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1 A gyermekkori botok hatása

A bot a magyar ember életének mindennapi kelléke. Olykor a gyalogjárást biztonságosabbá tevő, 
megmunkált, formált husáng, olykor bizonyos foglalkozások(nyulászó bot, cefrés bot, lápi bot, csörgősbot, 
pásztorbot, burikós bot, bunkósbot, furkós bot, görcsös bot, hajítófa, botos pányva, gajló), tisztségek 
(bíróbot,nagybot, tizedes bot, strázsabot, vőfélybot), játékok (mancsozó bot, kámfa, bige) nélkülözhetetlen 
tárgyi kelléke. Az egyszerű vándorok, pásztorok, csőszök,kerülők, erdőt, hegyet járó emberek nem indulnak 
el bot nélkül. A bot egyben védekező fegyvere is a gyalogos vándornak. Egyes tájakon a bot a 
férfiviseletvelejárója. A felnőtt férfi bottal indult a vásárba, búcsúba, lakodalomba, másik faluba, messze 
városba, de még a bíróságra is. Volt, aki 3–4 különböző formájú bototis tartott otthon. 

A falun, erdőn, hegyen élő ember, már gyerekkorában megismeri az erdőt, az erdei munkákat, a fafajtákat, a 
válogatással, kikészítésselkapcsolatos tudnivalókat. A városi emberek többsége mindig csodálattal tekint az 
igazi vidéki emberek faismeretére, csodálva a tudás továbbadásánakkövetkezetességét, valamint az élő fa 
iránti szeretetüket és tiszteletüket. Jómagam gyermekkorom legnagyobb részét a Zala és Somogy határán 
található Pattelepülésen éltem le. Zala megye délkeleti részén, Nagykanizsától 26 km-re fekvő kis község. A 
közigazgatási határok átrendezésekor, 1950-ben kapcsoltákSomogy megyétől Zalához. A település mellett 
mintegy 14 kilométer hosszú halastó - rendszer húzódik. Északról és Nyugatról mintegy 160 hektár erdő 
övezi. Aláp, a tavak, az erdő, a legelők egy egészen egyedi összhangja az itt élők életfelfogásában is 
megjelent. A vadgazdálkodás, a vadászat, a halászat, anagyállattartás, gyűjtögetés, gyümölcsészet 
tudománya keveredett itt egyszerre a szántóföldi növénytermesztéssel. Gyermekkoromban a mai 
viszonyokhoz képesthatalmas szabadsággal rendelkeztünk. A somogyi-zalai parasztember évszázadok óta 
különleges jogokat vindikál magának, mindennemű hatalommal szemben,legyen az király, földesúr, vagy az 
állam. Ez az évszázadokon keresztül jelen lévő magatartás formálta a mi gyermekkorunkat is. Az faluhoz 
tartozó területeket agyerekek is mindannyian a sajátjukként kezelték. A falu és távolabbi környezete volt a 
játszóterünk. A legkedveltebb játszóhelyek ez erdőben, a legelő körül és atavak környezetében található 
lápos vidékeken voltak. A tájban élve hamar megtanultuk, hogy hol lehet a legtöbb vaddal találkozni, hol 
vannak a leginkább embertpróbáló akadályok, hol terem a legízletesebb vargánya és hogy melyik vidékeken 
található a legjobb botnak való fa. Hosszú bot kellett a „lándzsához”, közepes a„furkósbothoz”, rövidebb a 
„kardhoz”, a „bógár bunkóhoz”, a „buzogányhoz”, „fácános bothoz”, a „nyulászó bothoz”. Szívós fából való 
botot kellett választani azíjhoz és az állandó háborúskodáshoz használt „csatabothoz”. Két vagy három 
ágcsonkban végződő botot használtunk a lápon járva, amely süppedékes terepen isalkalmas a támaszkodásra
és a szilárdabb pontok kitapogatására, kétágút a „sárkányfogó bothoz”, amivel a lakott terület közelébe 
merészkedő kígyókat fogtuk el,könnyűt és vékonyat a szigony készítéséhez. Paton a bot kikészítésének 
legnagyobb mesterei a helyi csordások, erdőjárók közül kerültek ki. A gyerekek afelnőttektől ellesett 
praktikák alapján próbálkoztak igazi, tartós botot készíteni. A legtöbb gyermekek által készített bot nem 
került leháncsolásra, itt a díszítményt a fa kérgének helyenkénti eltávolítása adta. A gyermekek fantáziáját is 
mindig izgatta, hogy hogyan lehet igazán tartós botot készíteni. A botok kikészítésévelkapcsolatos 
lelkesedésem azóta sem változott. A következőkben megpróbálom összegezni mindazokat az ismereteket, 
amelyeket az eddigi gyűjtések, sajátgyűjtéseim, gyermekkori élményeim és saját tapasztalataim a botok 
kikészítéséről elmondanak.
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2 A botokról általában
A leggyakrabban használt bot megegyezett a pásztorbotok hosszúságával. A csordás, a juhász a saját 
testmagasságához méri (álla alatt kb. 20 cm-re kell érnie,hosszúságuk általában 1 és 1,5 m között változik.), 
vastagságát tetszés szerint választja meg. minden esetben szívós, keményfából készül (árva tölgy, galagonya, 
szilfa, somfa, kőrisfa stb.).   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 botjával, de ugyanakkor fegyver is lehet. Apásztorbot 
tükrözi viselőjének társadalmi helyzetét, foglalkozását, ugyanis a bot nagysága, milyensége jelzi, hogy gulyás, 
juhász, csikós vagy éppen kondás azillető személy.
A régiek a bot alapanyagát kétféle módon állították elő. A „húzott botot” a kivágott, megszárított vastag 
fatörzsből hasítják, faragják. A „vágott bot” elkészítése során az alkalmasnak vélt, bot vastagságú fiatal fát 
vágják ki – néha előző évi előkészítés után –, s ezt különböző érlelő eljárásoknak, edzésnek vetik alá 
(istállóban, hídlás alatt vagy trágyacsomóban érlelik, tűz fölött pörkölik, füstölik, zsírral, olajjal, mésszel 
kezelik stb., ez a botpárgolás). Nálunk a csordások, erdőjárók a kiszemelt fát gyökerénél, bunkóval vágják ki. 
Ebből készül a bunkósbot és a fustély. A csordapásztorok a botnak valót megégetik "hajába" s utána hántják 
"csurdéra". Régebb a terelési céllal használt botok szíjasságát, tartósságát és erősségét ganéba tevéssel 
fokozták.

