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A pásztorbot a jószágot őrző pásztor 
legfontosabb terelőeszköze. Több célt is 
szolgál: őrzés közben a pásztor botjára 
támaszkodik, meghajítja vele a jószágot, 
felemelésével irányítja kutyáit, leüti vele 
a mezei állatot, pásztortáncot jár botjá-
val, de ugyanakkor fegyver is lehet. A 
pásztorbot tükrözi viselőjének társadal-
mi helyzetét, foglalkozását, ugyanis a 
bot nagysága, milyensége jelzi, hogy gu-
lyás, juhász, csikós vagy éppen kondás 
az illető személy. 

A pásztorbotok mérete a pásztor ma-
gasságához igazodik, hosszúságuk álta-
lában 1 és 1,5 m között változik. Anyagát 
tekintve mogyorófa, somfa, árvatölgy, 
galagonya, szilfa vagy éppen kőrisfa, te-
hát legtöbb esetben keményfából készül. 

A pásztorbotok szerkezetüket tekint-
ve öt részből épülnek fel. Egyrészt elkü-
löníthetjük a fejet, amely lényegében a 
bot markolata. Ez általában gömbszerű-
en kialakított, de előfordulnak ovális, ál-
lat- és emberalakot ábrázoló botfejek is. 
A botok nyaki része az esetek többségé-
ben díszítetlen, némelyiken azonban elő-
fordulnak szabadrajzú elemek. A nyak-
rész alatt foglalnak helyet a kiírt táblák, 
amelyek geometrikus és növényi min-
tákkal díszítettek. Minden esetben a kiírt 
tábla hosszát a bot hosszúsága határozza 
meg. Pásztorbotjainkon egyszerű és ará-
nyos a térelosztás .

A kiírt táblák között kap helyet a bot-
készítő neve. Gyakran emellett van fel-
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tüntetve a bot készítésének ideje, illetve 
az a helység, ahol az illető bot készült. A 
kiírt táblák alatti részre, vagyis a bot 
szárára kerülnek a szabadrajzú elemek. 
Ezek között egyaránt találunk növényi 
jellegű és állatábrázolásokat, de gyakran 
megjelennek különböző emberalakok is. 

A pásztorbot talpban végződik, 
amely egyes esetekben fémabronccsal 
van megerősítve. A bot teljes hosszát 
csak ritkán fedi díszítmény, mivel az a 
használat miatt hamar tönk-
remenne.

A pásztorbotnak hétköz-
napi, illetve ünnepi formája 
egyaránt ismert. Ünnepi vál-
tozatát parádés botnak is ne-
vezik. Mivel ez a típus nem a 
mindennapokban használa-
tos, ezért a parádés botra 
sokkal gazdagabb díszítés 
kerül.

A Csíki Székely Múzeum 
néprajzi gyűjteményében 
101 darab pásztorbot talál-
ható. A botok Csík, Gyimes, 
Kászon, illetve Udvarhely 
vidékéről származnak. Egy   
kivételével a pásztorbotok  a 
20. században készültek. 
Csupán egy készült a 19. szá-
zadban. Ezen az 1818-as év-
szám fedezhető fel, illetve 
készítőjének, Berszán János-
nak a neve.

A botok díszítése többfé-
leképpen történhet. Egyrészt 
elkülöníthető a primer díszí-
tési technika, ezt a görcsös 
bot esetében alkalmazzák. 
Ez esetben a bot felületére 
nem valamilyen fajta faragás 
kerül, hanem annak díszítményét az ad-
ja, hogy már előzőleg, tavasszal, egy kés 
segítségével megszurkálják, bevagdos-
sák az ág felületét, ennek következtében 
őszre a bevágások helyén forradások, 
görcsök keletkeznek. Ezek a bevágások 
szolgálnak a bot díszítményéül. Szintén 
primer technika a háncsolás, itt a díszít-

ményt a fa kérgének helyenkénti eltá-
volítása adja. Másrészt vannak azok a 
díszítési technikák, amelyek ennél 
komplexebb munkát igényelnek. Ilyen 

például az ékfaragás, ame-
lyet mélyített faragásnak is 
neveznek. Ez a magyarság 
legrégibb díszítő célú fara-
gásmódja. Az ékfaragás 
alapeleme a farkasfog. Ék-
faragásnál a faragott díszít-
mények – a metszéstechni-
kából adódóan – mértani jel-
legűek, az ékek sorából ala-
kul ki a szalagdíszes díszít-
mény.

