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Az évzáró vizsgálaton
Az állami iskolák részére kiadott Tanterv már évekkel ezelőtt hangsúlyozta: az évzáró vizsgálatok célja az, hogy a tanulóifjúság szokjék a nyilvánosság előtti való megjelenéshez, másrészt, hogy a közönség lássa az iskola — illetve az iskolai munka eredményét. E szempontból bizonyos pedagógiai következte léseket is kiván: igy megállapítja, hogy az évzáró vizsgálatnak semmi köze nincs az osztályozáshoz; elejétől végig derült, kedves és lélekemelő ünnepély jellegű legyen; adjon képet a szülők",«ek az
iskoláiban uralkodó rendről, fegyelemről; gyönyörködtessen a
gyermekek készségeinek, ügyességeinek bemutatásával, <le a gyermekek tanultságát és értelmi fejlettségét is mutassa be. Óva int
attól, hogy az évzáró vizsgálat puszta parádé, üres mutatvány
legyen, de attól is, hegy az évvégi tanítást teljesen a mutatós
éwégi vizsgálat szempontjába állítsuk s azt mechanikus elmondatással gyakoroljuk be. Mindamellett gondosan elő kell készíteni a tanulókat erre a vizsgálatra, — irja a Tanterv —, hogy a
bemutatott kép hű is, tetsző is legven. Ne legyezgesse a vizsgálat sem a szülők, sem a tanulók hiúságát, ünnep legyen, de az
igazság ünnepe.
A katolikus népiskolák számára kiadott Tanterv még jobban
kiemeli az évzáróvizsgálat ünnep jellegét, amikor ezt mondja.
.-Az iskolának legszebb ünnepe, amely legmélyebb nyomokat
hagy maga után a gyerm°kek és a szülők lelkében egyaránt."
Van valami magyarázata — mondja tovább e Tanterv — annak
az erősen kifogásolt eljárásnak, hogv némelyik tanító egész éven
át a vizsgára készili elő tanítványait, hiszen minden embernek
ugv kell élnie a maga munkás életét, hogy sohasem feledkezzék
meg a végén bekövetkező számonkérésről. Igaz, liogv ennél a
számonkérésnél nem lehet majd megtéveszteni a Birót semmiféle
szemkápráztató előkészületekkel vagy műveletekkel.
Nem baj. ha a tani tó tanítványaival együtt egész éven át
számit arra, hogy a végén liekövetkezik az aratás, a gyűjtés, de
arra is gondol jon, hogy a termés valóban Isten áldása legyen,
őrömet szerezzen a gyermekeknek is. a szülőknek, neki magának
is — a jól végzett munka örömét.
Ezek után elmondhatjuk, hogv szakítani kell végre azzal az
áldatlan állapottal, amely két-, olykor ennél is több órán át
-végigkinozza'' a gyermekeket és szülőket az illető osztály tananyagán. Hiszen ez a két órai niegfeszitett
figvelmet
kivánó
munka erősen próbára teszi nemcsak a gyermekek, hanem
a
hallgatóság erejét — sőt türelmét is. De épuen igy él kell hagyni azt a szokást is, hogv az osztály mindén tanulója szerepeilen valami költeménv elmondásával, mivel ez is megnvujt ja és
ttnottá teszi ezt a lélekemelőnek Ígérkező ünnepélyt.
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Általában elv legyen az, hogy ha ünnepély az évzáróvizsgálat, akkor semmi körülmények között sem szabad tovább lar
tania egy óránál. Mennyi mindent be lehet mutatni ez idő alatt.
Csak egy példát vegyünk. A negyedik osztályban kitesszük Magyarország hegy- és vízrajzi térképét. Ennek jegyében folyik le
az évzáró vizsgálat. Kezdjük a magyar Hiszekeggyel, rátérünk a
térképről leolvasható veszteségeinkre. (Mit vesztettünk?)
Hogyan vesztettük el hazánk területének ezt a nagy részét? (Történelem.) Mi hazánk? (Alkotmányos királyság.) Ezzel már alkotmánytani kérdésre tértünk át. Mennyi magyar testvérünket szakítottak el a csehek stb. (Számolás.) Mykkora területet szakítottak el tőlünk az oláhok? (Méréstan = négyzetkilométer.)