Funkciójának megfelelően volt egyszerű, díszítetlen, ún. hétköznapi, vagy díszített, ünneplő, parádés 
pásztorbot. Mivel ez a típus nem a mindennapokban használatos, ezért a parádés botra sokkal gazdagabb 
díszítés kerül. Előbbi elsősorban terelőeszköz, szükségből fegyver volt. Tereléskor a pásztor intett vele a 
bojtárnak, a kutyájának, ütötte vele vagy utána dobta a jószágnak (ezt a pásztori rendtartások általában 
tiltották). – A pásztorbotok pásztornemenként is változtak: a gulyás nagyobb bunkósbotot, fütyköst, a csikós 
vékonyabb, a kondás derekánál kissé görbülő pásztorbotot hordott. A juhász sajátos pásztorbotja a → 
juhászkampó. A pásztor a botot mindig magánál hordta, ezért viselésmódja jellemző és hagyományos formát
öltött. Az ünneplő pásztorbotokat többnyire ünnepi alkalmakkor viselték. Funkciója elsősorban dísz, játék, 
tánc, szükségből önvédelmi eszköz volt. Azonban amilyen kurta a disznótereléshez megfelelő fadarab, annál 
hosszabb a juhászbot, mert az nem a jószág megdobálására való, hanem a rászögezett kampót nyújtja a 
juhok lába után s ha ez a kampó beleakadt a juhok inába, - bizony nem tudnak azok többé egy lépést sem 
tenni a pásztor akarata ellenére. Hogy a bot milyen fontos ebben a foglalkozásban, azt már egy 1717-ből való
csallóközi pásztorszabályzat megírta. S a pásztorcéh tagjaitól egyenesen megkövetelték, hogy: „Egyik 
kezükben legyen gyertya, a másikban juhászbot”.
Régen bezzeg, versengtek is a jó botért a jó pásztorok! Egy botnak alkalmas bokor vagy tölgy igazi álmuk 
teteje volt, és sokat vitatkoztak afölött, vajjon csakugyan az árva-tölgyfából készülhet-e a legerősebb 
jószághajtó eszköz. A veres gyűrűfa nem volt alkalmas arra, hogy vele a jószág körül járjanak, mert azt 
tartották; minden állat elsorvad tőle. A fekete gyűrűfa mellett már sokan kiáltottak, tartósnak és erősnek 
tartották; de csak akkor, ha három hétig pácolták a lóistállóban a hídlás alatt.

A gulyások csakis a tölgyfa mellett foglaltak állást; a régi századokból minden emlék arra vall, hogy a tölgyfa 
tartóssága felülmúlhatatlan volt. Az idők folyása és századok múlása kellett ahhoz, hogy megelégedjenek, - 
mint azt Luby Margit, a kiváló néprajztudós bizonyította, - a galagonyával, a csipkefával. Kísérleteztek az 
akácfával is; csakhogy azzal mindig baj volt, mert a súlypont változatlan helye, az egyensúly, nem maradt 
meg mindig; kezdetben nehéz volt, s végül nagyon elkönnyült; s ha egyszer a botban a súlypont változtatja a 
helyét, már nem áll annyira kézbe és nem lehet pontos irányítással utána dobni a legelésző állatoknak.

Ha egy pásztor kezéből nem úgy futott ki a bot, ahogy szerette volna, már használhatatlannak tartották. Ha a 
vége ütötte meg a jószágot, attól eltörhetett a lába, szút kaphatott, sőt csonttályog is érhette az állatot. Az 
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összeroncsolt hús vagy a kiütött szem nem vetett valami jó fényt a pásztor tehetségére. Ép ezért a bothajítás 
művészetét csak az tudta igazi tehetséggel végrehajtani, akinek kezéből lapjával érte a bot a jószágot. Ettől 
nem tört semmije és a pásztor is kitölthette dühét a rendbontón!

Aki nem mestere valaminek, ördöge az annak, - és éppen ezért kidobták maguk közül azt a próbabojtárt, aki 
mindenáron dobálni akarta a jósságot a kezébe adott bottal, holott nagyon sok hajítással csúfos véget ért. A 
legöregebb pásztorok gyakorolták ilyen ügyekben az ellenőrzést az ügyefogyott jelöltek fölött, és bizony nem
ismertek kíméletet, ha egyszer az ő éles szemük szerint rossz volt az ifjak kezejárása! Aki közöttük 
mesterségét ismerte, az bizony már negyven-ötven méterre is el tudta a botját dobni. Szóval a 
távolságlemérő képessége és jószágőrző hajlama remekül működött: az ilyen emberre már jogosan 
használták a szerintük legméltóságosabb „pásztor”-megszólítást!
A pásztor, nyári legeltetés közben, kiszemeli a faragásra alkalmas fákat. Ősszel, lombhullás után, levagdossa 
az alkalmas ágakat, elhasogatja s elrakja száraz helyre, föl a padlásra, vagy a házban a mester-gerenda fölé. A
fa csak akkor lesz tökéletesen száraz, ha legalább egy-két évig így pihen a mestergerenda fölött. 
Legszívesebben faragnak kecskerágító fából, amin a «papsajt» terem. Ez a legszebb színű, finom faragású, 
szívós, sárga, sima, szinte fényes, kemény fa, amely nem hasad. Egyéb fa csak úgy szép, ha «belakozzák»; a 
kecskerágítónak azonban, ha ügyesen tisztogatták le, csak egy csöpp lenmagolaj kell s még szebben kisárgul. 
Ha csak vízzel mossák is le, «megmutatja maga-magát a szép sima színében». A pásztorság igen nagy 
sajnálattal látja, hogy legkedvesebb fájából egyre kevesebb marad; az erdőkkel a kecskerágító is pusztul. 
Régente sok olyan vastag kecskerágító is került, mint az ember combja. Ma csak elvétve találkozik ilyen, mert
harminc-negyven esztendő is belételik, mire úgy megvastagszik. A kecskerágító csak a tiszta földet, a 
laphelyet szereti; kövesben nem díszlik. Egyik keszthelyi bognármester beszéli, hogy régente a kecskerágító a
szőlővenyigékből rakott gyepük mellett díszlett legszívesebben. Zalában, Somogyban ebből sincs sok, mert az
erdész nem ülteti. Csak ott van, ahol magától kél. A gödrök oldalán díszlik. Nem tömött, fehér színű fa, amely 
nem habos és így a fa szövete nem zavarja a faragott rajzot.  Az itteni vélemények szerint botnak legjobb a 
somfa, mert legszívósabb természetű, legkeményebb fa. Somogyban már a múlt század elején is csak alig 
akad elvétve egy-egy úrikertben, vagy a szőlők gyepűjében. Badacsony tetején volt valamikor sok. Somfa 
nem terem mindenütt. Messze vidéken sem található. Ahol van is, ott kocsiszám szedik össze a 
botkereskedők. Ezért ha a somfaszegény vidék pásztora olyan vidékre rándul, ahol somfa terem, pajtásai 
meghagyják neki, hogy hozzon ám somfát! Ha a pásztornak kedves komája vagy barátja van olyan helyt, az 
azzal kedveskedik, hogy néhány somfaágat küld neki. A somfából készült botok akár egy embernyomot 
(emberöltőt) is eltartanak
Botot készítenek még galagonyatüske-fából, vadalma-, szilva- és szelencefából. Az öregek szerint a botot 
azért kell ezekből a fákból készíteni, mert a botra kampó illik, amit más fa nem igen ád ki. A szilfa könnyen 
hasad. Szálkás. Az nem sima fa. Azért nem szereti a pásztor. Ha fúrja, akkor is csak elhasad. A szelíd 
gyümölcsfa mind törékeny. «Azok más természettel vannak, mint amilyen a pásztor-munkához szükséges.» A
piros szilvafából azonban különösen szép ostornyelek készülnek. Ostornyél készül még disznótüsfából, 
amelynek fekete bogyója van, olyanforma, mint a kökény. A fa héja barna, de belseje szép sárga, mint a 
viasz. A fát szép simára dörzsölik, simítják, fényesítik üvegpapirossal, üvegcseréppel. Az igazi pásztor 
simításhoz siklót, sikorlófüvet (zsurló-növényt) használ. Júliusban és augusztusban legjobb a fű éle. A 
juhászok szorgalmasan szedik a siklót, már csak azért is, mert azzal a körmüket köszörülik le télen, hogy az 
elletésnél ne legyen dorozmás. A pásztor a siklót összehajtja több rétre s úgy dörzsöli vele a fát. A sikló 
finomabb az üvegpapírnál, kényesebb nyoma van. A kampót faragás közben befaggyúzzák, mert a nap és a 
szél meghasítaná. Amikor a bot kész, az egészet ujra faggyúzzák, így azután a szobában, meleg helyt, szép 
pirosra kiérik. A juhászkampó végébe szeg nem kell, mert ha a birkához találnának vele pöccénteni, 
megsértenék. Ahol a pásztor nem juthat somfához, ott valami más fa ágára a kampót vasból készíttetik a 
kovácsnál azért, mert más fáról, pl. a gyertyánról a kampó könnyen leugrik. Megkívánják, hogy a kampó vége
fölfelé görbüljön, rajta kígyófej legyen s a tetejére srófot tegyenek fényes sárgarézből, szóval, hogy az ilyen 