Egy másik díszítési tech-
nika a karcolás, amely gyak-
ran az ékfaragás mellett is 
megjelenik. Ez a díszítési 
mód a 19. században terjedt 
el. Főként az ember-, állat-, 
illetve növényábrázolások-
nak kedvez. A pásztorok sík 
és domború felületeket egy-
aránt díszítenek karcolással.

További díszítési mód a 
domború faragás, amely a 
19. század végétől válik 
népszerűvé. E technika ese-
tében a faragó pásztor a mo-
tívumok hátterét vési ki. A 
domború faragással díszített 
tárgyak kompozíciói általá-
ban túlzsúfoltak. Az ábrá-

zolások között leggyakrabban florális 
díszítmények jelennek meg, de ez a fara-
gási mód kedvezően hatott az ember-, il-
letve állatábrázolások fejlődésére is. A 
gyűjtemény egyes pásztorbotjai lapos 
faragással díszítettek. Ez a domború fa-
ragás egyik altípusa, mely során a kör-
vonalazás és a közölés után a faragó nem
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alakítja tovább a díszítmé-
nyeket.

Nem túl gyakori díszítési 
mód a rajzolás. A Csíki 
Székely Múzeum pásztor-
botjai közül csupán kettő ké-
szült ezzel a díszítési techni-
kával. Ezek a botok az 1930-
as, illetve 1940-es években 
készültek. A nevezett tech-
nikából adódóan a botok 
gazdagabban díszítettek, 
már-már túlzsúfoltak. 

Az ismertetett technikák 
mellett még a rézszeges, va-
lamint a fémrátétes díszít-
ményt emelem ki. A réz-
szegek általában a fejre és 
nyaki részre kerültek. A fém-
rátét leginkább szilvafából 
készült botnyelekre került, 
mivel abba könnyebb volt 
beverni a fémlemezeket. A 
kiálló rézlemezeket minden 
esetben lereszelték és lecsi-
szolták. 

Különös figyelmet érde-
mel a bot fejrészének a kiala-
kítása. A pásztor többféle 
módon faragta ki a bot markolatát. Leg-
gyakrabban gömb alakúra formálta, de 
emellett előfordulnak ovális, kampó, 
kosszarv, csiga, illetve egyéb állatalak-
hoz hasonló botfejek is. A gyűjtemény-
ben található két legegyedibb fejformát 

mutatják a gyű-
rű, valamint a 
gyökérszerűen 
kialakított bot-
fejek.

Az erdélyi 
pásztorbotokon 
leggyakrabban 
g e o m e t r i k u s  
elemek jelen-
nek meg. A geo-
metrikus díszít-
mény dominan-
ciája azonban 
nem korlátozó-
dik a pásztorbo-
tokra, hiszen 
jellemző az írott 
szuszékokra ,  
faragott guzsa-
lyokra is.  A 
mértani elemek 
rendszerint a 
pász torbotok 
kiírt tábláira ke-
rülnek. Az idők 
során változá-
sok álltak be a

geometrikus elemek szerke-
zetében, ugyanis a mértani 
elemek közé gyakran levél-
sorok, virágok is bekerültek.    

