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Kodácsy-Simon Eszter cikke helyesen nem a törvény adta kötelezettségünkből indul ki, hanem Istentől kapott 
küldetésünkre hivatkozik. A bibliai alapvetés (utalás Jézusra) nagyon jó példát ad arra, hogyan végzi ma is 
a hitoktatást a lelkész, a hitoktató: tanít, és közben foglalkozik a tanuló lelkével, hitével is. A tananyag nem 
csupán kívülről jövő információ, hanem a bensőmben ható, engem is átformáló üzenet. 

Természetes, hogy nem lehet a hittanórát egyenesen missziói alkalomnak tekinteni, de számtalan ponton lehetőség 
van a hit erősítésére – nemcsak a diákokban, hanem szüleikben, nevelőikben is, akik a hitoktatás által kapcsolatba 
kerülnek az evangéliummal.

Ez annál is inkább fi gyelemreméltó, mert már a fakultatív hittanórákon is meg-megjelennek azok a gyermekek, 
akiknek szülei határozottan állítják, hogy nem tartoznak és nem is akarnak tartozni semmilyen felekezethez. Ők 
amolyan „független keresztények”, akik viszont megragadják a felekezeti hitoktatás lehetőségét, hogy gyermekeik 
megismerjék a Biblia tanítását. Mondhatni, „tetszés szerint” választják ki a nekik szimpatikusnak tűnő egyházat 
(hitoktatót!), és a törvény sem tiltja, hogy ezt ők szabadon tegyék.

A kötelező erkölcstan / hit- és erkölcstan választásakor mintegy „kényszerítő erő” hatásaként sokan döntenek 
a hittan mellett – függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak, vagy éppen annak ellenére, hogy nem 
tartoznak egyikhez sem. Számukra a pusztán „erkölcstannak” nevezett tantárgy túl semlegesnek, ridegnek tűnik. 

A hit „tanítható része” ott van a könyvekben és a házi feladatokban. Ezeket – különösen az 1. osztályos ta-
nulók – szüleikkel együtt oldják meg. Nemegyszer telefonon, e-mailben vagy személyesen keresnek fel olyanok, 
akik bevallják: nem tudják a válaszokat, vagy éppen újabb kérdéseket vetett fel bennük egy-egy bibliai történet, 
aranymondás stb. A „misszió” tehát nem a hittanórán történik, hanem ezek kapcsán: utcán, iskolai folyosókon vagy 
családi otthonokban – lelkipásztori beszélgetések keretében.

Támogatom az iskolán belül megszervezett hitoktatást – annak ellenére, hogy egy fővárosi gyülekezetben sok 
helyszínen kis létszámú csoportokat kell összefogni –, mert a gyermekek közvetlenül elérhetők, adottak a tantermi 
feltételek, s talán a gyermekek is jobban fegyelmezhetők, ha abban a légtérben fogadjuk őket, amelyben komoly 
matekdolgozatokat és kémiafeleléseket is túléltek már. 

A fakultatív hittanórák délutáni időszakban zajlanak, ezért talán egyszerűbb tantermet találni; a kötelező hit- 
és erkölcstan felekezeti megoszlása miatt viszont sokszor gondot okoz a négy vagy annál több helyiség biztosítása. 

Különböző módon reagálnak erre a sokszor nehezen megoldható helyzetre az igazgatók és igazgatóhelyettesek, 
akik általában megkapják a csoportok elhelyezésének megszervezésével járó hálátlan feladatot. Tapasztalataim 
csakis pozitívak! Minden esetben készséggel, odaadással, sőt megértésemet kérő együttműködéssel találkoztam. 
Több esetben egészen a kijelölt tanteremig kísértek. Saját szemükkel akartak meggyőződni arról, hogy a terem nem 
foglalt-e, s ha mégis, azonnal másik helyet kerestek nekünk.

