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→ Öröm számomra, 
amikor meghívnak tör-
zstagnak a vezetőképző 
táborokba, ahol folyama-
tosan készülni, tanulni, 
odafi gyelni, újratervezni, 
tanítani kell – egyszerre 
vidáman és megfontol-
tan. Minden tábor nagy 
kihívást jelent.

Borbándi Erika: az egyház támogató közösség a cserkészet számára

Hérics Sándor: Csipkebüszt

T. Horváth Éva: Tisztelet Paizs Lászlónak I.

Mit jelent a cserkészet, mi-
lyenek a cserkészek, milyen 
a mozgalom kapcsolata az 
egyházzal? Ezekre a kér-
désekre kerestük a választ 
Borbándi Erika cserkésszel, 
a Nagyenyed mellett fekvő 
magyarlapádi gyülekezet 
lelkipásztorával.
→ SOMOGYI BOTOND

Mikor jelent meg a cserkészet 
Erdélyben?

A Magyar Cserkészszövetség 
1912-ben alakult, de cserkésztör-
téneti írások szerint Erdélyben 
az első cserkészcsapat 1911-ben 
alakult meg a székelyudvarhelyi 
református gimnáziumban.

Hogyan alakult újjá a mozga-
lom az 1989-es változásokat kö-
vetően?

Az újjáalakulás öreg cserké-
szek és kíváncsi, lelkes fi atalok 
összefogásából, barátságából, a 
cserkészfogadalomhoz kötött hű-
ségből született. Gyergyószárhe-
gyen a gyűlésen megjelent cserké-
szek 1990 májusában írták alá az 
alapító okiratot.

Miként kerültél kapcsolatba a 
cserkészettel?

Cserkész férjem és a cserkész-
testvér református lelkipásztor 
Kónya Tibor folyamatosan nó-
gattak, hogy „ezt kell csinálni, 
itt mese nincs.” Addig mondták, 
mondogatták, amíg elmentem 
egy segédtisztképző táborba, 
amelyet 2007-ben szerveztek a fel-
vidéki Ipolynyéken. Ez a tábor lett 
cserkészéletem szikrája. Három 
gyermek édesanyjaként 37 évesen 
váltam cserkésszé, életem egyik 
legszebb ajándéka, életre szóló 
kalandja lett. Szerintem minden 
Ipolynyéken kezdődött. Mai napig 
hálás vagyok ezért, szeretettel, 
örömmel emlékezem mindazok-
ra, akiket ott megismerhettem, 
akik befogadtak, tanítottak és 
egyúttal útra indítottak.

Melyek a legfőbb jellemvoná-
sai a cserkésznek?

Önkéntes, elkötelezett, istenfé-
lő, tisztességtudó, törvénytisztelő, 
segítőkész, munkálkodó, folyama-
tosan tanuló, egészségre törekvő, 
természetbarát, kezdeményező. 
Talán ez túl sok is, és bárki mond-
hatná: ezért nem kell cserkésznek 
lenni, más is tud ilyen lenni, vagy 
cserkészeten kívül is vannak eh-
hez hasonló jellemvonásokkal 
bíró emberek. Igen, a cserkészek is 
emberek, és mindenki különböző, 
ám a cserkészetben a közös cél és 
irányadó az, hogy ilyen jellemvo-
násokat hordozzunk minél töb-
ben, ugyanakkor minél zsengébb 
korban erre neveljünk fi ataljain-
kat, gyerekeinket.

Mióta foglalkozol komolyab-
ban a cserkészettel?

Amióta van cserkészcsapat 
Magyarlapádon. Hogy mennyire 

komolyan, nem tudom megítél-
ni, inkább úgy fogalmazok, hogy 
tevékenykedem, amikor kell, te-
szem, amit lehet, s amire szükség 
van. Öröm számomra, amikor 
meghívnak törzstagnak a vezető-
képző táborokba, ahol folyamato-
san készülni, tanulni, odafi gyelni, 
újratervezni, tanítani kell – egy-
szerre vidáman és megfontoltan. 
Minden tábor nagy kihívást jelent, 
akár kiscserkésztanyázás, akár 
MCSSZF STVK-táborról (Magyar 
Cserkész Szövetség Fóruma Se-
gédtiszt Vezetőképző) legyen szó.

Az országos szövetség etikai 
bizottságának vagy tagja. Ilyen 
minőségedben mi a munkád, 
milyen kihívásokkal, gondokkal 
szembesültél?

A bizottságban helyet kapott 
katolikus egyházi képviselő is, 
én református lelkipásztor va-
gyok, talán ezért gondolták úgy, 
hogy felkérnek erre a tisztségre. 
A szövetség élete folyamatosan 
alakul, változik, a tevékenysé-
geknek biztosítani kell az anyagi 
hátterét, a pályázatok világában 
élünk, bármi megtörténhet, ezért 

meghatározott feladatköröm van. 
Többször kellett szavazni, dön-
teni akkor, amikor valamilyen 
nagyobb beruházásra került sor 
a szövetségben. Fegyelmi ügyek 
nem voltak, így örömmel mond-
hatom, hogy ebben a minőség-
emben nem voltam túlterhelt.

