
KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK. 

A belmissió hitszilárdító munkássága a maga óriási szer-
vezetével a fejlettebb keresztyén egyházakban átöleli az embert 
életének minden korszakában s mindennemű viszonyai között. 
Karjára veszi a csecsemőt, istápolja a gyermeket, kalauzolja 
az ifjút, erősíti az erejében lankadó férfit s támogatja a ros-
kadozó aggot. Segítő és védangyalként ott áll a nyomorék, 
a beteg, az elesett, a fogoly, az árva, a szegény mellett, hogy 
úgy a testi, mint a lelki nyomorban sinylődők gondját fel-
vegye és a hitben ingadozókat erősítse. 

Az ősi Germánia regevilágából maradt ránk egy egy-
szerű kis mese, mely azt beszéli el, hogy egy királyleány 
keresztelői ünnepélye alkalmával egy gonesz tündér szeren-
csétlenséget és korai halált jósolt az újonnan született leány-
kának, mire aztán egy jó tündér lépett elő. ki, bár a meg-
jósolt szerencsétlenséget egészen elhárítani nem volt is képes, 
de a halált százéves álomra változtatta á t így történik ez 
ezer és sok ezer emberrel a földön, kik mihelyt megszülettek, 
bölcsőjükhöz lép a nyomor és a bőn s fájdalmat és átkot 
akaszt a gyermek nyakába. Ámde, mint ama jó tündér, itt 
meg a belmissió lép elő. hogy a testi és lelki nyomor sorsán 
enyhítsen, s a szerencsétlen ember életpályáját megkönnyítse. 

Az ifjúságot gondozó belmissiói tevékenységnek egyik 
legnemesebb és legsikeresebb ága a keresztyén ifjúsági egye-
sületek, melyek „keresztyén" jellemüknél fogva első sorban is 
különböznek az újabb kor mindazon, úgynevezett „képző egy-
leteitől". melyek pusztán az illető tagok szellemi képességei-
nek továbbfejlesztését s a társas érintkezés előmozdítását tűzik 
czélul. A keresztyén ifjúsági egyesületek a képzés és szóra-
koztatás mellett főleg arra törekesznek, hogy tagjaikat az 
evangélium alapján a keresztyén vallási és erkölcsi életben 
irányozzák, tovább építsék és nemesítsék. 

Első szüksége az ifjúnak abban áll, hogy munkaszabad 
óráit hozzávaló társaskörben töltse. Az iQú szeret is, tud is 
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akar is vidám lenni, és mivel ezt egymagában nem érheti el, 
mások társaságát keresi. A társas érintkezésnek ezen szükségét 
a keresztyén ifjúsági egyesületek figyelembe is veszik. Zene 
és ének, közös séták és tornázás, olvasás és szórakozás, és 
még sok más egyéb, a mi csak egy ifjúi szivet felvidámítani 
képes, a nélkül, hogy a belső embernek ártalmára volna, 
mindezek arra szolgálnak ez egyesületekben, hogy az ifjakra 
nézve a világ örömeit inger- és veszélynélküliekké tegyék. 

Második szüksége tíz ifjúnak, hogy bármely téren mozog-
jon is, képezze és taníttassa magát. Ezért a keresztyén ifjúsági 
egyesületekben mindenféle tanórákat is adnak; a történelem-
ből és földrajzból, a természettanból és vegytanból előadáso-
kat tartanak s általában minden lehető módon gondoskodnak 
arról, hogy az illető ifjak képzésének hiányai kipótoltassa-
nak, és hogy magok jobban képesekké tétessenek állásuk és 
hivatásuk betöltésére. Némely egyesületekben az iQak munkái-
ból időről-időre kisebb kiállításokat rendeznek, a mivel őket 
szorgalomra és csínra ösztönzik. A legtöbb egyesület aztán 
kisebb könyvtárral is rendelkezik, melynek szórakoztató, tanító 
és építő irányú művei a tagok rendelkezésére állanak. 