Vető 
István

Az iskolai hitoktatás
tapasztalatai
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Az iskolai hitoktatás során az is kiderül, hogy a tanított anyag összeállításában a könyvek szerzői fi gyelembe vették 
a korosztály általános ismereteit, illetve igyekeztek összhangot keresni a többi tantárgy tanított anyagával (például 1. 
osztályban haladás az írás-olvasásban; később: térképismeret, történelemórán tanult korszakok stb.). Ez a törekvés a 
hittan tanmenetek kidolgozásában ugyan érvényesül, de nem mindig nyilvánvaló a tanárok, a tanulók és szüleik számára.

Ezért ha a hittankönyveket használhatóságuk szempontjából vizsgáljuk meg, itt-ott találkozunk nehézségekkel. Az 
elsős hittankönyv például túlságosan szűkszavúnak tűnik – elsősorban azoknak a szülőknek, akik megpróbálják egy-egy 
kép vagy aranymondás alapján megfejteni, miről is volt szó az órán, és mire épül a házi feladat. Hitoktatók egymással 
folytatott eszmecseréje folyamán az a javaslat fogalmazódott 
meg, hogy hasznos lenne rövid magyarázó mondatokkal 
tájékoztatni a szülőket az adott óra anyagáról, a feladatok 
céljáról. Ezzel szemben van olyan tankönyv, amely szinte 
csak szövegeket és képeket tartalmaz, és kevéssé inspirálja 
a tanulókat a témákkal való foglalkozásra. Ezt orvosolja a 
könyvhöz később kiadott tanári kézikönyv, amely számta-
lan feladatot tartalmaz másolható, szétosztható formában.

Lényeges, hogy a tanulók érezzék a motivációt a hittan 
elsajátításához. Osztom Losito nézetét, miszerint a hitok-
tatás az erkölcsi szubjektivizmus korában pótolhatatlan 
segítséget nyúlt azoknak, akik egyértelmű utakat és célo-
kat keresnek. Véleményem szerint igenis előkerülhetnek 
a „posztmodern ember kérdései”, hiszen a gyermekekből 
kibuggyan a kérdés, amit nem hagyhatunk megválaszo-
latlanul. Ezeket a kérdéseket ők otthon is felteszik, de 
sokszor a szülők maguk is bizonytalanok, és nem tudnak 
igazán jó választ adni gyermekeiknek. Nem biztos, hogy a 
hitoktató azonnal képes orvosolni a felmerülő problémá-
kat, de maga a hittanóra anyaga, az evangélium üzenete, a 
krisztusi lelkület és a benne átélt közösség empatikus ereje 
sokat lendít a megoldás felé.

A lelkész, a hitoktató személyes jelenléte emberközelivé teszi magát az egyházat is. Láthatóvá válik a gyülekezet 
„titokzatos” képviselője, aki alkalmasint megázik az esőben, vagy a kerékpárjának leereszt a kereke. Neki sem könnyű 
minden, neki is meg kell küzdenie a hétköznapokkal; s az a mód, ahogyan ezt teszi, példa lehet mások számára.

Nagyon fontos lelkipásztori feladatra mutat rá a cikk, amikor felhívja a fi gyelmet a „tanítvánnyá tétel” több-
letére. Nem elég a tanítás. Tanítvánnyá az lesz, aki dönt Jézus mellett. Ennek helyszíne viszont nem az iskola, bár 
sokat tehetünk ott is e cél elérése érdekében. Nagy szükség van arra, hogy a tanulók (és családtagjaik!) megismerjék 
azt a gyülekezetet, ahova tartoznak, s ahol a tanítvánnyá válás ténylegesen megvalósulhat. 

Nagy segítség számomra, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat révén plakátokon, szórólapokon meghirdethetem 
gyülekezeti programjainkat. Külön megtiszteltetésnek veszem, ha maguk a tanárok is érdeklődéssel látogatnak el 
egy-egy hangversenyre, előadásra, szeretetvendégségre. Az iskola és a gyülekezet között még szorosabbra fűződhet a 
barátság, ha közösen szervezhetnek alkalmakat (például iskolai kórus szereplése a templomban, lelkész újévi áldása 
az év első tanítási napján az iskolarádión keresztül stb.).
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A most bevezetett kötelezően választható hit- és erkölcstanórákkal kapcsolatban emlékeztetnünk kell olva-
sóinkat, hogy ezt nem az egyház kezdeményezte, s ennek elsőrenden nem az egyház a haszonélvezője. 
Hiszen az egyház eddig is megtette, amit meg tudott tenni a gyermekek hittanoktatása terén. A mostani 
kezdeményezés a társadalom, a nemzet céljait szolgálja. Ebbe a kezdeményezésbe mint jó cél munkálá-
sába kapcsolódik bele az egyház.