5



kampóról se hiányozzék a dísz. A kampót rézből is öntik, de az csak olyan divat. Ezt a pásztor nem szereti, 
mert megfogja a markát. A mi vidékünkön szeretik a madárfejes botokat. Az Ázsiában járt Zichy Jenő gróf is 
meglátogatta annak idején a Balatoni Múzeumot s az ilyen madaras botokon akadt meg legjobban a 
figyelme; megjegyezte, hogy mikor a Kaukázusban utaztak, ugyanilyen botokra akadtak ott is.

A pásztoroknak, erdőjáróknak nemcsak a bot használatára volt külön tudományuk, hanem ahhoz is külön 
hozzáértések, fifikák és fortélyok voltak szükségesek, hogy egy-egy faágat jól használható bottá varázsoljanak
át! A levágott tölgyfaághoz tüzet raktak, és amikor a zsarátnok már nagy hőséget teremtett, beletartották a 
leendő botjelöltet. Lassan húzták végig a parazsak között, egészen a közepéig, majd fordítottak rajta egyet és
a másik végét dugták a tűzbe. Ezt annál több raffinériával kellett elvégezniök, mert hiszen a nyers háncs 
átgőzőlése miatt igen sokszor meggörbült a törzs. Amikor lehúzták róla a felmelegedett háncsot, legjobban 
örültek, ha egyenesnek maradt az ág, de ha mégis meggörbült - minden átmelegítési tudományuk ellenére is,
- akkor is volt még segítség, akkor is kitalálták azt, hogy ha kétágú fa közé szorítják és kiegyengetik, még 
mindig használható, kiváló pásztorbot válik belőle! A bot egyenessége, görcsössége, hajlékonysága szintén 
rangbeli különbséget jelezett a pásztorok különböző osztályai között!

A gulyás botja sugáregyenes volt mindig és csak azt a gulyást nézték gulyásnak, aki kényes volt botja 
egyenességére, s úgy hordta kezében, sudár teste előtt, mint ahogyan a vőfélyek virágos pálcájukat 
mutogatva vitték a nép előtt, a lakodalom örömének és díszének növelésére.

Ha országos vásáron összeverődött kondás, csordás, juhász, nem is kellett egymás képébe nézniük, pusztán a
botról megállapíthatták, kivel állnak szembe. A kondás gircses-görcsös kurta bottal jár. Mire is a malacoknak 
olyan súlyos és komoly eszköz, mint a gulyának? A juhászé viszont a leghosszabb, neki nem dobálásra kellett 
ez a tiszteletre méltó eszköz, hanem csak a juhok lábának lefogására, amikor el akart egyet-egyet adni, vagy 
amikor nyírni akarták a juhot.

A botok erdejében csak akkor tudunk véglegesen tájékozódni, ha tudomásul vesszük még azt is, hogy egy 
tehénért nem hajlandók elcserélni ezt a furcsa munkaeszközt. Pipát, harangot, pergőt, kutyát, pénzért 
képesek voltak odaadni, vagy pipát pipával cserélni, de botot nem vettek át mástól semmi pénzért; egyrészt 
mert féltek, hogy valami átok van benne, másrészt mert nem állott hozzá a kezük az idegen ember 
súlyérzékéhez szokott állatirányító eszközhöz.

