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A pásztorok életmódjának 
különböző vetületeit vizsgálta 
Salló Szilárd néprajzkutató. 
A Székelyudvarhelyen élő 
szakember kutatásaiból előbb 
doktori disszertáció, majd 
nemrég könyv született.

 » PÉTER BEÁTA

A csíkmadarasi juhászok élet-
módjának változásai a 20–21. 
századok fordulóján címmel 

jelent meg nemrég Salló Szilárd 
könyve. A néprajzkutatóban mint-
egy tíz évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg, hogy a pásztorok világával 
foglalkozzék, akkor elsősorban 
tárgyi kultúrájuk érdekelte. Abban 
az időben a Csíki Székely Múze-
um néprajzszakértője és egyúttal a 
néprajzi gyűjtemény felelőse volt. 
A kollekció többek között százegy 
darab faragott pásztorbotot tartal-
mazott, amelyekről katalógust és 
tanulmányt készített. „A pásztor-
bot elsődleges funkciója mára fe-
ledésbe merült. Régen a pásztorok 
írástudatlan emberek voltak, ezért 
rovásfaként használták a botot, a 
tejelosztást és a juhok számát is 
rovások segítségével jelenítették 
meg, ez volt az ő nyilvántartásuk. 
Később ezek a rovások díszítéssé 
alakultak át, ma már nem ismer-
jük ezek jelentését” – magyarázta 
a székelyudvarhelyi hagyományőr-
ző forrásközpontban tevékenykedő 
néprajzkutató. Hozzátette, napja-
inkban is készülnek szalagdíszes 
pásztorbotok, a szalagsorokon kü-
lönféle díszítmények jelennek meg, 
általában mértani formák, ezek alá 
kerülnek a fi gurális ábrázolások. 
Kifejtette, a mértani elemek általá-
ban a botok szárán jelennek meg, 
a fi gurális elemek a pásztor fantá-
ziájáról tanúskodnak, ezek között 
leggyakrabban állat- és emberala-
kok jelennek meg. A pásztorbotok 
egyéni, személyre szabott tárgyak. 
A juhászok gyakran azt is felrótták 
a botra, hogy azt ki és hol készítette.
Munkája során Salló Szilárd felfe-
dezte, hogy a gyűjteményben van 
egy Csíkmadarasról származó pász-
torbot is, és személyes indíttatásból 
– mivel nagyszülei is a településen 
élnek – megkereste azt a személyt, 
aki azt kifaragta. „Szerencsém volt, 
mert találkozhattam és elbeszél-
gethettem Péter Dénessel, aki el-
mesélte, hogy a testvérével együtt 
készítette az adott pásztorbotot, az 
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Emberpróbáló feladat a juhászat

Értékfeltárás. Salló Szilárd szerint a juhászok fontos tagjai a társadalomnak
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egyikük kiképezte, másikuk kifaragta, 
majd később a múzeumnak adomá-
nyozták. A bot 1967-ben készült, majd 
azt követően került be a múzeum 
gyűjteményébe. A vele való beszél-
getés arra ösztönzött, hogy további 
kutatásokat végezzek ebben a téma-
körben: elsősorban már nem a tárgyi 
világ érdekelt, hanem társadalmi kér-
dések foglalkoztattak” – fogalmazott 
a néprajzos szakember, aki a pászto-
rok életmódjának különböző vetülete-
it vizsgálta. Időközben felvételt nyert 
a doktori képzésre Kolozsvárra, és 
2009–2012 között kutatta ezt a témát.

Első alkalommal az őszi juhelhá-
nyásra (a juhászok éves tevékenysé-
gét lezáró szokás) látogatott el, hogy 
megfi gyelje az ottani eseményeket. 
Akkor került kapcsolatba Váncsa Imre 
adatközlővel, a „báccsal”, aki beve-
zette a juhászok világába. A könyvet 
is az ő emlékének ajánlotta. „Több 
aspektusból vizsgáltam ezt a terüle-
tet, például, hogy a személyzet szem-
pontjából változott-e egy-egy esztena 
felépítése, vagy hogy a tárgyi világra 
vonatkozóan milyen változások fi -
gyelhetők meg. Foglalkozáskultúra 
szempontjából túl nagy változásokat 
nem észleltem, ilyen szempontból 
az esztenabíró hiányát említhetem. 
Régen volt egy adminisztrációval fog-
lalkozó személy, akit esztenabírónak 
neveztek, ez a szerepkör ma már ilyen 
formában nincsen meg” – vázolta a 
szakember. Hozzátette, Váncsa Imre 
bácsként tevékenykedett, vállalkozás-
szerűen működtette az esztenát. Az ő 
szerepkörében egybeolvadt az eszte-
nabíró és a bács személye.