Székesfehérváron és környékén mintegy negyven általános iskola működik. A város környéki iskolákban egyáltalán 
nem írattak be evangélikus hittanoktatásra gyermeket – legalábbis erről nem kaptunk értesítést. Ezt a megjegyzést 
azért kell megtennünk, mert az iskoláknak az oktatási rendszer változásával járó egyéb feladatok mellett kisebb 
gondjuk is nagyobb volt annál, hogy erre az amúgy sem megvalósítható (terembiztosítás, órarend-egyeztetés stb.) 
területre odafi gyeljenek. Az iskolák bizonytalanságának jó tükre az is, hogy néhány iskolából csak augusztus vé-
gén kaptuk meg a jelentkezők listáját, és szintén augusztus végére derült ki az, hogy a hat-, illetve nyolcosztályos 
gimnáziumok kezdő osztályaiban (7. és 5. osztály) is megjelenik az etika, illetve az azt pótló hit- és erkölcstan. Ez 
utóbbi szervezésébe már belefogni sem volt erőnk-időnk.

A fehérvári iskolákban tizennyolc első osztályost és hat ötödik osztályost írattak be evangélikus hittanra. A hat 
ötödik osztályos tanuló hat különböző iskolában, a tizennyolc első osztályos tizenegy iskolában tanul. Nemcsak 
lehetetlen, hanem a gyermekek számára előnytelen is a többnyire egy-, legfeljebb négyfős csoportok kialakítása. 
A hittanoktatás fi nanszírozása nem teszi lehetővé, hogy önálló hittanoktatót alkalmazzon a gyülekezet, az egyes 

Bencze 
András

Korai tapasztalatok a székes-
fehérvári gyülekezetben

Ha ez a közös munka jól működik, az órarendek összehangolása is gördülékeny (engem például több helyen is 
megkérdeztek, hogy megfelel-e egy adott időpont). A missziói parancs értelmében valóban menni kell! Ha szüksé-
ges, akár négy vagy öt iskolába, akár egy-két fős csoportokért is, mert így töltjük be Jézus nekünk adott küldetését!

Vető István evangélikus lelkész tanulmányait az Evangélikus Teológiai Akadémián 1986-ban 
fejezte be. Öt év püspöki titkárság, majd egy év birminghami ösztöndíj után a Vas megyei 
Alsóságon kezdte meg gyülekezeti szolgálatát. Tizenhét év alatt több mint háromszáz gyer-
meket keresztelt, illetve oktatott hittanra; százkilencven fiatalt konfirmált. Jelenlegi szolgálati 
helyén, Cinkotán, Mátyásföldön és Árpádföldön öt óvodában és öt általános iskolában végez 
hitoktatást huszonegy csoportban. Az idei tanévben százhuszonhárom gyermeket oktat (ebből 
harminchatan óvodások).
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iskolákban tanító evangélikus pedagógusok pedig órarendi beosztásuk miatt nem vállalhatták a hittanoktatást. 
Az alsós pedagógusok pedig várhatóan saját osztályuk erkölcstanóráit tartják.

Ezek az okok kényszerítettek arra, hogy a gyülekezetben több évtizede kialakult hittanoktatási rendet folytas-
suk tovább, s hétköznap délután gyűjtsük össze a gyermekeket óvodáskortól 8. osztályos korig. Öt korcsoportban 
egy időben tartjuk az alkalmakat. Erre lehetőséget kínál a szabályrendelet is – ahogy azt Kodácsy-Simon Eszter 
cikke is idézi.