A bottal nemcsak dobálództak, nemcsak hajtották az állatot, hanem amikor a nyáj pihent, erre támaszkodtak.
Lehasalniuk dicstelen volt, nem méltó hozzájuk; éppen ezért a jószág mellett csakis botjukra támaszkodva 
tartózkodhattak. Ettől a becses eszköztől semmi áron nem váltak meg, semmiféle élethelyzetben nem tették 
le, még a templomba is magukkal vitték. Mert a magyar pásztor még imaközben sem adja ki kezéből a botját!
Így ír erről Kiss Lajos:” A csordásgyerek kedves szerszáma a bunkósbot, a jószág előtt is hathatós, félelmes. 
Akác-, som- vagy szilfából készül. Hidlás alá, vagy dudvába teszik érni 5-6 napig, amikor pirosabb színű lesz. 
Ha görbe és nyers a botnak való fa, kemencébe teszik 5-10 percig, honnan kivéve kiegyenesítik. A 
karikásostor csak durranó hangot ad és könnyebb ütlegelés eszköze. A jó bunkósbot az összes cimborák 
irígylésreméltó vágyakozása. Van olyan csordásgyerek, aki még azzal a bunkósbottal őrzi a jószágot, 
amelyikkel az öreg apja őrizte. Mint ereklye száll firól, fira. Mikor átadja az apja, ilyen utasítással adja kézbe: 
„úgy vigyázz rá, mint a szömödvilágára!" Meg is tartja az apja intését, mert csak akkor teszi le, mikor eszik 
vagy alszik. De akkor se messze magától, csak közel a sarokba támasztja, hogy szem előtt legyen. De 
minthogy semmi sem tart örökké a világon, a bunkósbot is eltörik egy nagy ütéstől, vagy mikor utána vágja a 
bikának és az ráugrik. Mintha éles késsel vágták volna el a csordás kedvét. Sötét gyász üli meg a lelkét, még 
meg is könnyezi, mert hiszen valahol lehet keríteni másikat, de olyant, mint amilyen ez volt, soha. Minden 
bokrot, fát megfigyel, nem lát-e rajta alkalmas ágat, vagy vadkörte susnyót, kökény szilvatövet, amelyen 
természetes bunkó van. Végtére egy fiatal tölgy hajtásán akad meg a szeme. Körülfaragcsikálja bicskával, 
hogy a bunkó szépen lesikerüljön. Mikor készen van, viszi haza és hetekig bicskázza, simogatja, kerekíti. 
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Mikor készen van, kipróbálja, milyen ütés, dobás esik vele, van-e súlya, ha elhajítja? így aztán némileg 
visszajön lelke nyugalma. Van másik, tán jobb is réginél.”
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3 A bot gyűjtése
A botot rendszerint maga a használó szemeli ki, maga vágja le és készíti el, de vásárokban is árulták s egymás 
között is csere tárgyát képezte. A botnak való fa vagy szerszámfa kiválasztására sor kerülhet az év bármelyik 
időszakában, a vegetációs idő kivételével, amikor semmilyen élő fát nem ajánlatos bántani. Ez a kiválasztás, 
kivágás lehet szükségszerű, azonnali körülményektől kényszerítve (pl. kint az erdőn lórúd törik, nem lehet 
tovább haladni), vagy célszerű, tartalék-jellegű gyűjtés.
A botokat néha éveken keresztül nevelték, előkészítették a későbbi használathoz. A görcsös bot esetében a 
bot felületére nem valamiféle fajta faragás kerül, hanem annak díszítményét az adja, hogy már előzőleg, 
tavasszal, egy kés segítségével megszurkálják, bevagdossák az ág felületét, ennek következtében őszre a 
bevágások helyén forradások, görcsök keletkeznek. Ezek a bevágások szolgálnak a bot díszítményéül.
A hegyi és dombvidéki erdők haszonvételének sajátos ága volt az ún. botozás, azaz botgyűjtés. A XX. század 
elején az Andrássy hitbizomány erdőgazdaságáról szólva a Gömör megyei monográfia is megemlékezett erről
a tevékenységről, mint fontos mellékhaszonvételről: „Ide sorolható - írja - a botfanemek termelése is, mely a 
mogyoró, som, veresgyűrű, kutyabenge stb. cserjék hasznosítását teszi lehetővé." Gömöri vándorárusokról 
közölték már, hogy a Balog-völgy lakói (Alsó- és Felsőbalog) faáruikat messzi földre elvitték és az Alföldön 
házalva, vásározva értékesítették. „A pásztorbotnak való barkóca vagy somfa husángot már a tövén 
kigancsolták, azaz legallyazták, bevagdosták, de csak egy-két év múlva vágták ki, amikor a vágások már 
beforradtak. Tűz fölött pállították, héjától megtisztították, majd fahamuval pirosították. Bunkós botot, ólmos 
botot, juhász kampót, görbebotot egyaránt készítettek. Alkalmas botnak való husángokért bebarangolták a 
környező erdőket." Botgyűjtéssel más gömöri falvakban is foglalkoztak. Szalócról a hamusok nagy tételben 
szállítottak az Alföldre nemcsak fahamut, amit a környező falvakban gyűjtöttek össze és szekérszámra vittek 
megrendelőiknek, hanem somfabotokat is. Alföldi vásárlóik a somfabotokból a szélmalmok, szárazmalmok 
fogaskerekeihez szolgálófogakat és cséphadarókat készítettek.
A Rozsnyó vidéki magyarság egyöntetűen Szilice község „iparának", fő specialitásának tartja a botozást. A 
szilicei botgyűjtők - saját vallomásuk szerint - egész Gömör megyét bebarangolták és mindenhonnan 
„ellopkodták a jó botokat". Eljártak botot gyűjteni más megyék erdőségeibe is. Egyik történetük arról szól, 
hogy az 1930-as években 10-12 szilicei férfi Homonna vidékére (Zemplén megye) járt el botot gyűjteni. Egy-
egy alkalommal heteket töltöttek Zemplénben és vasúti vagonokat töltöttek meg a tömérdek bottal, amit ott 
kivágtak. Megbízójuk egyenesen Csehországba irányította az egész rakományt.
Szilice közelében Bink Ignác pelsőci fakereskedő vásárolta fel a botokat az 1920-as években. Akkoriban 
minden harmadik szilicei férfi foglalkozott botozással. Több botfajtát különböztettek meg: turista bot, hossza 
120-140 cm; turista pálca, hossza 120 cm; botfej vagy félbot, 50 cm; kampós botfej, 30 cm; bige, 50 cm; páca 
120-200 cm. Akkoriban a botozók jobban kerestek, mint a földművesek. Akkor is volt bevételük, amikor a 
gazdák nem láttak pénzt. A kis pálca darabjáért 30 fillért, a jó kampós botért 1 koronát kaptak a 
kereskedőtől.
A botozók jól ismerték a fanemeket, az erdők összetételét és a cserjék lelőhelyeit. Sokat gyalogoltak, egész 
nap úton voltak és a kivágott botokat a hátukon hordták haza. Amikor összegyűjtöttek egy szekérrakományra
való botot, fuvarost fogadtak és bevitték az egészet Pelsőcre. A botozás könnyebb munka volt, mint a 
favágás, vagy a slipper-faragás. Ráadásul többet is lehetett vele keresni, mint az ölfavágással. A szilicei 
botgyűjtőknek mégsem akadtak versenytársai. Vajon más falvak szegényei miért nem vállalták a botgyűjtést?
Feltehetőleg az eltérő helyi hagyományok, adottságok játszottak ebben szerepet. A Rozsnyó vidéki falvak 
mindegyike már a XVIII-XIX. században kialakította a maga speciális foglalatosságát. Szilicén a XIX. században 
is számos botgyűjtő élt. Nagy tételben vitték eladni a pásztorbotokat az Alföldre, főként a Hortobágyra és 
Dél-Borsodba. Kisebb tételben még az 1960-70-es években is vittek pásztorbotokat a hortobágyi hídi vásárra.
Megmunkálatlan mogyoró- és somfabotot vittek legtöbbet, meg barkócát.
Gyűjtötték a gereblyenyélnek, favillának, lapát-, vasvilla-, ásó- és kapanyélnek való fát. Idegen erdőkből nem 
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is hordták haza, hanem elrejtették egy alkalmas helyen és onnan szállították be a pelsőci fakereskedőhöz. A 
sziliceiekhez a kistáji munkamegosztásban úgy tartozott a „botozás", mint a körösiekhez a gyűrűzés 
(kereskedés, kofálkodás) vagy a szalóciakhoz a hamuzás (a fahamu gyűjtése és alföldi értékesítése).
Akadt azért néhány botozó a Gömör-Tornai karsztvidék más falvaiban is, mint Borozván, Pelsőcardón és 
Gömörhosszúszón. A hosszúszói botozók főleg tőgyfa bige (0,5 m) és tőgyfa páca (1,2 m) gyűjtésével 
foglalkoztak az 1920-30-as években. Szállítás előtt a bigét és a pálcát is tízesével kötözték csomagba. Görcs 
nélküli, egyenes tölgyfa husángokat gyűjtöttek, azt tudták a fakereskedőnek eladni. Egyik sem lehetett 3 cm-
nél vastagabb. Tudomásunk szerint az általuk gyűjtött tölgyfa pálcákból fokosnyelet, a bigékből pedig 
esernyőszárat készítettek a csehországi gyárakban. Gyűjtöttek mogyorópácát és veresgyűrűpácát is. Ezek 
hossza 1,5 méter, átmérője 3 cm volt. A pelsőcardói, hosszúszói botgyűjtők szintén a pelsőci 
fakereskedőknek (Koller Dezső, Bink Ignác) adták el a botokat, akik Németországba, Csehországba 
továbbították. Egy tölgyfa pálcáért 1,20 koronát, a bunkós végű pálcáért 1,50 koronát fizettek. Akadt 
Hosszúszón olyan botozó is, aki 3 szekér botot adott el egyetlen idényben. Bevétele több ezer korona is 
lehetett. A botgyűjtés októbertől márciusig tartó idénymunka volt. A botozók egész télen át járták az 
erdőket. Életmódjuk a távoli falvak erdeiben munkát vállaló favágók, slipper-faragók életéhez hasonlított. 
Otthonról ők is hetes tarisznyával a hátukon mentek el. Egész hétre vittek magukkal élelmet és csak szombat 
este vetődtek megint haza. Sarjadék erdők, nagy kiterjedésű vágások közelében kolyibát is építettek 
maguknak, s előszeretettel vették birtokba a favágók, mészégetők s más erdőjárók elhagyott kunyhóit. 
Délben tüzet raktak, s főztek vagy sütöttek maguknak valamit. Éjszakára a kolyibáhan háltak és tüzeltek. 
Távoli falvak határában dolgozó botgyűjtők partiba szerveződtek: ketten vagy négyen szövetkeztek. 
Falujukhoz közeli, napi járóföldön belüli vágásokban, cserjésekben azonban rendszerint magányosan 
kóboroltak. Egyéni rátermettség, jó erdő- és helyismeret kellett a sikeres botgyűjtéshez. Ez a foglalkozás 
rendszerint kapcsolódott gazdasági szerszámok háziipari jellegű előállításához, favilla, gereblye, kaszanyél 
piacra termeléséhez. Nem határozható meg, hogy mikor vált önálló foglalkozássá a botgyűjtés. 
Mindenesetre az 1920-30-as években ez a tevékenység virágjában volt.

