
1928 Julius 20. DfiLMAGY ARORSZAG 5 

A »lelki statisztika« adatait 
az egyetemi hallgatók a papok helyett 

gyűjtik össze 
Lelketlen u|ságagitóci6 a — lelki statisztikából 

(A Ditmaggarország munkatársától.) Rész-
iebesen beszámolt a Délmagyarország arról a 
furcsa adatgyűjtésről, amely nemrégen kezdő-
dött meg Szegeden és amelynek céljával ma-
gok sz összeírást végző fiatalemberek sem 
voltak teljesen tisztában. Valószínűleg ez a 
magyarázata annak, hqgy a katolikus lakosság 
összeírása sok helyen súrlódásokra vezetett, 
amelyek azután érthető és teljesen indokolt 
ellenérzést váltottak ki a fölöslegesen zakla-
tott családok körében. 

A posta ma ezzel kapcsolatban rendkívül 
fcrdekes levelet hozott a Délmagyar országnak. 
Ez * levél, amelynek irója kétségtelenül já-
ratos az egyházi dolgokban, ékes bizonyítéka 
annak, hogy a legnemesebb szándék is meny-
nyire elkallódhat a kivitelben, ha alkalmat-
lan emberekre hárul a végrehajtása 

A levél ezeket mondja: 

Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! 

Olvasván b. lapjukban a magánstatisztikusok 
furcsa összeírásáról megjelent cikkeket, engedje 
meg t. Szerkesztő ur. hogy néhány mrgje-gyzést 
fűzzek ezekhez. 

Egyházi körökben az úgynevezett Status Ani-
nurum (lelki statisztika) felvétele nem ismeretlen. 
Külföldön már régen próbálkoztak vele, de- csu-
pán abból a nemes és senki által sem kifogásolható 
céltól indíttatva, hogy H hivő és a lelkipásztor kö-
zött mélyebb és közvetlen kapcsolat létesüljön. 
Ilyen előzmények után Serédy hercegprímás ini-
cjativájára próbálták meg Magyarországon is na-
gyobb katholikus városokbau ezt a »próbafelvé-
telt«. Azonban a felvételeket ugy kontemplálták, 
hogy tekintettel arra, hogy a kérdőivekben lefek-
tetett kérdőponliok, melyek sok intim családi kö-
rülmény és magánéleti vis-zonytatokra vonatkoz-
nak, az összeirást le lkészek végzik, akik bi-
zonyára műveltségüknél, fogva birtokában vannak 
anmk a módszernek, amely a hívőktől -y ezen 
kényes feleletek dacára, érzékenységüket figyelem-
bevéve — bizalmas választ tud ezekre szerezni. 

Fpen azért nagyon jogosnak tartom a felháboro-
dást, amely a szegedi összeírást kiséri, hiszen bi-
zonyára azok az ifjú magánstatisztikusok sem vin-
dikálhatnak maguknak oly tekintélyt és a közön-
ségük részéről oly bizalmat — mint amilyen te-

:kir)(elyt és bizalmat szerzett volna a hivők részé-
Tői a saját papjuk. 

, Sajnos — mi öregek, akiken az Élet ekéje már 
o!y ürün végigszántott, nem tudjuk elfogadni er-
161 esi életünk felülbirálójául azt, aki esetlen fiunk 
lehetne és >ne mes» intenciói dacára is mi tanít-
hatnánk ki élettapasztalatokra, nem ő minket. 

Az bizonyos, hogy a felvétel jelenlegi módszere 
- a céltól messze elmarad — és a »lelki statiszti-

kábó'< lelketlen ujságagitációt csinált. Ugyan mi 
rz. ha nem destrukciói 

Mély tisztelettel: Egy olvasójuk. 

A levéllel kapcsolatban érdeklődtünk egy-
házi körökben és a következőket sikerült meg-
tuknunk: 

v kérdéses lelki statisztikái Budapesteu 
már , y évvel ezelőtt összeállították. Dr. Glatt-
feld r Gyula megyéspüspök most nemrégen 
rendelte el Szeged város területén is az össze-
írást. A kérdőíveket a püspök rendelkezésére 
adták ki a katolikus egyetemi hallgatóknak 
azr.\I az utasítással, hogy a kérdőívek rub-
rikáit a legnagyobb tapintat fal töltsék, vagy 
töltessék ki. Ezeken a kérdőiveken a következő 
kérdések vannak: 

Érdekesek a kérdőív kérdései Külön rubrika 
van a kérdezett nevére, foglalkozására, fele-
ségének, gyermekeinek nevére, életkorára, la-
kására. Érdeklődik az iv, hogy a házastársak 
mikor kötöttek polgári és mikor egyházi há-
zasságot. Milyen iskolába járnak a gyerekek, 
hogy a szülők szoktak-e gyónni és milyen 
időközökben, milyen egyesületnek a tagjai, 
milyen újságot olvasnak, milyen párthoz tar-
toznak, milyenek anyagi viszonyaik és a csa-
lád hány tagjának van szavazati joga. 

Ezek , a kérdések mind olyanok, amelyekre 
feleletet senkitől sem lehet kierőszakolni, leg-
feljebb közigazgatási uton. A válaszolás tehát 
egyéni joga mindenkinek. Kétségtelen azonban, 
hogy az összeírással megbízott egyetemi hall-
gatók súlyos tévedésbe esnek, ha erőszakos 
magatartással kívánják megszerezni a kérdőív 
adatait, mert hiszen a kérdezett ezekre a 
kérdésekre nem kötelességből, hanem szíves-
ségből, vagy udvariasságból válaszol, ha vála-
szol. Szívességet, udvariasságot nedig senki 
sem követelhet senkitől. 