Harmadik és legfőbb szüksége az ifjúságnak az épülés7 
melyről ezen egyesületek a legkülönbözőbb módon gondos-
kodnak. Minden intézkedés arra van számítva, hogy, ha szinte 
indirekt úton is, az egy szükséges dolognak előmozdítására 
szolgáljon. Sőt ezenkívül külön bibliai órák tartása s a min-
den összejövetelt berekesztő esteli áldás elmondása által, direkt 
úton is igyekeznek az ifjakat Isten igéjéhez közelebb vinni. 
Szemben a mai kor hitgyengítő és erkölcslazító áramlatával, 
az ifjúsági egyesületek bevezetik az ifjakat a Szentírás és az 
evangéliumi hit összefüggésébe és nekik az egész életet Isten 
igéjének világosságában mutatják be. 

A keresztyén ifjúsági egyesületek története nem valami 
nagyon régi időre vihető vissza. Első otthonuk az evangélikus 
Németország volt, hol azt az ifjú emberekből alakult társas 
kört nevezték először e néven, mely Döring elberfeldi lelkész 
köré estvénként szokott egybegyűlni s a melyből 1824-ben 
egy külmissiót pártoló egylet alakult. Az első szervezett ifjú-
sági egyesület az Erlangenben Raumer Károly tanár által 
1835-ben alakított iparosegylet volt, melyet azonban a kor-
mány, rövid idei fennállása után, mint politikailag gyanúsnak 
talált intézményt, feloszlatott. Németországon azután több ilyen 
egyesület létesült mindenfelé, de egészen 1847-ig meglehetős 
ingatag alapon állottak ; ekkor azonban több északnémetor-
szági egyesületből nyilvános felhívás indult ki arra nézve, hogy 
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szabadon, egymás erősítésére és kölcsönös támogatására egye-
süljön valamennyi meglevő ifjúsági egyesület. Ezen felhívás 
alapján jött létre Németországon az „ I f júsági Szövetség", mely 
ma mint a belmissió fájának egyik hatalmas á^a, erőteljesen 
virágzik s áldással és sikerrel működik nagy- es kisvárosok-
ban 8 falusi helyeken egyiránt. Ezóta nemcsak Németországon, 
hanem Francziaországban, Svájczban és Hollandiában is igen 
nagy számmal és virágzó állapotban találhatók ilyen egyesü-
letek; de legnagyobbszerü fejlődésre Nagy-Brittanniában és 
Észak-Amerikában jutottak, hol valóságos egyházi és erkölcsi 
nevelő és megtartó hatalmat képviselnek. 

A különböző országokban meglehetősen különböző a 
keresztyén ifjúsági egyesületek irányzata. A svájczi egyesüle-
tek csak olyan ifjakat vesznek föl tagok gyanánt, kik hatá-
rozott megtérésre jutottak, úgy hogy azokban az iQak nem 
objectumai, hanem subjectumai a missiói tevékenységnek, mint 
a kik magok is személyesen működnek a keresztyénség ter-
jesztése és a bitetlenseg leküzdése érdekében. Lényegileg 
ugyanezen irányzat jellemzi a franczia, az angol és az ame-
rikai egyesületeket is. A német keresztyén iQúsági egyesületek 
nem követelnek előre a magok tagjaitól határozottan keresz-
tyén jellemet. Meg vannak elégedve azzal, ha a belépő a felől 
tesz ígéretet, hogy meg fogja tartani az egyesület külső ren-
delkezéseit, mert abban bizakodnak, hogy az egyesületben 
uralkodó szellem meg fogja magának nyerni és meg is tartja 
a tagokat. A német egyesületek munkája főként magokra az 
ifjakra való hatásban nyilvánul, bár az épen nincsen kizárva, 
hogy tagjai más missiói munkákban is részt vehessenek. Csak-
hamar belátták ezen német egyletek azt is, hogy maga a 
keresztyén irányzat még nem elég, ha tagjaiknak meg nem 
adják mindazt, a mi őket polgári pályájukon ügyesebbekké, 
képzettebbekké teszi, tehát a mit a képző-, munkás- és iparos-
egyletek ezen irányban tagjaiknak nyújtanak. E mellett azon-
ban ápolják a német ifjúsági egyesületek a keresztyén társas-
élet követelményeit is, úgy hogy azok tényleg a társasélet, 
a művelődés és a keresztyén épülés hármas szolgálatában 
állanak. Ugyanezen jellemet hordozzák magukon a holland 
keresztyén ifjúsági egyesületek is, melyek teljesen német min-
tára képződtek. 