4 A bot kikészítésével kapcsolatos ismeretek
Kívülről befelé haladva a következő részekből épül fel:
Kéreg. A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll.
Megakadályozza a fa kiszáradását, védi a környezeti hatásoktól.
Háncs. A kéreg belső részén lévő, rostos, nem fás szövet. Ennek rostacsövei szállítják a levelekben szintetizált
szerves anyagokat oda, ahol a fa felhasználja vagy raktározza azokat.
Kambium. Osztódó sejtekből álló, szabad szemmel nem látható réteg, amely kifelé a háncs, befelé a fatest 
sejtjeit hozza létre körkörös rétegekben. A mérsékelt égövi fáknál a kambium évszakonként eltérő ütemben 
osztódik: tavasszal a legaktívabb, és az első fagyok beálltáig dolgozik, majd télire felfüggeszti működését. 
Ettől lesz az ilyen fák szerkezete évgyűrűs.
Fatest. Statikai, tartó szerepe mellett ebben találhatóak azok az elemek, amelyek a gyökértől a levelekig 
szállítják, raktározzák a vizet és a benne oldott ásványi anyagokat. Elsősorban ez a fa felhasználható, 
megmunkálható anyaga. Részei a szíjács és a geszt. Geszt és szíjács. Az élő fa növekedése során a belül 
elhelyezkedő évgyűrűk szöveteit fokozatosan kikapcsolja az életműködésből. Ezekbe a szövetekbe tartósító 
anyagok, lignin, fagumi, csersav, festékanyag, ásványi sók épülnek be, és kizárólag mechanikai, tartó 
funkciójuk marad meg. A fatestnek ez a része a geszt. Az ezt körülvevő, a kéregig tartó, a fa 
életfolyamataiban még részt vevő szövetek összessége a szíjáncs. A geszt legtöbbször sötétebb, mint a 
szíjács; határvonaluk általában egy évgyűrű, a két rész átmenete lehet éles vagy fokozatos. A geszt 
kiterjedése az egyes fafajokra jellemző tulajdonság. A kitermelt faanyagban a geszthez hasonlóan nyilván a 
szíjács is elhal, de mivel ebbe nem épülnek be a gesztet tartóssá tevő anyagok, faanyagként a szíjács illetve a 
széles szíjácsú fák gyakran gyengébb minőségűek, mint a geszt, a széles gesztű fák.
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Bél. A fa testének legbelső, középponti része. Nagy üregű, vékony falú sejtekből épül fel. Átmérője néhány 
millimétertől 1-2 centiméterig terjedhet.