Arra a kérdésünkre, hogy miért nem papok, 
lelkészek végzik ezt az adatgyűjtést, azt a 

Ó v á s ! I 
Az utóbbi időben gyakran bukkannak 

fel világhírű készítményünk silány után• 
zalai, amelyek megtivesztően utá 
nózzák a Diana sósborszesz 
közismert jellegzetes alak/dt. 

Ezek ellen a védjegybitorlást és tisz-
tességtelen versenyt képező üzelmek ellen 
Igénybe vesszük a rendelkezésünkre dlln 
is súlyos következményekkel járó törvé-
nyes eszközöket. 

Óva intünk mindenkit az ilyen meg-
tévesztő utánzatok forgalombahozatalától 
és kérjük a fogyaszfóközönseget, hogy a 
netán tapasztalt visszaéléseket saját ér-
dekében közölje velünk. 
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Diana Ipari és Kereskedelmi Rt. 
Budapest. I 

felvilágosítást kaptuk, hogy Szegeden nagyon 
kevés a lelkész, egy-egy plébánia körzetében 
alig kettő-három van, akik nem győznék az 
összeírás hatalmas munkáját. A megyéspüspök 
ezért bizta ezt a kényes munkát az egyetem 
katolikus hallgatóira. 

S ü r g ő b e n m e g k e l l o l d a n i 

UJ v í z t o r o n y , u | á r t é z i k u l á k , u | v l z m i l i e l e p , v a g y — 
&. T i s z a - v i z e ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) . A 
vízszolgáltatás problémája évről-évre súlyo-
sabban nehezedik e város hatóságára, mert 
egyre nagyobb fogyaszlőlőmegek kapcsolód-
nak bele a vizmGtelep által táplált magas* 
nyomású vezetékhálózatba és a vizmGtelep 
teljesítőképességét már a makszimumig fo-
kozták föl. A helyzel pedig mindig komo-
lyabbá válik és lassankint beigazolódik az, 
hogy az ártézi kutakhal táplált vizmü ma már 
nem tetet meg rendelteíésének. 

A város egyre-másra furái ja az uj ártézi 
kutakat, de szinte ugyanannyi régi kut avul 
mindig el, mint amennyi ujat iurnak. A régi 
kulák vize fokozatosan csökken, élettartamuk 
aránylag tulrövid és renováltalásuk majdnem 
annyiba kerül, mini egy u| kut fúrása. Jelen-
leg tiz használható ártézi kut vizét osztja 
szét a vizmGtelep, a tizenegyedik kut fúrását 
már elrendelte a lenács, de eddig még meg 
sem kezdték a munkát. Tagadhatatlan, hogy 
az idén nyáron kevesebb mizéria volt a víz-
zel, mint áz elmúlt években, ez azonban лет 
jelenti azt, mintha a vízszolgáltatás kielé-
gítő tenne. Az emeleii lakások nagy része 
a nappali órákban teljesen viz nélkül marad, 
éjjel viszont lizenegy órakor már elzárják a 
vizet. 

A városházán egyre jobban megerősödik 
az a felfogás, hogy 

a városnak előbb-utóbb meg kel! 
alaposan reformálnia a vízellátás je-

lenlegi rendszerét. 

s Többféle ferv merGH már fel, eoyelőre azon-

ban telfesen bizonytalan, hogy melyik alkal-
mas a kivitelre. Vannak, akik a második viz-
mGtelep és a második, a magasabb vízto-
rony megépítését larlják kívánatosnak. 

A jelenlegi víztorony az oka annak, 
hogy Szegeden nem épülhetnek há-
romemeletesnél magasabb lakóházak 

A vizmü ugyanis legfeljebb a harmadik eme-
leteket tudja ellátni vízzel, meri nyomása tul-
gyenge. 

Vannak, akik az ártézi kutak szaporítását 
kívánják, a geológusok azonban ezt a meg-
oldást nem tartják célravezetőnek, mert a 
megcsapolt vizrélegek nem kimeríthetetlenek 
és minden uj árlézi kut fúrása közelebb 
hozza a vizrélegek kimerülésének idejét. 

Szó van arról is, hogy a meglévő vizmü-
telepet kellene megerősíteni a telep üzemé-
nek elektrifikálásával. Ebben az irányban 
már folytak is tárgyalások a város hatósága 
,és a gázgyár igazgatósága között, megegye-
zés azonban a gázgyár magas egységárai 

.miatt nem Jöhetett létre. 
A szakemberek ezek közGl a megoldások 

közül egyiket sem tartják tökéletesnek, mert 
megítélésűk szerint a városnak olyan uj víz-
műre van szGksége, amely a város természe-
tes fejlődése számára e legszélesebb kerete-
ket biztosítja A szakértők 

a Tisza vizének kihasználására gon-
dolnak. 

amely a legolcsóbb, de a legbiztonságosabb 
megoldást is Jelentené. Csak az a baj, hogy 
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LYA MARA és HARRY LIEDTKE | 
A falusi Vénusz vasárnap a Belvárosi Afoztbnn. 9 
Llőadáaok kezdete 

vidám 
filmje 

vasárnap a Belvárosi Moziban. 
Hét К ö znap 6. 9 rtrnkor, УИИЙГ- é» ünnepnap a Be lvármlban 3. 5, 7, 

oiosz lilm és az 

vasarnap 
a Korsó Moslban. 

őrekor, a Korzóban 5, 7, 9 Órakor. 
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