihált

IS mcstanában. Hazavisszük'
- Minek vinnénk. Eredj 'ásóér't: jó helye lesz ott a bokor

mellett,
A bojtár ellépett, a kis kutya pedig odaszaladt ·az öreg ju

hászhoz, odabújt a nagy csizmák közé és reszketett.
- Bizony, ez így van Bógánes ... de azért te ne félj. M:iska

majd eltemeti.
Ezekután Bógáncs egyedül maradt a falka mellett és egye

dül a kenyérhéjra és szalonnabőrkére, amit a juhászok odavetettek.
- Fogj ürgét- tanácsolta a juhász, amikor Bógáncs szemér

metlenül és nagyon éhesen nézte a kincses tar-isznyát - de tűlern

fogbatsz nyulat is.
Bógáncs ezen elgondolkodott. Természetesen, ekkor már jól

tudta, mi az ürge és mi a nyúl. 'I'udta a szavak jelentőségét,.

amelyek fontosak voltak.
- Nézd ,a ... !
Bógáncs pattant és k.iterelte a falkát a búzából, de ha a ju

hász azt mondta, hogy "fordíts", akkor megfordította a gomolygó
hadat, itt-ott belekapva egy-egy elmaradt birka inakásájába.

És ha a juhász azt mondta:
- A répára meg én vigyázok, mi ... - akkor Bóg'áncs egye

nesen a répa felé fordult és éktelen csaholással oktatta ki (t bé
gető, bamba társaságot,

Bógáncs életét ebben az időben elsősorban a gyomra irányí
totta és déli pihenőnél ugyancsak a gyomra figyelmeztette az ür
gefogás lehetőségeire. Az ürge azonban szemes állat. A legkisebb
gyanús mozdulatra "hapták"-ba merevedik a lyuk szájánál, füty
tyent egyet s eltűnik a föld alatt. Ilyenkor vigaszképen bele le
het szagolni a lyukba, sőt kaparni is lehet, de ebből nem lesz ürge
hús. Maradt tehát a nyúl.

Bózánes ekkor má.r legéllykorá.t élte - elmúlt már féléves -
és csabolva iramodott a jelzett irányba, ha Misku elkiáltotta ma
gát:

- ott a nyúl! - de ezek öreg nyulak voltak, melyek szinte
vidáman bi llegették rövid, farkukat Bógáncs felé és eltűntek a
domb mögött, vagy az, erdőben, értékes illatokat hagyva maguk
után.

Bógánes elkeseredetten és éhesen nyargalt. ezeken a csodála
tos szag-utakon, százszor hiába, amíg egyszer, egy süldőnyúl pat-
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tant ki előtte s a kutya ekkor elkapta a jámbor fülest és csodá
latosan beebédelt,

Ettől kezdve, Bógáncs oda se nézett az öreg nyulakra, ame
lyek a legelőn fitogtatták futóművészetüket, hanem - ha lede
lelt a jószág - csak eltünt az erdőben és vadászott, mit sem tud
va, hogy a vadászathoz bizonyos írásbeli engedélyek szükségesek.

Veltak azonban ismeretlen emberek, akik tudták ezt, mégis
vadásztak, mégpedig hurokkal, azaz dróttal, aminek egyszerűen

tőr a neve. Az ilyen hurok nem látszik a gíz-gaz között és ott
van felállítva, ahol ,a nyúl járni szokott. A nyúl baktat az útján,
motoszkál és belemegy a hurokba, amitől megijed és rémületében
addig ugrál, am.íg' megfojtja magát.

Bógáncs azonban - bár sokat tudott már, - ezt nem tudta
-és nagyon csodálkozott, amikor - vadászat közben - egyszercsak
felbukott. mintha meglőtték volna. Felbukott és fogva volt. Sze
rencsére az egyik lábát is odafogta a drót, így nem tudta meg
fojtani, de véresre verte magát dühében és félelmében és voní
tott, már amennyire a drót engedte.

Ekkor hangok hallatszottak, később pedig két nagy kéz lebori
tottaa félholt kutya nyakáról a drótot.

- Látod Csutak, így lesz a gombából kutva, a kutyából pedig
'szalonna, minden közmondás ellenére.

- Hogv-hogyI - kérdezte a Csutak nevezetű egyén, akinek
karján csodálatos rajzok ékeskedtek.

- Úgy fiam, hogy ez a kutva valódi pumi, amiért az igaz
gatónak nevezett vérszopó is megad egy kiló szalonnát, vagy há
rom liter bort... - és leoldva nadrágsztjját; azzal vezette ki
Bőgáncsot az erdőből, aki magához tért már és belátta, hogy
jobb, ha megy, míntha húzatja magát, mert elég volt a fojtoga
tásból.

- Nini, kutva - mondta az igazgatóné kibukkanva a vándor
cirkusz füstölgő kocsijából, ahol éppen ebédet főzött -- nini kis
-kutya! Nekem adod, Oszkár ...