A fa rugalmassága különböző a fa növéshelye, a talaj minősége, az éghajlat és a fa víztartalma szerint. Ezek a 
különböző tényezők okozzák, hogy a rugalmasság nemcsak fafajok szerint különböző, hanem egy és 
ugyanannál a fafajnál, sőt egy és ugyanannak a törzsnek egyes részeinél is. Egészen más rugalmasságot 
mutat végre a fa, ha a megterhelés a farostokkal párhuzamos irányban hat és ismét mást, ha az erő iránya 
merőleges a rostok irányára.
Tartalmazhat még gyantát, zsírokat, olajokat, viaszt, csersavat, színes és ásványi anyagokat. A fa tartóssága 
határozza meg, hogy mennyi ideig képes ellenállni a környezet romboló hatásainak, meddig tud 
rendeltetésének megfelelni. Ez a tulajdonság az években kifejezett használati időtartammal jellemezhető. A 
tartósságot egyrészt a fa belső tulajdonságai, másrészt a környezet, a felhasználás helyén uralkodó viszonyok
határozzák meg. A fa természetes tartósságára sűrűségéből, a sejtjeinek tápanyagtartalmából, gesztjének 
színéből, gyanta- és csersavtartalmából következtethetünk. Egy fajon belül legtöbbször a nagyobb sűrűségű 
anyag a tartósabb, de általában jellemző, hogy a kis és közepes sűrűségű lombos fafajok többsége nem 
rendelkezik nagy ellenálló képességgel. A farontó gombák, rovarok számára a vonzerőt elsősorban a 
sejtekben található fehérjék, cukrok, keményítő jelentik, ezek mennyisége nagyban befolyásolja a fa 
élettartamát. A szíjács ilyen szempontból veszélyeztetettebb, mint a geszt. A geszt színét a belerakódott 
tartósító hatású festő- és cserzőanyagok határozzák meg, ezért elmondható, hogy a sötétebb geszt általában 
ellenállóbb. A sejttartalom minősége és mennyisége az évszakokkal változik, a télen kitermelt faanyag e 
szempontból állítólag kedvezőbb. A fában megszilárduló gyanták és a csersavtartalom növelik a fa 
tartósságát. A külső, környezeti tényezők lehetnek fizikai, kémiai természetűek, ilyen például a levegő 
korróziós hatása, a cellulózoxidáció, vagy a napfény általi roncsolás, melyek következtében a felület színe 
szürkül vagy halványul, az anyag rugalmassága csökken, rideg, törékeny lesz. A biológiai károsítók – 
baktériumok, gombák, rovarok– okozta meghibásodásokat a fa betegségeinek nevezzük. Állandóan száraz 
helyen minden fafaj eléggé tartós. A nedvesség a farontó gombák egyik életfeltétele, de víz alatt a másik 
fontos életelemük, az oxigén hiányzik; emiatt az állandóan víz alatt lévő fa szintén sokáig használható marad. 
A fa élettartama szempontjából a legrosszabb, ha a nedvesség és a szárazság váltakozik, vagy ha állandóan 
nagyon nedves levegő veszi körül.
A gyakorlatban a bot konzerválásának négyféle módja van alkalmazásban:
1. A fának természetes vagy mesterséges kiszárítása,
2. A fának a levegőtől és a nedvességtől való elzárása fölszínének mázzal való bevonása útján,
3. A fa nedvének és szerves anyagainak eltávolítása úsztatás, lúgozás, főzés és gőzölés által
4. A fának korhadást gátló anyagokkal való telítése áztatás vagy impregnálás útján

5 A szárítás
A frissen vágott fában 20–50%, a levegőn szárítottban 10–20% víz van. A fa általában annál jobban repedezik,
minél gyorsabban szárad s minél nagyobb a fogyás (vízveszteség) mértéke. A nyáron vágott fa erősebben 
repedezik, mint a télen vágott s a gömbölyű fa erősebben, mint a négyszögletes vagy hasított.
A gyűjtött botok víztartalmát szárítással kell lecsökkenteni a felhasználás helyének megfelelő értékre. Ez 
egyrészt javítja a faanyag mechanikai tulajdonságait, fokozza ellenálló képességét, másrészt a zsugorodás 
során a fa elnyeri nagyjából véglegesnek tekinthető geometriai méreteit. A nedvességtartalom elvesztése 
közben az eltérő zsugorodás miatt a fában feszültségek keletkezhetnek, amik repedésekhez, deformációkhoz
vezethetnek. Ezt kíméletes, lassú természetes szárítással lehet elkerülni. Ilyenkor a fát máglyába rakják, és 
nyitott, levegős, de a csapadéktól védett helyen tartják. A száradási időtartam ez esetben a fafajtól, az anyag 
vastagságától, az időjárástól, a máglyázási módtól függően hónapokig, évekig, egy évtizedig is tarthat. A 
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mesterséges szárítás jóval gyorsabb, zárt térben, magasabb hőmérsékleten, néha 100 °C fölött, száraz levegő
áramoltatása mellett történik. A mesterséges szárítást is meg kell, hogy előzze hosszabb-rövidebb idejű 
természetes szárítás. Hiányos, de a legrégibb időktől egészen a mai napig használt fakonzerváló eljárás a 
megszenesítés vagy pörkölés. Megszenesítés végett a fák végeit élénk tűzbe teszik és folytonosan forgatják, 
közbe-közbe azonban kiveszik, nehogy a fa belseje is izzó állapotba kerüljön s megrepedezvén, a beléje jutó 
nedvesség az óvószer hatását lerontsa.
A megszenesítés jó hatása abban van, hogy a tűz melegének hatása alatt a fa nedve részben elpárolog, a 
fában levő minden élőlény elpusztul, a könnyen romló szijácsfa megszenesedik s hogy a fa külsejét a száraz 
lepárlás gázalakú és erős antiszeptikus hatású terményei, nevezetesen a füstben levő kreozot stb. 
természetes módon impregnálják s annak tartósságát növelik. A forró füst konzerváló hatása ismeretes. Ez 
okozza, hogy a tető fájának az a része, amelyet a füst átjárt, nagyon hosszú ideig tart. Ennek dacára azonban 
a megszenesítés jó hatása nem állandó. A megszenesített fa fölszínét borító és higroszkopikus 
tulajdonságától ismert faszén a nedvességet magába szívja és a fa belsejébe vezeti. A megszenesítés jó 
hatását azonban teljesen eltagadni nem lehet. A faszén ugyanis szintén antiszeptikus anyag s mint ilyen, a 
gombacsíráknak a fába való behatolását megnehezíti.)