A következőkben látjuk ennek a módszernek előnyeit:
• a gyermekek valóságos csoportot alkotnak;
• megismerkednek a gyülekezettel és templomával;
• a testvérek egy időben jöhetnek az alkalomra;
• rendszeresen találkozunk a gyermekek szüleivel;
• a hiányzó pedagógusok helyettesítése megoldott;
• a hitoktatók nem csak saját csoportjuk résztvevőit ismerik meg;
• a gyerekek is megismerik a többi hitoktatót;
• a háromnegyed órás alkalmakat megelőzi közös éneklés
• és követi szabad játék,

vagyis megvalósul, amit a bevezető írás is elénk tűz, tudniillik, hogy a gyermekek nemcsak tanulják a hitet, 
hanem meg is élik azt.

Az előnyök közé tartozik – bár nem a gyülekezet, hanem az iskola számára előny – hogy a gyülekezeti hit tan-
ok ta tással áthidaljuk az amúgy megoldhatatlan teremproblémát. Az osztályközösség számára lehetőség, hogy az 
etikaoktatáson így együtt maradhat az osztály, s együtt haladnak a tananyagban.

Valóban vannak hátrányai is módszerünknek:
• a tizennyolc beíratott elsős közül csak öt vállalta ezt a rendet;
• a gyerekek fáradtabban érkeznek tanítás után;
• nem védett az időpont, edzések, egyéb különórák terhelik;
• a hittantanár nem találkozik a többi pedagógussal;
• az órák adminisztrációja többletterhet jelent.

A hátrányok között legsúlyosabb az elvesztett tizenhárom gyermek. Az a kérdés, hogy ők valóban elvesztek-e. 
Vajon vannak-e még útjaink ezek felé a családok felé: nyári tábor, családi istentisztelet, gyermekbibliakör az isten-
tisztelettel párhuzamosan stb.? Ha ezeket az utakat szorgalmasan járjuk, talán közülük többeket megőrizhetünk.

A gyülekezeti hittanoktatásnak nemcsak előnyei és hátrányai, hanem veszélyei és esélyei is vannak. Az esély 
éppen a megélt hit ismerete, a gyülekezetbe való beépülés. A veszély a valós élettől való elszakadás, hogy a hittan 
„valami más világgá” válik, s más lesz a gyermekek viselkedésformája a hittanórán és az iskolában.

Az iskolai hittanoktatás veszélye az, hogy a hittan tantárggyá egyszerűsödik, és a hit nélküli tudás mintegy 
immunissá teheti a gyermekeket az Istennel kapcsolatban. A lehetősége pedig, hogy az üzenet az iskolában felvetődő 
helyzetekben szólal meg.

A hátrányok és előnyök, a veszélyek és lehetőségek vizsgálata segít abban, hogy választott módszerünket igyekez-
zünk minél tudatosabban megvalósítani. A mostani választásunk természetesen nem jelenti azt, hogy minden évben, 
míg teljesen ki nem alakul a hittanoktatás rendje, újra és újra meg ne vizsgálnánk az előttünk álló lehetőségeket.

Természetesen egész más a helyzet a fehérvárcsurgói leánygyülekezetben. Bár ott is csak két első osztályos és 
egy ötödikes jelentkezett, ott iskolai keretek között tartjuk a hittanórákat. A döntést a következők segítették:
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Kodácsy-Simon Eszter arról ír, hogy a „hittanóra iskolai jelenléte a hit publikus megélését jelenti. Az istenkérdés 
nem szorul vissza a templom falai közé, hanem helyet kap akár egy matematikaóra és egy magyaróra 
között, ami a teológiai gondolkodás természetességét jelentheti. Ez egyébként a hittanár számára az egyik 
legfontosabb kihívás, mert ehhez a közeghez neki is alkalmazkodnia kell, ha nem akar földönkívüliként visel-
kedni az iskolában.” Az alábbiakban ennek a fontos gondolatnak néhány aspektusát igyekszem kibontani.