A különböző országokban működő keresztyén ifjúsági 
egyesülétek erejök fokozása végett nemzetközi szövetségbe is 
összeállottak és időről-időre nemzetközi konferencziákat is 
tartanak, melyek közül az első 1855-ben Párisban jött össze. 
Azóta n»ár összesen 13 konferenczia tartatott, és pedig körül-
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belül minden három évben egy, ú. m.: a második Genfben 
1858-ban, a harmadik Londonban 1862-ben, a negyedik Elber-
felden 1865-ben, az ötödik Párisban 1867-ben, a hatodik 
Amsterdamban 1872-ben, a hetedik Strassburgban 1875-ben* 
a nyolczadik Genfben 1878-ban, a kilenczedik Londonban 
1881-ben, a tizedik Berlinben 1884-ben, a tizenegyedik Stock-
holmban 1888-ban, a tizenkettedik Amsterdamban 1891-ben 
s végre a tizenharmadik Londonban 1894-ben. A tizennegye-
dik a jövő esztendőben az eddigi tervezetek szerint Bázelben 
fog tartatni. 

A keresztyén ifjak egyesületének nemzetközi szövetségét 
Genfből egy Nemzetközi Központi Bizottság irányozza, melyet 
az 1878-ban Genfben tartott nemzetközi konferenczia akként 
szervezett, hogy székhelyéül Genfet tette és két külön szak-
osztályra osztotta, melyek egyikét, a végrehajtó bizottságot, 
a Genfben és Genfhez közel lakó, a másikat, a tanácsadó 
bizottságot a Svájczon kívüli országok keresztyén ifjúsági 
egyesületeinek képviselőiből beválasztott tagok alkotják. A nem-
zetközi központi bizottság a hazánkban is ismert nevű, nálunk 
többször járt Fermaud Károly elnöklete alatt alakult meg. 
Midőn azonban csakhamar belátta a bizottság, hogy hivatását 
nem töltheti be, ha nem lesz egy embere, ki mint egyetemes 
titkár, egész életét, minden munkásságát a keresztyén ifjúsági 
egyesületek szép és nagy szolgálatára nem szenteli: ezen 
nemzetközi, vagy egyetemes titkárt könnyű szerrel megtalál-
ták nevezett Fermaud Károly személyében, ki szellemi kép-
zettségével. társadalmi könnyed modorával, nagy nyelvisme-
retével (folyékonyan beszél francziául, olaszul, németül és 
angolul), mozgékonyságával mintegy Isten által van arra 
teremtve, hogy országról-országra járva, térítő, terjesztő apos-
tola legyen az általa oly igen méltólag képviselt szent ügynek. 

Nem rendelkezik a nemzetközi központi bizottság semmi-
nemű törvényadó, felsőségi hatalommal; olyan az csak, mint 
egy szerény alkalmazott valamely telefon-vállalatnál, kinek 
az a feladata, hogy a távbeszélőket összeköttetésbe hozza 
egymással. így ezen bizottság sem akar más lenni, mint a 
földi világ legkülönbözőbb részein levő keresztyén ifjúsági 
egyesületek egyesülésének allandó és látható kifejezése. Mint 
a hogy az alpesi tavakban, a hegyi folyók ezen természetes 
tartályaiban, összevegyülnek és megtisztulnak a hegyekről 
alárobanó vizek: úgy ezen bizottság is magába szedi mind-
azon eszméket, gondolatokat és tapasztalatokat, melyek a 
keresztyén ifjúsági egyesületek körében széles e föld kerekén 
keletkeznek s megszűrvén, megtisztítván azokat, ismét érté-
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kesíti a közegész javára. Mint a villanyosság központi állo-
mása, mindenekelőtt arra törekszik, bogy egy megtisztult 
szellemi és hitélet erőteljes gőczpontja legyen. S ezt a szép 
nemzetközi hivatást a genfi Nemzetközi Központi Bizottság 
általános megelégedésre teljesíti. 