Milyen folyónk maradit meg? (Pl. a Tisza.) Mit csináltak vele? Miért volt ügyetlen e folyónak három felé való darabolása? Honnan ered? Mi van a Felvidéken? (Erdőség, hegyek. Miket rejlenek magukban a hegyek stb.) Milyen énekel tudunk a szétdarabolt Tiszáról? (Szőke Tisza...) (Ének.) Kik kapták a déli részét? Kik
élnek azon a vidékén? Mivel foglalkoznak? (A térkép színeinek
magyarázata.) Mivel foglalkoznak a felvidéken s mivel a síkságon? Mit csináltak egymás fölösleges terményeivel? Miért volt
hasznos mindenkire a kicserélés? Kicserélhet ik-e most is egymás
terményeit hazánk e részének lakói? Ahol sok erdő van, menynyi eső esik olt? (Éghajlat.) Milyen a mi vidékünk éghajlata?
Milyen növényvilága van szülőföldünknek? (Természeti és gazdasági ismeretek.) Hogyan müvelik vidékünkön a gabonát? Tanultunk egy költeményt a magyar ember munkájáról. (Költemény
elmondás.) Mit olvastunk a haladó földmivesről? (Olvasmánytartalom elmondása.) Hová kerül a gazdától a búza? Énekeljünk a "búzáról (A Tisza, a Duna zavarodik . . . )
Milyen munkát végez a molnár? (Iparos.) És a földmives? (Mezőgazdálkodás.) Hazánk mely részén foglalkoznak földmüveléssel? Milyen
települések vannak a mezőgazdasági vidékeken? Miben különbözik a falu a várostól? Hogyan cserélik ki egymás termékeit a
falu és a város? Miért mondjuk azt, hogy a város és falu egymásra vannak utalva? Hogyan juthatunk el szülővárosunkból (lakóhelyünkről) hazánk fővárosába? Sorold el, milyen
városokat
érint vonatunk? Mit tudsz c városokról? (Történelem.) Hányszor
nagyobb vármegyénk székvárosa, mint lakóhelyünk?
Számítód
ki! (Számolás.) írd a táblára: A nvi vármegyénk székhelye Székesfehérvár. Milyen szó ez: Székesfehérvár? (Nvelvi magyarázat )
Milyen betűvel kezdjük a tulajdonfőnevet? (Helvesirás és nvel
vi magyarázat.) Milyen főnév vgn még e mondatban?
Milyen
Írásjelek lehetnek a mondat végén? Miről nevezetes e város?
Kinek volt székhelye? Miért nevezik Székesfehérvárnak? Milyen
ünnepségek lesznek ezidén e városban? Miért ünnepeljük Szent
Istvánt? (Történelem.) Ki volt Szent István? Milyen éfvorduióját ünnepeljük ebben az évben? Milyen más nagy királyokat is-
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merünk még? Melyik város jul eszedbe, ha Szeul Lászlóra gondolsz? (Nagyvárad.) Mi jut eszedbe Kassáról? (II. Rákóczi ' Felen.) És Aradról? (A tizenhárom tábornok.) Miért hallak meg
eziek a tábornokok? (Történelem.) Hol volt nagyobb csata kórnyékünkben? Milyen emlékmű van községünkben, amely a hősökre
emlékeztet? Miért bocsüljük meg a hősöket? Tudtok-e róluk költeményt, éneket? Gondolhatjátok, mennyire fájt e hősök édesanyjának az, amikor hírét vették drága l'iuk halálának? Miért szeretjük annyira édesanyánkat? (Dal vagy költemény az édesanyáról.) Kik aduik tudomására a szülőknek azt, hogy fiuk eleseit a
hazáért? Mit mondhattak nekik, amikor ezt tudomásukra adlak.
(A község elöljárósága.) Kik kormányozzák községünket? A nagyobb városokat? Az ország fővárosát? Kik intézik hazánk kormányzását? Ki most a legelső magyar ember? (nagybányai vitéz Horthy Miklós.) Mit tudunk róla? Énekeljünk egy dall a
, Horthy-katonákról!"
Igv folytatjuk tovább — természetesen előre megállapított
terv szerint — a vizsgálatot, a végén azután egy szép költeménnyel végezzük l e, amikor a térképet megkoszorúzzuk. (Móra
László: Magyarország térképe előli.)