Salló Szilárd elmondta, szakirodal-
mi olvasmányai és kutatásai alapján 
úgy látja, a székelyföldi juhászok min-
dig alulreprezentált rétegét képezték 
a falu társadalmának. Míg a mai Ma-
gyarországon a pásztorok, juhászok 
kiváltságos személyek voltak, Szé-
kelyföldön a közösség gyakran lenéz-
te őket. „Pedig ők igenis értékes tagjai 

a társadalomnak, mivel olyan mun-
kát végeznek, amelyre sokan nem 
lennének képesek. Tavasztól-őszig a 
havason tartózkodni emberpróbáló 
feladat. Ellátogatva az esztenákra, lát-
hattam, hogy milyenek ott a körülmé-
nyek, minimális a komfort, egyáltalán 
nem könnyű az életük” – mutatott rá 
a néprajzkutató. Kifejtette, a munka-
rend megköveteli a napi háromszori 
fejést, legeltetést, azt, hogy hajnalban 
keljenek, felügyeljék a juhnyájat, a 
vadtámadások is elég gyakoriak, még 
éjszaka is éberen kell őrködni. Ugyan-
akkor elég nehéz olyan emberre szert 
tenni, aki kitartó. A juhász elzárva él 
a külvilágtól, gyakorlatilag csak azok-
ra a személyekre korlátozódik a kap-
csolata, akikkel együtt tartózkodik az 
esztenán.

Itt is adottak a szerepkörök, egyesek 
fejéssel és legeltetéssel foglalkoznak, 
míg mások kisegítőként vesznek részt 
a munkában, őket Madarason esz-
terungahajtónak vagy monyatornak 
nevezik. A bács a sajtot és az ordát 
készíti el, ugyanakkor az ő feladata 
a napi ebéd elkészítése. Szükség van 
olyan személyre is, aki ellátja a havasi 
legelőn tartózkodókat élelmiszerrel, 
különféle eszközökkel, cigarettával, 
mobiltelefonnal. A mobiltelefon jelen-
léte megkönnyíti a juhászok közötti 
kommunikációt, régen a hírek későn 
jutottak el az esztenáról a faluba.

Salló Szilárd könyvét a kolozsvári 
Kriza János Néprajzi Társaság adta 
ki a Dissertationes Ethnographicae 
Transylvanicae sorozatban. A tizen-
egy fejezetben az előszót és a beve-
zetőt követően a szerző áttekinti azt, 
hogy eddig kik foglalkoztak a juhászat 
kutatásával, majd arra tér ki, hogy 
a csíkmadarasi juhászat hogyan he-
lyezhető el az erdélyi juhászat tipoló-
giájában. A kötetben szó van a foglal-
kozáskultúráról, felvázolja az esztena 
személyzetét, ismerteti a juhászkalen-
dárium eseményeit. Ezt követően ke-
rül központba Váncsa Imre személye, 
élettörténetéről, vállalkozói státusáról 
olvashatunk. A szerző vizsgálta töb-
bek között az ő gazdasági, teljes tele-
pülésre kiterjedt kapcsolathálóját. En-
nek illusztrálására a könyvben több 
diagram, táblázat is szerepel. A kö-
vetkező fejezetekben a pásztorok élet-
módjára, tárgyi világára összpontosí-
tott. A naskalati esztenára ellátogatva 
az ott talált tárgyállományról készített 
adatbázist, amelybe több mint két-
száz tárgy került be. „A tárgyaknak 
is van életútja, gyakran másodlagos, 
harmadlagos funkcióban is tovább él-
nek. Érdekes volt látni, hogy egy-egy 
eszközhöz milyen történetek társul-
nak. Gyakran vándorolnak a tárgyak, 
mivel a faluban már nem használják, 
felviszik azokat az esztenára” – mond-
ta Salló Szilárd.
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 » B. L. J.

Martin Scorsese Oscar-díjas ame-
rikai fi lmrendező dokumen-

tumfi lmet készít Bob Dylan legendás 
énekes, dalszerző, költő 1975-ös tur-
néjáról – idézte a Netfl ix bejelentését 
a The Guardian hírportálja. A Rolling 
Thunder Revue című koncertkörútról 
szóló fi lmben új interjúk is lesznek 

Dylannel – írta a streamingszolgálta-
tó, amely még idén műsorára tűzi az 
alkotást. A Variety.com fi lmes portál 
szerint a Rolling Thunder Revue: A 
Bob Dylan-stori kevésbé lesz klasszi-
kus dokumentumfi lm, mint Scorsese 
2005-ös, szintén Dylanről készült No 
Direction Home-ja, amely az énekes 
híressé válásáról, New Yorkba költö-
zéséről, majd 1966 júliusában történt 

motorbalesete utáni időleges visszavo-
nulásáról szólt. A Rolling Thunder Re-
vue elnevezésű turnén számos neves 
előadó és csapata járta be az országot 
1975 októbere és 1976 májusa között. 
A fi lm témájául szolgáló őszi koncer-
teken – többek között – Joni Mitchell, 
Joan Baez, Bette Midler, Emmylou Har-
ris és Allen Ginsberg is fellépett Dylan 
mellett, de feltűnt az énekes édesanyja 

is. Dylan a turnén gyakran állt szín-
padra fehérre festett arccal.

A rocktörténet egyik leghíresebb 
koncertsorozatáról Clinton Heylin ze-
nekritikus 1991-es Dylan-életrajzában 
azt írta, ezeken a koncerteken volt 
hallható a legjobb zenék egyike, „amit 
az énekes élő zenekísérettel valaha 
előadott”. 2002-ben albumot adtak ki 
a turné felvételeiből.

Bob Dylan leghíresebb koncertkörútjáról rendez fi lmet Martin Scorsese

 » A Rolling 
Thunder Revue 
című koncertkör-
útról szóló fi lmben 
új interjúk is lesz-
nek Dylannel.