Rendkívül fontos munkát végez a nemzetközi központi 
bizottság hivatalában az ű. n. útbaigazítást iroda, melynek 
hasznáról, az általa végzendő szolgálatok minőségéről a leg-
jobb magyarázatot a következő három példa fogja szolgál-
tatni. Itt van egy fiatal ember, ki eddig közönyös, ha ugyan 
nem ellenséges érzületet mutatott az evangélium iránt, és 
a kinek eddig, saját hibájából, semmi sem sikerült. Családja 
utolsó kisérletképen a genfi irodához fordul, mely neki sok 
fáradsággal munkát szerez az Oczeánon tál, gondoskodik arról, 
hogy ott keresztyéni szeretettel fogadják, a mivel pedig őt 
esetleg Istenhez vezeti vissza. Egy másik esetben valamelyik 
egyesületi tag ajánló iratot kér és kap azon hely keresztyén 
ifjúsági egyesületéhez, hol megállapodni vagy letelepedni szán-
dékozik. Vagy a harmadik esetben egy család, mely fiáról 
régóta semmi hírt sem kapott, ball a genfi irodáról s hozzá 
fordul közbenjárásért; egy távirat repül a jelzett város keresz-
tyén ifjúsági egyesületéhez, melyre az a válasz: „a kérdezett 
ifjú nehéz betegen kórházban fekszik*. Az újabb kérdésre: 
„menjen-e v a l a k i i g e n l ő válasz érkezvén, a család egy tagja 
elutazik s a kérdéses helyen az egyesületi titkár által a leg-
szeretetreméltóbb módon fogadtatván, a beteg ifjú teljes fel-
gyógyulása után, Isten és a keresztyén szereteti munkát oly 
nemes egyszerűséggel végzett egyesület iránti hálatelt szívvel 
tér vissza otthonába. 

A mondottakból látnivaló, hogy a keresztyén ifjúsági 
egyesületek nagy és fontos belmissiói munkát végeznek. Az 
a czéljuk, hogy az ifjakat fölkeressék és megmentsék, és 
a mennyiben ezt a bibliára támaszkodva teszik, arra törnek, 
hogy az Istentől való eltávolodásra annyi kísértésnek kitett 
ifjakat ne engedjék az anyagi, erkölcsi, szellemi és lelki 
nyomorban elsülyedni; teszik pedig ezt úgy, hogy midőn élesz-
tik az ifjakban a bel- és külmissió munkái iránti érdeklődést, 
esetleg az azokban tényleges részt venni akaró hajlamot, töké-
letesíteni igyekeznek egyszersmind világi hivatásuk dolgai-
ban is. 

A mi a nemzetközi szövetségben levő keresztyén ifjúsági 
egyesületek létszámát illeti, erről a kezünk alatti adatok sze-
rint — és pedig minden fontosabb adat kezünkben van — 
az egész föld kerekségére kihatólag az Amsterdamban 1891-ben 
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tartott nemzetközi konferenczián számolt be a nemzetközi köz-
ponti bizottság. 

1. Európa. 
Németországban van 820 keresztyén ifjúsági egyesület 

40,353 taggal, 23 titkárral vagy ügynökkel A 820 egyesület 
8 külön német szövetségben egyesül, melyek közül csak a 
nyugati szövetség 433 embert adott a belmissió hivatásos 
munkásai közé. 

Ausztria-Magyarország. Magyarországon, a jelentés sze-
rint, hanyatlóban van az ügy; Bécsben is kevesebb annak 
barátainak száma, mint volt; Csehországban ellenkezőleg ter-
jed az ezen egyesületek iránti érdeklődés, a mennyiben a 
prágai egyesület :49 tagot számlál, melyek az ország más 
részeiben új ágakat igyekeznek hajtani. 

Dániában van 110 egyesület 2600 taggal. 
Belgiumban van 18 egyesület ö65 taggal. 
Nagy-Brittanniában Irlanddal együtt van 615 egyesület 

és 141 kisegítő, vagy levelező egyesület, összesen 78,695 tag-
gal. Az egyesületek által tulajdonjoggal bírt épületek értéke 
3.661,060 arany forintra megy; 66 intéző és egyetemestitkár 
áll, a segédmunkások, jegyzők stb. mellett, az ügy szolgá-
latában. 

Hollandiában van 449 egyesület 7942 taggal. 
Francziaorszagban van 82 egyesület; csak magában 

Párisban három titkár működik. 
Oroszországban van 9 egyesület 571 taggal. 
Svédországban van 36 egyesület 2927 taggal; ezenkívül 

van még 49 más ilyen egyesület 638 taggal, de ezek még 
nem léptek be a keresztyén ifjúsági egyesületek nemzetközi 
szövetségébe. 

Spanyolországnak öt városában van keresztyén iQúsági 
egyesület. 