6 A kilúgozás, főzés és gőzölés
Ezek a műveletek arra valók, hogy a fa táplálónedveiből és oldható szerves anyagaiból, melyek a gombák és 
rovarok táplálékául szolgálnak, s a korhadást előmozdítják, amennyit csak lehetséges, eltávolítsanak, vagy 
legalább azokat olyanokká alakítsák, hogy a bot tartósságát nem veszélyeztetik többé. A nedvétől 
megszabadított fa, mint már a kiszárításánál is említettük, nem dagad, nem aszik össze, nem vetemedik és 
nem repedezik oly nagy mértékben, mint kilúgozás nélkül, vagyis nagyobb a tartóssága és állandósága.
A kilúgozás végezhető hideg és forró vízzel, gőzzel és konyhasóval.
A hideg vízzel való kilúgozás folyó vagy álló vízben való áztatás útján megy végbe, a folyóvíz azonban 
kedvezőbben hat, mint az álló. Kilúgozás végett a botot, vágatása tán azonnal mielőtt nedve megszáradt és 
nehezen oldhatóvá lett, rendesen vastagabb végével az áram ellen fordítva, vízbe teszik s egy bizonyos ideig 
ott hagyják és időnkint megfordítják. Az áztatás tartama függ a fa minőségétől, likacsosságától és nedvének 
mennyiségétől tölgyfánál két évre is kiterjed. Az eljárás tehát egyszerű és olcsó, de igen lassú. Az úsztatott 
vagy tutajozott fát ellenben, mely a vízben szintén kilúgozásnak van alávetve, szívesen veszik, mert 
tartóssága nagyobb, mint a nem úsztatott fáé.
A kilúgozás művelete forró vízben való áztatással, amelyet főzésnek neveznek, tetemesen meggyorsítható és 
hatásosabbá tehető. A főzést, amely csak 6-12 óráig tart. Újabb időben, az áztatás és főzés mellőzésével, 
általánosan elterjedt a gőzzel való kilúgozás vagy gőzölés (párolás). A gőz ugyanis könnyebben hatol be a 
fába s nagyobb hatású is, mint a víz. Gőzölés által minden fát, bármely évszakban vágták is, nagyobb 
biztossággal lehet nedve egy részétől megszabadítani, mint áztatással, vagy főzéssel. A gőz a fa sejtjeibe és 
pórusaiba behatolva, a fanedv oldható és kimosható anyagait föloldja s azokkal együtt kondenzált, 
barnaszínű víz alakjában levezethető. A gőzölés be van fejezve, ha a kifolyó anyag már tiszta víz. Ehhez a fa 
keménysége és gyantatartalma szerint 40-60 óra szükséges. Hosszabb időre a gőzölést kinyújtani nem 
szabad, mert a fa, ha nedvét teljesen elvesztette, ezzel együtt elveszti szilárdságát és rugalmasságát is. A 
rövid ideig, csak néhány óráig tartó gőzölés sem növeli a faszilárdságát és állandóságát s legföljebb arra 
alkalmas, hogy a fát meglágyítsa és hajlíthatóvá tegye. A főzésnek és gőzölésnek jó hatása nemcsak abban 
van, hogy a fából a könnyen korhadó anyagokat és különösen a fehérjeféléket kilúgozza s ezzel a fa 
tartósságát növeli, hanem abban is, hogy a főzött vagy gőzölt fa szilárdsága és teherbírása kiszárítás után 
sokkal nagyobb, mint a minő a főzés vagy gőzölés előtt volt. Ezzel kapcsolatban kisebb a bot vízfölvevő-
képessége, méretváltozása, s repedezésre és vetemedésre való hajlandósága is. Az eljárásnál alkalmazott 
magasabb hőmérséklet a fában levő mikroorganizmosok s a befészkelődött gombacsírák nagy részét is 
elpusztítja. A hőmérséklet befolyása alatt a fa fehérjeszerű anyagai is részben átalakulnak, elvesztik 
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oldhatóságukat s ezzel növelik a fa tartósságát is.
A konyhasóval való kilúgozásnál a fát nyolc napon át telített sóoldatban tartják. Az ily módon telített fának 
állítólag sem a nap melege, sem a hőmérséklet változásai nem ártanak. A konyhasónak fakonzerváló hatása 
ismeretes, egyebek között világosan mutatja ezt a hatást az az ismeretes tény is, hogy a sóbányákban levő fa 
nem korhad el. Konyhasó helyett szokták a fát oly sóoldatokkal is megitatni, amelyek forró vízben sokkal 
könnyebben oldódnak, mint hidegben. A fa kihűlése és az oldószer elpárolgása után a fasejteket sókristályok 
töltik ki, melyek a fa fogyását, repedezését és vetemedését megakadályozzák. A kilúgozott fa sokkal 
gyorsabban szárad, mint lúgozás, főzés vagy gőzölés nélkül, s kiszáradás után kevesebbet szenved a 
hőmérséklet változásaitól, mint az a fa, amelyet nedvével együtt szárítottak ki.

7 A telítés
Azok között az eszközök között, amelyeket a fa tartósságának növelésére ma alkalmaznak, a telítés az 
egyedüli, amely, ha jól van végrehajtva, a fát csakugyan konzerválja. A lúgozás, főzés és gőzölés ezt a célt 
csak csekély mértékben szolgálják, mert a fa szerves anyagait és gombatápláló nedveit a fából ezekkel az 
eljárásokkal csak igen korlátolt mértékben sikerül eltávolítani s az általuk nyújtott védelem inkább csak a fa 
fölszínére terjed ki. A telítés elve az, hogy a fa nedvének azt a részét, amelyet a telítést megelőző lúgozással 
vagy gőzöléssel eltávolítani nem sikerült, antiszeptikus, organikus vagy anorganikus szerekkel való telítés 
útján megmérgezzük, hogy a gombák és rovarok táplálékául ne szolgálhasson.
(A fa tartósságának telítés útján való növelésére az első kísérletek a 18. század elején (1705) találhatók s ma 
már kétszáznál több telítő eljárás ismeretes, amelyek nemcsak az eljárás módjában és az ahhoz szükséges 
készülékekben, hanem az alkalmazott telítő szerekben is eltérnek egymástól. Az ipar kezdetben sokszor 
felhasználta a népi tudás ismeretanyagát, később az ipari jellegű eljárások jelentek meg a paraszti 
gazdálkodásban. A sok eljárás közül, az alábbiaknak csak azoknak rövid ismertetésére szorítkozunk, 
amelyeket jelenleg is alkalmaznak.)
A használt telítő szerek vagy maró fémsók, vagy antiszeptikus szerek. Ezeknek legtöbbjét, különösen a 
fémsókat, kisebb-nagyobb sűrűségű oldatok (lúgok) alakjában használják. A hatás tartóssága tekintetében 
legjobbak azok a telítő szerek, amelyek vízben nehezen oldódnak s a melyeket ennélfogva a víz ki nem 
lúgozhat a fából, vagy amelyek a napon és levegőn nehezen párolognak. Kilúgozható szerek a rézgálic, a 
fluoridok stb., könnyen párolgó szerek pedig a naftalin, klórmész, krezol stb.
A telítés módját illetőleg lényegében háromféle eljárást különböztetünk meg, nevezetesen az áztatást, a kis 
nyomással való telítést és a nagy nyomással való vagy pneumatikus telítést.
Legegyszerűbb a fának a telítő folyadékban való áztatása. Az eljárás igen egyszerű, de aránylag drága, 
hosszadalmas, télen a fagy miatt nem használható s a mi a fő, tökéletlen, mert a telítés csak a fa külső 
rétegeire terjed ki, belsejébe ellenben nem hatol. További rossz oldala, hogy a telítő szer igen mérges és 
rendkívül óvatos kezelést kíván, s hogy azt a víz a fából (Rézgálic helyett az olcsóbb vasgálicot is próbálták 
alkalmazni, ennek konzerváló hatása azonban kisebbnek bizonyult és az oldatból kivált kénsav a farostot még
jobban megtámadta, mint rézgálicoldat alkalmazásánál.)
Egy másik eljárásnál eljárásnál, amely nedves fa telítésére is alkalmas, a fában levő nedveket először 
túlhevített szerekkel elpárologtatják, azután pedig olajat szívatnak a fába. E célból a fát először 110-115 oC-
nál forró olajban főzik, hogy a nedvet kihajtsák belőle s a forró olajat azután hideggel cserélik ki. A hideg 
olajban a fa lehűl, a sejtjeiben levő gőz kondenzálódik és vakuumot vagy legalább levegőritkítást hoz létre, 
mely az olajat a kazánból a pórusokba szívja. A telítésre nedves, vagy félig száraz fa is alkalmas.