Az idén szeptemberben bevezetett erkölcstan-, illetve hit- és erkölcstanoktatás kapcsán ismertté vált számok izgalmas 
helyzetre és kihívásra mutatnak rá. Kamarás István szociológus beszélt arról, hogy míg a szociológiai felmérések szerint a 
magyar lakosság 16-18 százaléka tekinthető valamilyen mértékben vallásgyakorlónak, addig az első osztályosok 52 százaléka 
és az ötödik osztályosok 42 százaléka választotta a hit- és erkölcstant. Ez azt jelzi, hogy olyan családok is hit- és erkölcstanra 
íratták be a gyermekeiket, akik nem tartoznak gyülekezeti közösséghez. A számok különbségét sokféleképpen magyarázzák, 
ezzel nekünk most nem kell foglalkoznunk, a tény a fontos, hogy a hittanár az állami iskolában folyó hitoktatás keretei 
között sok olyan diákkal találkozhat, akinek sem előzetes ismerete, sem személyes tapasztalata nincs a keresztény hitről.

Ebben a helyzetben nem elég, hogy a hittanár mély lélegzetet vesz, és felkészül arra, hogy elmondja majd, hogy a 
karácsony nem csupán az ajándékozás ünnepe, húsvét pedig nem elsősorban a nyúlról, a tojásról és a locsolkodásról szól. 

Csepregi 
András

Hitoktatás utak
és életek találkozásakor

• Az iskola kis létszámú, tehát fi gyelemmel tudtak lenni az órarend-egyeztetésnél kéréseinkre: s a kötelező 
hit- és erkölcstan mellé tudták biztosítani a magasabb osztályba járó diákokat, s így a tényleges csoportok 
nagyobb létszámúak.

• A három történelmi felekezet hitoktatója tudja biztosítani egy időben a hittanórák megtartását.
• Az iskolában kellő számú terem áll rendelkezésre.
• A gyülekezeti terem fűtése nem biztosított téli időben.
• Az osztályközösség jelentős része valamelyik felekezet hittanóráján vesz részt.

Fehérvárcsurgón tehát iskolában, órarendi keretben tanítunk.

Bencze András az Evangélikus Teológiai Akadémián végzett 1984-ben, ugyanabban az esztendő-
ben szentelte lelkésszé Nagy Gyula püspök. Székesfehérvári lelkészként előbb gyermekbibliakört, 
majd a lehetőségek változásával hittanórákat vezet és szervez. Ezeket nyári hittanos táborokkal 
teszi teljessé. A hittanórák és táborok céljaként is megőrzi a gyülekezetszerűséget, családiasságot. 
Ennek része, hogy a hittanórákat a gyülekezet helyiségeiben tartják.
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Ez is fontos, „rendet tenni a fejekben”, ahogy valaki fogalmazott, de a kihívás ennél összetettebb, ami talán a hittanártól 
is változást kíván. A hit fogalmai és általában a hitről szóló beszéd a hit közösségén belül születik meg, egy sajátos élmény-
világ és közösségi tapasztalat mátrixában, és nem feltétlenül érthető azok számára, akik kívül állnak ezen a mátrixon. 
A gyülekezeti hitoktatás hagyományos folyamatában főleg olyan fi atalokkal találkozik a hittanár, akiknek a szülei és a 
nagyszülei is a gyülekezet tagjai, s akiknek a közös élményvilágon belül, azt feltételezve és arra építve kell megtanítani 
a közös hitről tanúskodó beszéd részleteit. Az iskolában összegyűlő diákcsoport tagjai többségének az oldaláról való-
színűleg nem számíthatunk a közös élményvilágból adódó alapra. Képes-e a hittanár számukra is érthető és átélhető 
módon beszélni hite tartalmáról? Vagy „földönkívüli” marad, akit a diákjai tisztelettel meghallgatnak, talán még meg 
is szeretnek, de akinek az üzenete távol marad attól a világtól, ahol ők, a szüleik és a nagyszüleik élik a mindennapjaikat?