Erre felült a kocsi árnyékában hasaló igazgató is és szakértő

szeme megállt Bógáneson.
- Valódi pumi - mondta Oszkár kitérőleg, az asszonynak 

valódi, hamisítatlan pumi ... Betanitom és nagy pénzt kapok
-érte,

- Egy liter bort adok érte - mondta az igazgató és unottan
elfordult.

- öt - mondta Oszkár --, de előre fizetve ...
- Kettő - licitált az asszony az ajtóból - ne légy szemtelen.

Oszkár. Multkor is ki varrta meg a nadrágod1
- Legyen négy, de ne feledd el Milka, hogy nem neked adom

el a kutvámat, hanem a férjednek, aki sajnálja tőlem azt a kis
bort, holott ő olyan pálinkaszagú, hogy Szultán, az oroszlán mult-
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kor is tántorgott az előadás után, pedig Szultánp.ak erős gyomra
van.

Az igazgató erre ismét felült és elővette erszényét, mire tisz
teletteljes csend lett. Csak a tarka póni dobogott az árnyékban,
egy rigó fütyült valahol mélyen az erdőben és a cserszagú, fa
nyar csendben csörrent a pénz.

- Itt van három liter ára. Keln - kérdezte azigorúan.
Oszkár sietve nyult a pénz után és az ideiglenes párázt az

igazgató markába nyomta.
- A nadrágszfiamat majd kérem vissza.

•
Igy lett Bógáncsból cirkuszkutya s egyben Otelló, mert az igaz

gató csak klasszikus neveket Hir t meg környezetében és a plakáto
kon is, melyek előre hirdették, hogy a Star Nagycirkusz nem
csak világhírű artistákkal ejti bámulatba a közönséget, de mű

során olyan számok is szerepelnek, mint Szultán, a berberoroszlán
és Otelló, a csodakutva,

Igen, Bógánes a szalonnabőrkék után valósággal megszédült
a cirkuszi csodakoszt láttán, és hűséges kutvaszivét hatalmas mó
csingdarabok némították el. Megszokta nevét - amelynek elhang
zása után mindig valami kedvesség következett - és megszekta
a szagokat, amelyek eleinte megrémítették. Nyers, hatalmas idegen
illatok voltak ezek, s amikor először megpillantotta Szultánt, a
"királyi berberoroszlánt", minden szál szőre égnek meredt a há
tán, bár a nemes vad kopott volt, mint egy lábszőnyeg és szemé
ben annyi lemondó közöny volt, mint a sivatag homokjában, ame
lyet sohasem látott.

- Ne félj, Otelló - símogatta meg Bőgáncsot az igazgató 
Szultán jó fiú ...

A "jó fiú" ezekután akkorát ásított, hogy meglebbent a sá
torponyva és megmutatta sárga agyarait. amelyek enyhe nyo
mással is pozdorjává törték a ló lábszárcsontját, ha véletlenül ló
döglött ,a .faluban, amerre a cirkusz vándorolt. Ettől függetlenül
azonban nem törődött senkivel és semmivel és amikor az igazga
tó a "nagy mutatvány" közben fejét dugta Szultán kitátott szájá
ba, semmi szándékot nem mutatott leharapni a szóbanforgó fe
jét, inkább valami méla undor vesztegelt egy pillanatig a sárga
szemekben.

Bógáncs - azaz Otelló - megszekta tehát Szultánt is, meg
szokta Bubit, a tarka pónit, amelyen az igazgató lovagol, mint
a "Sivatag Amazonja" és lelövi Abu Kefirt, aki el akarja őt ra
bolni. Abu Kefir Oszkár volt.

Közben Csutak, a bohóc lézengett a fűrészporos porondon és
időnként térdenállva; könyörgött Otellónak. hogy ne egye meg
őt, mert Bógáncs arra volt betanítva, hogy Csutaket kitereije a
porondról, ahol állandóan _. látszólag - akadályozta a műsort.
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A bohóc különben legjobb barátja volt a kiskutyának, s ahogy
múltak a hetek, úgy alakult ki a végleges műsorszám, melyet
Csutak és Otelló adtak elő. Eszerint Csutak fekszik az ágyban
s az ágy előtt Otelló "alszik".