Olaszországban öt, nemzeti szövetségben egyesült keresz-
tyén ifjúsági egyesület van. 

Svájczban van összesen 361 egyesület kilencz fizetett 
titkárral. 

Amerika. 
Délamerikában 12 vagy 13 keresztyén ifjúsági egyesület 

áll fenn. 
Északamerikában virágzik ezen ügy legjobban. 1385 

egyesületben 225,000 tag szerepel s 1100 ügynök működik; 
két külön iskolában emberekei képeznek, kik ezen belmissiói 
ágnak lesznek hivatásos munkásai; ezen egyesületek nagyobb 
városokban ragyogó palotákkal bírnak s összes jövedelmük 
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csaknem négy millió dollárra ment; 345 északamerikai egye-
temen van ilyen társulat 22,240 tanulóval, kik közül csak 
egy év alatt csaknem 1000 adta magát a külmissió munká-
jára. sokkal több pedig lelkészszé lett; külön szakosztályok-
kal benne vannak ezen egyesületekben a vasúti alkalmazottak, 
a kereskedelmi utazók, az indiánok, valamint a németek, 
svédek, francziák s bizonyára több más nemzet képviselői is. 

Ázsia. 
Indiában van 37, Ceylonban 14, Chinában 8, Japánban 

18, Persiában 3, Szíriában 5, ázsiai törökországban 11, össze-
sen Ázsiában 96 keresztyén ifjúsági egyesület. 

Afrika. 
Ezen nagy kontinensen 12 vagy 13 keresztyén ifjúsági 

egyesület van, és pedig kettő Madagaskárban, tiz a Fokföl-
dön, egy pedig Afrika bensőbb részeiben. 

Óceánia. 
A szigetvilágon 18 keresztyén ifjúsági egyesület van. és 

pedig tiz Ausztráliában, kettő Tasmániában, kettő Új-Zéland-
ban, négy a Havai szigeteken. 

Ezen kimutatás szerint, mely a dolog természetéből ki-
folyólag teljesen pontos aligha lehet, 

Európából 2657 
Amerikából 1394 
Ázsiából 96 
Afrikából 13 
Óceániából 18 

együtt. . . . 4178 
keresztyén ifjúsági egyesület van ezen szövetségben. 

íme, a közös czélra együttesen törekvő erők hatalma! 
íme, egy belmissiói munka óriásilag nagy ereje! 

Még csak három mozzanatot! 
A genfi nemzetközi központi bizottság évek óta három 

nyelven, ú. m.: francziául, németül és angolul egy évnegyedes 
folyóiratot ad ki, mely a szövetség haladásáról, ügyi állásá-
ról folyton tájékoztatja az érdeklődőket. E folyóirat ingyen 
megküldetik mindazoknak, kik érte Genfbe fordulnak. (Az 
angol kiadás czíme: The Messenger = A Hírnök, kiadói hely 
czímzése: Case Strand 4416, Genf, in der Schweiz). 

A nemzetközi központi bizottság irodájában felszaporo-
dott rengeteg munka és a sok utazás már régóta szükségessé 
teszik, hogy a Fermaud Károly által betöltött nemzetközi 
egyetemes titkári állomás mellé még egy másik, ugyanolyan 
hatáskörrel felruházott, tehát szintén nemzetközi, egyetemes 
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titkári állomás létesíttessék, a mi, a dolognak pénzügyi olda-
lát nem is véve tekintetbe, épen nem volt könnyű dolog, 
miután ezen titkárnak, mint láttuk, sok oknál fogva, mintegy 
külön kell Isten által teremtetnie ezen munkára. Éveken át 
tartó keresés, tárgyalás után megállapodott végre a nemzet-
közi központi bizottság Phildins Keresztély, a berlini keresz-
tyén iijúsági egyesületek titkárának személyében, kit mult 
évi augusztus 11 s következő napjain tartott gyűlésében 
7500 frank fizetéssel meg is hivott a nagy munkájú, rend-
kívül fontos állomás betöltésére. 

A nemzetközi központi bizottság a különböző országok-
ból részére befolyó adományokból fedezi a maga költségeit, 
melyek az utolsó kimutatások szerint 30—36 ezer franknál 
többre mentek. 