8 Botpárgolás
Így ír erről Kovács László 1935-ben: „Pásztoremberek nélkülözhetetlen eszköze a bot. Bot nélkül egy lépést 
sem tesz a pásztor. Kezében van, ha terel, arra támaszkodik, ha áll a legelésző jószág mellett, néha ül is rajta, 
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de fegyverül is ezt használja. A sokféle szerep, a más-más fajtájú jószág, a botoknak is egész seregét hozta 
létre, de ezzel most nem kívánunk foglalkozni, csupán azt adjuk tovább, amit a tölgyfabot párgolásáról 
hallottunk egy Öreg kanásztól. (Botos Imre, Tisza-csege, Kecskés puszta.)

A párgolás történhetik szabadtűznél vagy kemencében. Célja a fa héjának könyebb eltávolítása, bizonyosfokú
szárítás; a szú sem eszi úgy, hajlékonyabb is lesz, meg színesebb is. Szabadtűznél nem olyan jó a párgolás, 
mert egyenetlenül fő a fa. Legjobb az a bot, melyet kemencében párgoltak. A párgolás akkor kész, ha a fa 
megfőtt, amit arról lehet megtudni, hogy a kérge néhány helyen meghasadt. Ekkor nyomban ki kell venni a 
kemencéből, nehogy elveszítse hajlékonyságát. A kivett fát melegében munkábafogják, ami abból áll, hogy 
ide-odahajtogatják — olyan hajlékony, hogy kétrét hajtható —, mire a héja 4—5 darabban leválik.
A héjától megfosztott forró-meleg fát zsírral jól teleitatják, majd sürü oltottmésszel vonják be jó vastagon. 
Arra kell a meszezésnél ügyelni, hogy 2—3 marék mésszel a botnakvaló egész felületét bevonják. így 
egyenletesebb lesz a szín és a mész is könnyebben eltávolítható. Ha apránkint végzik a meszezést, fótos lesz 
a bot; fontos tehát, hogy egy marék mésszel minél nagyobb felületet Vonjanak be. A mész további hizlalása 
tetszés szerint történhetik. A zsírozásnak az a célja, hogy nehezebb, pirosabb és hajlékonyabb legyen a bot. A
mésztől viszont tartós lesz a pirosság. A mészbeágyazott bot 5—6 napig szárad, természetesen olyan helyen 
(hodályban a gaz alatt, vagy földbetemetve), ahol hüvös-száradást kap a fa. 5—6 nap elmultával előszedik, 
lefejtik róla a meszet és botot vágnak belőle. Rendszerint kétfélét: rövid- és hosszú-botot. A rövid szógál 
terelésre, a hosszút, amely úgy szép, ha csecsig ér, parádéba használja a pásztor. A parádésbotnak olykor 
dísze is van, egy sukknyi hosszúságban kiverik, mint a karikás nyelét. A hajító-vagy terelőbot nincs díszítve, de
annál több gondot fordítanak arra, hogy egyenes ne legyen, mert ha egyenes, nem megy olyan messze, 
ritkán talál, s ha talál, véggel éri az állatot. A hajítóbot kötésig ér.

Tölgyfabotot leginkább kanászok és gulyások használnak. A juhász hosszú, álig érő somfakampót visel, a 
csikós meg ritkán alkalmaz botot, az ő szerszáma kizárólagosan a karikás, azzal terel. A juh és a ló igen 
kényes, könnyen csontja törik, ha megütik, azért is nem használ a juhász és csikós hajítóbotot.

A botpárgolásnak leginkább kanászok a mesterei. A kanász ugyanis makkoltatás végett fölkereste a 
tölgyeseket s ott alkalma nyílt erre a mesterségre. De a csikósok és gulyások is párgolnak tölgyfabotot, ezek 
azonban nem igen szokták zsírozni és meszezni a fát, hanem a hídlásba tették érlelni. A kellő pirosra érett fát 
azután vízben való áztatással fosztották meg kellemetlen szagától. (A botpárgolásnak ezt a módját írja le 
Ecsedi: A Hortobágy puszta és élete, 209. 1.)
A juhász parádéba is a kampót — a díszesebbet — viszi, a csikósok sem igen használják a hosszú-botot, ha 
van botjuk, az legtöbbször rövid, egyenes, fejes bot, amit lóháton is hordanak olyképen, hogy a bot fejére 
zsineget hurkolnak. A zsineg végét a szűr elején a jobboldali csatba kötik, átalvetik a jobbvállon úgy, hogy a 
bot a ló baloldalán lóg, mint a kard.”
Az ostornyél készítéséről a következőt írja Kiss Lajos:” Az ostor nyele gyümölcsfából, többnyire meggy-, 
cseresznye-, szilvafáiból készül. A nyélnekvalót akikor kell levágni, mikor alszik a fa, októbertől áprilisig, mert 
akkor nincs kitágulva a fagyűrű, igen sűrű s igen tartós. A legegyenesebb ágat vágja le a kanász nyélnek. 
Üvegdarabbal a haját lekaparja, a fát zsírral vagy faggyúval megkeni. Mentől öregebb, annál szebb színű. A 
somfából való nyelet hídlás alá teszi 4-5 hétig, ahol a fanyél sejtjei húgyisavsákkal tömítődvén, a nyél piros 
színt kap. Bordórózsaszínnek mondják. A nyél megközelítőleg egynegyed része az ostornak. Nem szabad sem 
kicsinek, sem nagynak lenni, mert ha kicsi, nem lehet vele elcsapni, ha nagy, akkor sem tudja a kanász 
kellően használni, mert ránt. A nyél végefelé vastagodik, az alsó végén, ahol a legvastagabb, két és fél-három 
centi az átmérője. A nyél súlya is nagyban hozzájárul alkalmas vagy alkalmatlan voltához. A nyelet felső 
végén bicskával át-, kifúrja és a nyéllyukba a nyaklót belehúzza, csomóra köti. A nyél végén újabban szíjból 
van a fej alkalmazva. A fúrott nyél ősibb. A tartalékban levő sugarak a nyaklón csüngenek.”
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