Ezzel a kihívással nemcsak az állami iskolában tanító hitta-
nár, hanem az egyházi iskola hitoktatója is találkozik. Nemcsak 
újonnan egyházi fenntartásba került iskola falai között, amit a 
magasabb évfolyamú diákok még nem az egyházi jellege miatt 
választottak, hanem olyan régi egyházi iskolában is, mint a fasori 
gimnázium, ahol iskolalelkészként magam is hittant tanítok. Én 
is rákényszerülök arra, hogy kilépjek a hitemet formáló élmény-
világ határai közül, ha meg akarom szólítani azokat a diákokat, 
akiket ebben a tekintetben más élmények formáltak, vagy éppen 
semmilyen hívő közösséggel kapcsolatos élményük nincsen. Hi-
szen bár (majdnem) minden jelentkezőnk hoz lelkészi ajánlást, 
nincs mindenkinek gyülekezeti kapcsolata – becslésem szerint 
diákjaink egyharmada tartozhat ebbe a körbe. A formális fele-
kezeti háttér szerint a fasori diákoknak körülbelül egyharmada 
evangélikus, egyharmada katolikus, a harmadik harmadhoz 
tartozó tanulóknak pedig kétharmada református, egyharmada 
újprotestáns vagy ortodox gyülekezethez tartozik. Hasonló 
sokféleség jellemzi a tantestületet is. A felekezeti sokféleségből 
adódik, hogy a hetenkénti, mindenki számára kötelező és órarendbe épített áhítatokon, valamint a tanévenkénti hét, 
szintén kötelező istentiszteleten a legegyszerűbb, leginkább inkluzív liturgiákat használjuk. Ilyenkor úrvacsorai alkalmat 
– értelemszerűen – nem tartunk: így nélkülözzük azt a meghittséget, amit egy közös élményvilágú gyülekezet az úrvacsora 
alkalmából átél, ugyanakkor elkerüljük azt a helyzetet is, hogy sokan kívül érezzék magukat mások ünnepén és örömén. 
De még a gondos előkészítés mellett is kialakulhatnak megosztó helyzetek. Két évvel ezelőtt például, a – mindenki szá-
mára kötelező – reformációi istentisztelet után több evangélikus tanár megköszönte nekem, hogy végre igazi reformációi 
ünnepen vehetett részt. Tavaly pedig egy katolikus tanár azt mondta a reformációi istentisztelet után, társai nevében is, 
hogy egy évvel korábban militáns evangélikus igehirdetést kellett tőlem elszenvedniük, de ez az idei őket is megszólította.

A felekezeti sokféleség, különösen, ha eleven gyülekezeti élettel párosul, érték és áldás lehet egy közösség számára, 
ha az iskolai élet keretein belül lehetőség nyílik arra, hogy ki-ki megmutathasson valamit a saját életadó élményeiből. 
Ennek jegyében januárban, az ökumenikus imahetek időszakában három egymást követő áhítaton katolikus, refor-
mátus és újprotestáns igehirdető szolgál közöttünk. Idén szeptembertől az áhítatok liturgiájának keretében egy-egy 
osztály ifj úsági énekeket énekel, és ők állítják össze és olvassák fel a könyörgő imádságot is: ez is lehetőség arra, hogy 
megmutassák a többieknek, hogy számukra mi a fontos és a szívhez szóló. Úgy gondolom, az iskolalelkész egyik 
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legszebb feladata lehet, hogy segítsen kialakítani az iskolán belül azokat a közös tereket, ahol a diákok és a tanárok 
megoszthatják egymással hitüket és tapasztalataikat, hogy egymás hite által is csiszolódhassanak, erősödhessenek.