A geometrikus elemek 
igen változatosak. Ha alak 
szerint csoportosítjuk a táb-
lák elemeit, akkor három-
szög, rombusz, négyzet hul-
lámvonal, cikcakk, tűzjel, 
parázstartó edény, homok-
óra, szilvamag, barackmag, 
fenyőág, illetve rozetta egy-
aránt megfigyelhető. Mind-
ezek közül a cikcakk a leg-
gyakoribb, ugyanis önma-
gában és térkitöltő elemként 
is megjelenhet.           

A faragó pásztor saját 
maga döntötte el, hogy e ge-
ometrikus elemek közül me-
lyik kerüljön rá egy-egy bot-
ra. A geometrikus elemek 
mellett a pásztorok növényi 
elemeket is ráfaragtak, rá-
karcoltak a botok tábláira. 
Ezek közül a legjellemzőbb 
a tulipán, a falevél, az inda.

A geometrikus elemek 
mellett jelentős helyet foglalnak el a sza-
badrajzú elemek, de azok nem csupán 
önmagukban helyezkednek el a pásztor-
botokon. Egyfajta szintézis alakul ki az 
ősi geometrikus elemek, a reneszánsz és 
barokk ornamentika, a naturális virágáb-
rázolás, valamint a 19. századi pásztorje-
lenetek között. A szabadrajzú elemek so-
rában megjelennek állatábrázolások, 
asztrális elemek, címerábrázolások, 
épületek, életfa motívumok, szív- és 
keresztábrázolások, növények, illetve 
emberalakok. 

Az állatábrázolások között a farkas, 
mókus, medve, szarvas, őz, nyúl, kígyó, 
madár, hal, kutya, kakas, ló, pillangó kap 
helyet. Tehát mindazok az állatok, ame-
lyekkel a pásztor a közvetlen környeze-
tében találkozhat. Az asztrális elemeket 
a Hold és a csillagok jelentik, ezeknek 
jelentős szerepe van a pásztor térben va-
ló tájékozódásában, így helyük indokolt.

Az épületek közül a templomot és a 
házat tartják fontosnak ábrázolni. Ezek 
egyrészt a védettségre, másrészt Isten-
nek, a szentnek a jelenlétére utalnak. Ezt 
tovább erősíti a kereszt gyakori jelenléte,

.

amely védelmet biztosít a vándorló pász-
tor számára. A kereszt mellé gyakran tár-
sul a szív, de ugyanakkor önálló elem-
ként is megjelenhet, pl. karddal átszúrt, 
vérző szív formájában. 

A szabadrajzú virágok közül a tuli-
pán és a rózsa a legjellemzőbb, ezeknek 
önmagukban, illetve cserépben való 
megjelenítése egyaránt ismeretes. A tu-
lipán és rózsa mellett megjelenik többek 
közt a gyöngyvirág és a hóvirág. További 
növényi elem a falevél, a fenyő és a ló-
here, de ide tartoznak a különböző gyü-
mölcsábrázolások, mint pl. a körte vagy 
a cseresznye.

Érdekes mó-
don a pásztor 
nem kizárólag 
környezetének 
elemeit tartotta 
fontosnak áb-
rázolni, hanem 
gyakran saját 
magát is láttatni 
kívánta. Ebben 
a cselekedeté-
ben a pásztori 
öntudat mutat-
k o z i k  m e g .  
Amellett, hogy 
rávéste, rákar-
colta nevét a 
botra, szabad-
rajzú elem for-
májában a nyá-
ját őrző, kutyája 
t á r s a ságában  
t a r t ó z k o d ó  
pásztor alakját 
is megjelení-
tette. A pász-
torművészetet 
m á s  n é p m ű -
vészeti formák-
tól éppen a fi-
gurális ábrázo-
lásmód különbözteti meg.

Közelebbről megvizsgálva egy-egy 
pásztorbotot, a különböző ábrázolási 
technikák által motívumok sokasága je-
lenik meg előttünk. Ezek egységet alkot-
va, tanúskodnak a pásztorkodásról, mint 
életformáról.

Salló Szilárd
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