És hogy áll hazánkban, vagyis közelebbről hazai pro-
testáns egyházainkban a keresztyén ifjúsági egyesületek ügye V 

Fontosabb kérdés ez ma, mint a hogy sokan gondolják. 
Az idők jelei szerfölött gonoszak. Vájjon nem kellene-e épen 
azoknak, kikből még ezentúl lesznek egyházunk épületének 
fentartó oszlopai, vájjon nem kellene-e azoknak szövetkezniök 
olyan munkára s életre, mely a saját vallás szeretete, a hit-
hűség mellett az egyetemes keresztyénség igazainak megisme-
résére, a Krisztus személye és münkái iránti meleg odaadásra 
is vezet?! 

Tudvalevő dolog, hogy Fermaud Károly, a keresztyén 
ifjúsági egyesületek nemzetközi központi bizottságának egye-
temes titkára, többször is megfordult már hazánkban, sőt a 
mult évi október 30—november 10. napjain vele együtt itt 
voltak a nemzetközi központi bizottság elnöke, Barde Eduárd, 
és az ügynek egy meleglelkű, nagynevű barátja is Berlinből, 
Bernstorjf gróf. Itt jártak pedig ők azért, hogy az általuk 
képviselt ügynek hazánkban is propagandát szerezzenek. 

A nemzetközi központi bizottság tanácsadó osztályában 
Magyarországot először Szilassy Aladár budapesti közigazg. 
biró, majd Szabó Aladár theologiai tanár képviselte, ki meg-
jelent az 1894-ben Londonban tartott egyetemes konferenczián 
s kétszer részt vett a nemzetközi központi bizottság genfi 
gyűlésén is. Mint a „Messenger" 1896. évi márcziusi számában 
olvashatjuk, Szabó Aladár lemondván ezen állásáról, helyét 
újra Szilassy Aladár, ez a magas állású, lelkes világi úr fog-
lalta el, kinek vallásos buzgósága, meleg egyháziassága ben-
nünket mindig a külföld nagy világi férfiainak hitbuzgósá-
gára, lángoló egyháziasságára szokott emlékeztetni. 

Az ő vezetése alatt áll a budapesti magyar ifjúsági 
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egyesület, melynek rövid alapszabályzatából, útmutatóul, jó 
lesz kiemelnünk a következő pontokat: 

Czím: „Református ifjúsági egyesület*. Az egyesület 
alapjai Istennek a Jézus Krisztusban kijelentett szeretete. 
Az egyesület czélja: A'valláserkölcsi élet ápolása. A czél el-
érésére szolgáló eszközök: a) a Szentírás, különösen az új-szö-
vetség olvasása; b) önképzés vallásos szellemben; c) könyvtár 
és lapok; d) a keresztyén szeretet gyakorlása vallási és nem-
zetiségi különbség nélkül; e) tagsági díjak és önkéntes ado-
mányok. Az egyesület a budapesti református egyház oltalma 
alatt áll. mely azt erkölcsi támogatásban részesíti. Az egye-
sület a keresztyén ifjúsági egyesületek. genfi központi bizott-
ságával testvéri viszonyt tart fenn stb. stb.a 

Ezen egyesület 1892. márczius havában alakult meg s 
alapszabályait a közoktatásügyi miniszter ugyanazon év őszén, 
november 4-én erősítette meg. Elnöke Szüassy Aladár, al-
elnöke Szőts Farkas, titkára Szabó Aladár lett. 

