
Puszta templom. 

Felötlik im, a dombtetőn, 
A mint a vonat elrohan, 
Egy gubbaszkodó, elhagyott, 
Egy puszta templom komoran. 

Imára nem csendül harang, 
A mohos torony hallgatag. 
Seregestül fészket talál 
Benne a csóka, a galamb. 

Nem száll belőle égre föl 
Az ájtatos nép éneke. 
Szavára bölcs papoknak i t t 
Nem hallgat immár senki se. 

Ajtaja csukva, nem nyílik 
Rozsdás závára föl soha. 
Környékén dudva, nem vezet 
Barátságos ösvény oda. 

Hős Hunyadynk épitteté, 
Nagy lelke tudta, hogy miért. 
De satnya, velőtlen utód 
Megtartani már rá nem ért. 

Pusztult a templom és vele 
Elpusztult ott az ős tanyán, 
Elpusztult, züllött a magyar, 
Es ellenség sarjadt nyomán. 

V E R S J Í N Y I G Y Ö R G Y . 

Keresztény Magvető. 1898. 7 



A vallás- és közoktatásügyi minister XXVII. jelentése. 

(A felső- és középoktatás.) 

Ez a jelentés az 189G—97. isk. évről nagyobb eltéréseket a 
X X V I . jelentés adataitól nem mutat. I)e a lassú és fokozatos hala-
dás jelei itt-amott mutatkoznak. Ezekre a múlt évi adatokkal való 
összehasonlítás által rá fogunk mutatni. Legérdekesebb és legtanu-
ságosabb része a népoktatásról szóló. Némelyekben elszomorító, má-
sokban reményt nyújt. A már régóta szőnyegen levő nemzetiségi és 
a csak legújabban felvetődött agrár-socialis kérdés, melyek a ma-
gyarság és vitális érdekeink szempontjából elsőrendű és fontosságú 
kérdések, épen a népiskolai oktatás kérdésével állanak véleményünk 
szerint rendkívül közeli és lényeges vonatkozásban. S ezért mig egy-
felől elfogadjuk a párhuzamos államosítás gondolatát, másfelől inkább 
szeretnők, ha idegen nyelvű területeken a népiskola államosítása 
sokkal gyorsabb ütemben történnék. Ez a kérdés azonban nem tar-
tozik czikkünk körébe, csak épen érinteni akartuk. 

A jelentés a már megszokott 8 szakaszban nagy gonddal ösz-
szeállitott statistikai adatokat közöl. Minket most a I I I . és IV . 
szakasz érdekel. 

As országos közoktatási tanács ujjászerveztetett, még pedig na-
gyon liberális irányban, mert a tankönyvbirálatok alól felmentetett. 
Szervezeti és tantervi munkálatok utaltattak körébe, milyenek: a 
középiskolai tantervek revisioja, melyre ez évben munkásságának 
súlypontja esett, az osztatlan népiskola tantervének részletes kidol-
gozása, a tanitóképző-intézeti tantervekhez készítendő utasítások s a 
polgári iskola reformja. 

A felsőbb tanintézetekről szóló részben közli a jelentés az álta-
lános érdekű rendeleteket, melyeknek egyi kérői-másikáról már meg-
emlékeztünk. Nagyjelentőségű esemény az 1897. X X V . t.-cz. meg-
alkotása, mely építkezésekre 5,200,000 koronát engedélyez. Ebből 
uj műegyetem és a kolozsvári országos Karolina kórház helyett uj 
kórház építtetik. Nevezetes mozzanat továbbá a University extension 
ügyében kiadott rendelet, mely bizonyítja, hogy ministerünk figyelnie 
mindenre kiterjed, a mi a közműveltséget valamiképen előmozdítani 
hívatva van. A University extension főleg Angolországban, de álta-
lában az egész nyugaton már régóta terjeszti az ismereteket; nálunk 