Néhány éve az Egyesült Álla-
mokba is eljutottál. Milyen to-
vábbképzésen vettél részt?

Az Egyesült Államokban élő 
Magyar Cserkészszövetség nyári 
programjaira kaptam meghívást, 
részt vettem magyar iskolatábor-
ban és vezetőképzésen is, ott is 
tovább tanulhattam, tisztképzés 
részese lehettem.

Mennyiben más az ottani cser-
készet? Mit tanultál?

Azt tanultam, hogy a magyar 
ember bárhová is kerüljön, soha 
ne felejtse el, honnan származik, 
milyen értékes a keresztyén hite, 
az anyanyelve, kultúrája, azt, hogy 
hány népdalt énekelhet, hányféle 
viseletbe öltözhet. A világ minden 
táján testvérekre lelhet, vagy azzá 
válhat még idegenek között is…

Ugyanakkor ne feledje azt sem, 
hogy bármilyen rossz is történjen 
velünk, Isten azt javunkra tudja 
fordítani. Annak idején Magyaror-
szágon is betiltották a cserkésze-
tet, ez pedig nem a végét jelentette 

a mozgalomnak, hanem az lett a 
magvetés pillanata. Bárhová me-
nekültek a cserkészek (sok helyen 
hontalanokká, száműzöttekké 
váltak), mindenhol beindították a 
cserkészetet, minden kontinensen 
léteznek magyar cserkészek, test-
vérek. A mag mindenhol újra ki-
csirázott. Mert aki egyszer tényleg 
megízleli, megszereti a cserkésze-
tet, az nem felejtheti.

Lehetett-e használni az ott ta-
pasztaltakat az itteni munkában?

Igen. Hiszen mi itt Erdélyben 
is szórványban, kisebbségként 
élünk, a megmaradásunk forog 
kockán.

Létezik-e valamilyen kapcso-
lat egyház és cserkészet között?

Az egyház lehet befogadó, tá-
mogató közösség a cserkészközös-
ség számára, a cserkészet pedig 
lehet jövőt hordozó közösség az 
egyház számára. Közös bennük az 
Istenbe vetett hit, a remény, hogy 
mindig lehet jobban, szebben, 
emberhez méltóan élni. Úgy lá-
tom ezt a kapcsolatot, mint kis és 
nagy testvér kapcsolatát, az a jó, 
hogy vannak egymásnak, testvé-
rek lehetnek. Sok jót lehet kihozni 
e kapcsolatból.

Miért javasolnád a szülőknek, 
hogy gyerekeiket cserkészetre 
küldjék?

Azért, hogy legyenek élő kö-
zösségben, a természetben, és ját-
szva tanulhassanak, vidáman fej-
lődjenek, ne féljenek, szeressenek 
és életrevalók legyenek.

„A keramikusok híg agyagba 
mártják a csipkét, amikor meg-
keményedik, ki is lehet égetni. 
Természetesen több módszere is 
van az ilyen alkotások létreho-
zásának” – mondja a művésznő. 
Az egyik kép messziről is feltűnik 
a laikus látogatónak. Forró Ág-
nes elmagyarázza, Bátai Sándor 
alkotásának érdekessége, hogy 
többrétegű merített papírból ké-
szült. Lényege pedig az, hogy a 
művész miképp tudja kihasználni 
az anyag, jelen esetben a merített 
papír tulajdonságait.

Forró Ágnes felhívja a fi gyel-
met egy sgraffi  to eljárással készült 
alkotásra. E technikának a lénye-
ge az, hogy az egymásra felvitt 
különböző színű festékek vagy 
vakolatok felső rétegét precízen 
visszakaparják, kikarcolják, ami 
által előtűnik a mélyebben fekvő 
réteg színe, és ezzel a módszerrel 
is érdekes alkotások születnek.

Láthatunk a tárlaton könyvek 
vékony lapjaiból préselt alkotást, 
amelynek elkészítése Forró Ágnes 

szerint hatalmas türelmet igényel. 
Vannak olyan munkák is, ame-
lyek préselt lemezre installált kü-
lönféle anyagokat tartalmaznak, 
és ettől különlegesek. A művésznő 
lapunknak azt is elmondta, hogy 
az utóbbi időben kissé háttérbe 
került a fi gurális ábrázolás, a ter-
mészet utáni rajzolás, sok alkotó 
fordul a vegyes technikájú alko-
tások létrehozása felé. Ám ez is 
mélységes szakmai tudást igényel, 
hiszen kell ismerni a felületet, mit 
és hogyan kell és lehet komponál-
ni, hiszen minden anyagnak más-
más tulajdonsága van.

„Ha nem ismered, az anyagot, 
amellyel dolgozol, a hozzá nem 
értés azonnal meglátszik alkotá-
saidon” – fi gyelmeztet Forró Ág-
nes képzőművész. Ami a jelen tár-
lat esetében nem áll fenn, hiszen 
a kiállítók magas szinten értenek 
a művészethez.

A Matéria Művészeti Társaság 
kiállítása július 17-ig látogatható a 
kolozsvári Bánff y-palotában talál-
ható múzeum alagsori termeiben.
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