„A hit publikus megélésének” a kihívása nem kevésbé jelentkezik a tanteremben is. A fasori gimnáziumban 
minden évfolyamon háromféle felekezeti hittancsoportot (evangélikus, katolikus, református) szervezünk, az evan-
gélikus hittancsoportba kerülnek – ha a szüleik nem kérik másképp – a kisebb felekezetekhez tartozó diákok. Az 
evangélikus hittanóra tehát olyan nyílt tér lesz, ahol együtt tanulnak az evangélikus, a baptista, az adventista és az 
ortodox diákok azokkal a társaikkal, akik pünkösdi közösségbe, a Hit Gyülekezetébe vagy a Golgota Gyülekezetbe 
járnak. A felekezeti sokszínűség mellett legalább ilyen fontos a kegyességek és gondolkodásmódok különbözősége. 
Egymás mellett ülnek azok a tanulók, akik otthonról a hitélmény tekintetében semmit sem hoznak, és talán sem-
mit nem is várnak, azokkal a társaikkal, akik nagyon is határozott véleményeket képviselnek. A hittanár, akinek 
szintén van élménye és véleménye, nem háríthatja el azt a kihívást, hogy a lehető legvilágosabban értelmezze diákjai 
számára, hogy mit miért gondol és hisz, ugyanakkor viszont teret kell adnia annak is, hogy diákjai is feltárhassák 
hitük forrásait, ha erre készek és ha ezt igénylik. „A hit publikus megélése” során elmozdulhatnak a hagyományos 
tanár–diák szerepek. Mivel nem pusztán ismeretátadásról van szó, amelyben a több ismeret egyértelműen vezetővé 
teszi a tanárt és követővé a tanulót, hanem mélyen megélt hitek és egzisztenciába vágó személyes döntések találkoz-
hatnak egymással, a vezető–követő egyirányú kapcsolatában megjelenik valami a kölcsönösségből is. Ez pedig nem-
csak a diáktól, hanem a tanártól is rugalmasságot követel, akár időről időre nézetei átgondolását, felülvizsgálatát is.

A liturgián belüli és a tantermi találkozások érintése után még egy olyan találkozási lehetőségről szólok, amely 
nem „a hit publikus megélésének” egyik vagy másik terén történhet, hanem a kamaszkorú diák belső világában. 
Közismert, hogy a kamaszok éveken keresztül elrejtik formálódó énjüket a külvilág elől. A rejtőzködés során ugyan-
akkor közösséget is keresnek, ahol megélhetik, kipróbálhatják, ízlelgethetik mindazt, ami magukban számukra is 
új. A gyülekezeti ifj úsági kör igen gyakran a rejtőzködő kamaszok közössége, ahol megmutathatják magukból azt, 
amit sem az iskolában, sem otthon nem tudnak vagy nem akarnak megmutatni.

A kilencvenes évek első felében gyülekezeti szolgálatom mellett óraadó hittanár voltam először egy tanéven 
át a Fasorban, később szintén egy évig a Deák téren. Mindkét alkalommal tanítottam olyan diákokat is, akikkel 
a kelenföldi gyülekezet ifj úsági körében is hétről hétre találkoztam. A gyülekezetben lelkészük voltam, akivel 
megosztották formálódó és rejtőzködő énjüket, az iskolában tanáruk, akitől tanultak és akinek számot adtak. 
A gyülekezetben kölcsönösen tegeződtünk, az iskolában kölcsönösen magázódtunk, ez a kettősség senkinek nem 
jelentett problémát, és soha senki nem tévesztette el a szerepét. Majd’ húsz év távolából úgy tekintek vissza erre az 
időszakra, mint hittanári életem aranykorára: úgy érzem, megvalósult valami abból, ami ma is nehezen elérhető, de 
mégis nyugtalanító célként lebeg előttem, hogy iskolalelkészként és hittanárként testvére is lehessek a diákjaimnak 
az életüknek azon a területén, ahol a leginkább testvérre van szükségük. Ha ezt a csodát ajándékba kapjuk, akkor 
telhetnek meg igazán tartalommal „a hit publikus megélésének” a terei, akár a liturgiában, akár a tanteremben.

Csepregi András györkönyi lelkészi szolgálata során a gyülekezeti hitoktatás mellett teljes iskolai 
osztályokat is tanított, a kelenföldi évek alatt pedig a Fasori és a Deák Téri Evangélikus Gimná-
ziumban volt óraadó hittanár. Az EHE Nyíregyházi Hittanárképző Tagozatán a képzés rendszeres 
teológiai tartalmának oktatása volt a feladata, a Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkészeként 
pedig újra gyakorolhatja, amire azelőtt másokat igyekezett inspirálni. A Fasorban hat csoportban 
heti két órában összesen kilencvenhárom diákot tanít.