Mindez természetesen csak a tanulók értelmi fokát és fejlettségét mutatja be. Gondunk legyen azonlxm arra is, hogy e
beszélgetések közben minden tanuló működjék közre, de arra is,
hogy a tanulók érzelemvilága és megnyilvánulhasson. Hiszen iskolai munkánknak egyik főcélja az értelem kiművelése mellett a
nevelés, erről is számot kell adnunk az évzáró vizsgálatokon.
Kitűnik ez a tanulók felcleteilkil is, de szavalataikból,
éneklésükből s általában egész viselkedésükből meglátható, mennyire
fejlődött erkölcsi készségük és magatartásuk. így lesz valóban
lélekemelő ünnepéllyé az iskola évzáró vizsgája. Ez a gyorsan
pergő, változatos és mindvégig figyelmet ébresztő ünnepély és
kellően elmélyített vizsga-menet nem vesz több időt igénybe egy
óránál, de azt ünneppé avatja nemcsak a tanulók, hanem a szülők és vendégek számára is. Ünneppé, amely feledhetetlen lesz
mindenki számára, élményt kellő és fejlesztő ünnep, amely
belopja magát a szívbe, léieklie is s
megelégedettséget kelt a
résztvevőkben.
De téves volna az a felfogás, amely minden évzáró vizsgálatot igy akarna lefolytatni. Be lehet azt állitani az édesanyák
ünneplésére, a bősök tiszteletére, jelenleg Szent István ldraliyra,
vagy más aktuális gondolatra. Ekkor erre a központ! gondolatra
vonatkoztatunk mindent, ez lesz iskolai ünnepünk központja, ezt
mélyítjük el. ezzel hozunk vonatkozásba minden tárgyat és alkalmi dalt, költeményt is.
Az évzáró vizsgálaton igazolnunk kell, hogy nem hiába töltöttük időnket az iskolában. Igazolnunk kell azt, hogy a gondjainkra bizott gyermekek lestben-lélekben fejlődték.; nemcsak
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ismereteiket bővítették, gondolkozni tudnak okosan, hanem azt
is, hogy lelkük is mélyült, finomodott s Lefogadott sok olyan
behatást, amivel majdan istenfélő, hazátszerető, derék munkát
végző, becsületes, felebarátait szerető, törvényt tisztelő fiai lesznek édes hazánknak. Ezt a képet kell keltenie az évzáróvizsgálatnak minden résztvevő lelkében s ha ez valóban sikerült, akkor büszkén hagyja el azt a gyermek, a szülő, de a laniló is,
akinek gazdag aratást engedett megérni a j ó Isten. Kövesse
számonkérő vizsgálatunkat az Istennek való hálaadás, akinek kegyelmével a gyengék erősökké válhatnak.

Emlékezés Szenl isíván királyunkra
— 1038—1938 —
Irta: Jártas Róza.
István Király! Tornyunk!
Mint templom küszöbén
Évezredünk Szentje!
Porszem a toronyra, Országunk, Nemzetünk
Vagy a kicsi gyermek
Királya, Fölken tje!
Ijedt kis nézése
Pará nnvá zsugoru 11
A Sziklaoromra:
Egykori Országod.,.
Ugy száll a fohászunk
Szenvedés keresztjét,
Szent István királyunk
Szolgaságok jármát
Teelédbe.
Dobták a nyakunkba.
Királyi nagy szived
...Ne engedd sirkővé zordulni
Kellős közepébe.
Büszke Ezredévünk!
Elénk magasodik
Ne tiird, hogy rabszolga
Lelked csodás hite:
Légyen valamikor
Miként a templomok
Büszke magyar népünk!
Messze elragyogó.
Nemes, szép fajtánkat.
Egeket ölelő
Szűz Mária népét
Hatalmas Keresztje!
Tisztogassa
jobbá,
Aki Téged látott.
Nemessé, erőssé
S könyörögni hallott:
Atyai, királyi
Az az Urat hitte:
Hatalmas szent karod.
Az: Istent imádott!
Hirdesse örökké
Szent hatalmad fényét
A Négy folyó tája!
ősi hármas halom!
Ez légyen minékünk,
Árva nemzetednek:
A Magyar Szentévben
Az égi jutalom!