Csutak ekkor felül s azt mondja:
- Papucsot!
Otelló hozza a papucsot.
- Pipát!
Otelló rohana pipával.
Csutak rágyujt, mire a kutya ugutni kezd, Csutak pedig'

könyörög, hogy hagyja még egy kicsit az ágyban. Otelló azon
ban könyörtelen, lehúz Csutakról takarót, mindent, látszólag igen
mérgesen, végül is megfogja a bohóc védekező kezét, kirángatja
az ágyból és - a lehető leghiányosabb öltözékben -- kivezeti II

aporondról.
Dörgedelmes taps ...
Lassan azután Otelló valóban "csodakutya" lett. és következő

tavaszon, amikor megint ott voltak a zöldrefelstett kocsik az er
dei úton, ahol félévvel azelőtt Oszkár megtalálta Bogánesot, Otelló
már kollégaként állt meg Szultán vasrácsa előtt, csak éppen
hogy nem tegezte,

Amikor azonban ebéd után lehasalt az árnyékban, nyugtalan
ságot érzett. Elfelejtett illatok csaptak az orrába ésa táj is
merőssége megzavarta, Valahol juhászosan füttyentett valaki 8

erre Otelló úgy pattant fel, mintha megütötték volna. Aztán ne
kiiramodott az erdőnek, de meg is torpant, mert az erdőnél a hu
rok emléke vágódott nyaka köré.

És - ami a legkülönösebb - a cirkusz, a kocsik, az emberek
egyszerre mások lettek, mint eddig. Ugyanazok és mégis mások.
Es amikor tovább mentek, kaparni kezdett a dülöngélő kocsi desz
kapodióján és ugatott az ajtó nyflásánál.

- Mi a bánatod, Otelló - kérdezte Csutak és megsimogatta
a kutyát; aki észre se vette a simogató kezet.

Az ajtó azonban csak a szomszéd kisvárosban nyílt ki, a pi
actéren, ahol lárma volt és zöldségszag és ráültek az erdei em
lékekre.

Bogáncs csak feküdt és nehezen szedte össze magát az esti
elöadásra, amely cosdálatosan sikerűlt, Előadás után Otelló az
igazgató keménykalapját tartva fogai között külön gyüjtött ado
mányokat az "állatsereglelt élelmezésére". Ez a feIírat volt ugyanis
aJceménvkalap karimáján. Szepen potyogott a pénz, de csalódnék.
aki azt hinné, hogy ebből a pénzből Bubi látott egy szem zabot,
vagy Szultán egy sovány oldalbordát. Erről szó sincs. Ellenben
pengett a citera hajnaligvelhulltak a cirkusz legjobbjai is a bor
italok kedves támadásában. csak az igazgató tartotta magát, sőt

hajnalok hajnalán elment a kocsmába kissé gyógykezelni s eláz
tatni az éjszakai fáradalmakat.
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- Otelló, gyere te aranvkutva!
És Otelló ment és ujra szájába vette a gy üjtögető kalapot,

amikor az igazgató fizetni akart, gondolván, miért ne fizessen
a jószívií ázott hajnali közőriség.

A kutya elindult a kalappal, ámbár ekkor már azt se tudta,
mit tesz, mert túl a sőntés savanyú tegnapszagán, bagószagán,
emberszagán, élesen és mindent kizáróan birka és legelőszag úszott
az áporodott levegőben. És avas-zsíros csizmaszag és akolszag
és Otelló foga között remegni kezdett a keménykalap, amikor a
sarokba ért, ahol öreg Galamb iszog-atta hajnali pálinkáját. .A
kampós bot a falnak támasztva, a tarisznya az asztalon. Az a
bizonyos tarisznya ...

A kutya reszketett.
Az öreg juhász nem tett a kalapba semmit, csak nézte a ku

tYát. Nézte egyetlen moccanás nélkül és azt mondta csendesen:
- Hogy nem sűl ki a szömöd ... - és elfordult.
- Otelló - csattant fel a pult mellől, m.int az. ostor és a

kutva rohant a kalappal és leült és reszketett.
A cirkuszos gyorsan fizetett és felölelte a kutvát,
- Csak nem betegszel meg l Gyere aranyom! - és vitte Otellót

hazafelé és enni adott volna neki. 'I'akarg'atta, de a kutva nem
evett, csak feküdt s az ajtót nézte. Déltájban aztán kiment, tén
forgett és eltünt.

Vissza a kocsmába, vissza abba a sarokba. Ott már más ült,
de a hült szimat is olyan volt, mint a világos írás. Bógánes rá
állt erre a szirnatra, kirohant a kocsmáböl és szélsebesen gom
bolyította fel az öreg juhász mindmelegebbé váló juhász-szagát.

Porzott a vágtató lábak alatt a tavaszi út, bokrok és füvek
surrantak a város felé és jól elmúlt már dél, amikor lassítani
kezdett. Szivében mámor volt és félelem, amikor csendesen oda
ért az öreg juhász mögé. Az csak ment és Bóg ánes most melléje
óvatoskodott. Megálltak.

Az öreg botjára támaszkodott és nézte a porba roskadt kis
kutvát, Nézte, mozdulatlanul, komoran, amig csak Bógánes a
«irkuszi emlékek hatása alatt fel nem ült, ahogy kérni kell vala
mit.

Az öreg Galamb erre elmosolyodott és képen legyintette Bó
g-áncsot:

- Aztán ez elő ne forduljon többet, te, te - komédiás ...
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