És lássuk, mit végzett eddig ezen, határozottan keresz-
tyén alapon nyugvó egyesület? Csütörtök esténként a biblia 
egy-egy részlete fölött elmélkedik, hétfőn esténként egy-egy 
tanulságos és érdekes felolvasást, utána egy-egy szép szava-
latot hallgat meg s ezen utóbbi összejöveteleket is rövid bibliai 
elmélkedéssel és imádsággal zárja be. Ezen kisebb összejöve-
telek mellett a nagy közönség részére felolvasó- és zeneesté-
lyek et rendez; a keresztyén ifjúsági társulatok ünnepi hetében, 
több összejövetelen nagy keresztyén gondolatokról elmélkedik; 
az ifjak között dúló erkölcsi betégségek, fóként pedig a paráz-
naság leküzdése végett egy szövetséget létesített, mely a kül-
földi ilynemű szövetségekhez hasonlóan fehér kereszt-szövet-
ségnek nevezi magát; „Keresztyén Híradó" cz. a. egy kis 
közlönyt is ad ki; tagjai között, a pártfogói szerepet vivő 
önálló férfiakon kívül hittanhallgatókat, joghallgatókat, orvos-
növendékeket, bölcsészettanballgatókat, technikusokat s nagy-
számú iparosokat is találunk. Első jelentése szerint, mely az 
1896. április l-ig való időre terjed, a tagok száma örvende-
tesen gyarapodott s bár az 1895. évi 240 tag közül 102 nevet 
törülni kellett, 1896. április végén mégis 180 rendes és 19 
pártfogó tagja volt az egyesületnek, míg egy#>év múlva meg 
165 rendes és 21 pártfogó taggal számolt Összeköttetésben 
állott a budapesti református theologiai önképző társulattal s 
az utolsó évben a budapesti ref. gymnasium ifjúságával együtt 
az iQ'ak részére biblia-olvasó kalauzt, a Lorántfly Zsuzsánna-
egylettel együtt pedig bibliai útmutatót adott ki. Az előbbi 
az új-testamentomból és a zsoltárokból néhány verset, az 
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utóbbi az egész bibliából egy rövid fejezetet jelöl ki minden 
napra. Felolvasásokat, részben szabad előadásokat tartottak 
az egyesölet estélyein 1893-ban 10-en. 1894-ben 14-en, 1895-ben 
33-an, 1896-ban 34-en. Megjelent kiadásában „Komoly szó a 
magyar ifjakhoz" czím alatt egy három kros fdzetke is, mely-
ben az egyesület egy orvosnövendék tagjának a prostitutia 
átkáról irt rövid értekezése foglaltatik. 

íme tehát magyar földön, magyar iQak között is lehet 
keresztyén szellemű egyesületet létesíteni. íme a példa arra 
nézve, hogy egy elvetett mag mint szökkenhet sudár fába s-
mint hajthat újabb és újabb, virágokkal díszlő ágakat. 

Hazai protestáns egyházunk theologiai intézeteinek nemes 
ifjúsága, vezérlő férfiaival élén. önképző társulatainak egy-egy 
szakosztályában oly igen könnyen átalakulhat keresztyén ifjú-
sági egyesületbe. Nekik kell ezen munkát megkezdeniök, utá-
nok majd jönnek a többiek. A keresztyén ifjúsági egyesületek 
általános alapelve a legszélesebb körű szabadságot engedi meg 
a szervezkedésre, — csak szervezkedjenek már a nagy munkára 
mindazon mi ifjaink, kik az Úr Jézus Krisztust Istenöknek és 
Megváltójuknak tekintik és az ő tanítványai óhajtanak lenni. 

Ott látjuk az ifjúsági szövetség soraiban a legnagyobb-
és legműveltebb nemzetek ifjait épen úgy, mint a velünk 
egyenarányú, vagy a messze utánunk következő nemzetek 
ifjúságát is. Semmisem menthet tehát, ha mi elmaradunk. 

Kezdjünk e téren is munkához: szervezkedjünk minél 
több ponton; azután alkosson a magyar ifjúság egy magyar 
nemzeti keresztyén ifjúsági szövetkezetet, mely belépvén test-
vérként az egyetemes szövetség nagy családjába, építse a. 
maga erejével Istennek országát s járuljon hozzája a szenteké 
nek ama kívánatos egyességéhez. 

Debreczen. Csíky Lajos. 

Jegyeet. A keresztyén ifjúsági egyesületek angol évkönyvének (English 
Jear Book) f. évi folyamában, inely a fenti ismertetés után jelent meg, 
következő magyarországi ker. ifjúsági egyesületekről számol be: «Békéa 
124 taggal, Budapest magyar 180, német J07 t., Felső-Kör 78, Magyar-
Soók 40. Nagy-Kálló 81, Pinkafő \2, Révkomárom 100, Székes-Fehérvár 48, 
Szólád 28, Török-Szentmiklós 147, Tiirkös 66. Új-Verbácz 48, Paks 80 taggal, 
összesen 14 egyesület 1145 taggal. A munka egészben véve lassan halad 
előre, a tevékenységnek legfőbb akadálya az, hogy nincsenek alkalmas helyi-
ségek. hol az egyesületek a magok összejöveteleii tarthassák*. 
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