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0 Sztranyavszky-affér 
Irta dr. Balonh István. 

Szokatlanul magasra csapnak fel azok a 
hullámok, amelyek Sztranyavszkv Sándornak, ^ 
képviselőház elnökének az evangélikus orszá-
gos zsinaton elmondott beszéde nyomán az 
országos közvéleményben keletkeztek. A be-
széd hozzászólásunk indult 8 a katolikus egy-
ház elleni súlyos támadás lett belőle. 

A magyar sajtó — jobb és baloldali egy-
aránt, — teljes egyértelműséggel utaetija visz-
sza azt a hangot, araelvre a házelnök ragadtat-
ta magát e a legenyhébb kritika is „végzetes 
elsiklás"-nak minősíti Sztranyavszkv Sándor 
felekezeti elvakultságát. 

Nem kell felekezeti elfogultság ahhoz — Ír-
ja a liberális Esti Iiurir —, hogy a megdöbbe-
nést és viharos tiltakozást váltsa ki a képvi-
selőház elnökének az a megállapítása, hogv 
ebben az országban ..szinte sötét közévkorra 
emlékeztető inkvizíció eszközeivel dolgoznak." 

Az csak természetes, hogv a baloldali kriti-
kán tul, a katolikus élet orgánuma, a Nem-
zeti Újság egyenesen Sztranyavszkv Sándor 
távozását követeli a képviselőház elnöki széké-
ből. 

Politkai körökben pártkülönbség nélkül 
megállapították, hogv Sztranyavszkv zsinati 
beszédének minden bizonnval messzemenő kö-
vetkezményei lesznek. Az „affér*' olyan élesen 
robbant ki, bogv az most már személyi követ-
kezmények nélkül megoldhatatlannak látszik 
ós a sajtóra csak az a feladat vár, hogy re-
gisztrálja a katolikus tábor felháborodásának 
indokait. , 

Miért ia követeli a Nemzeti Újság s vele az 
egész katolikus közvélemény Sztranyavszkv 
azonnali távozását7 

Első sorban azért», mert szokatlan éles tá-
madását valótlanságra, építette, sőt ennél töb-
bet tett, insizinuált és rágalmazott. Mert mi az 
igazság? A katolikus egyház rendelkezései 
csak saját híveire vonatkoznak: ezek lelki ér-
dekeit szolgálni pedig nemcsak joga, hanem 
kötelessége is az egyháznak. A reformátusok, 
az evangélikusok is ugyanezt csinálják s a ka-
tolikus felfogás azt mondja erre: joguk van 
hozzá. A magyar képviselőház elnökének ille-
nék tudni, hogy éppen katolikus részről tör-
tént az a kezdeményezés, — a bíboros herceg-
prímás ismert házassági javaa'aita —, amely 
azt követelte, hogv a házasságkötés terén az 
egyház és felekezetek a saját; maguk szabályai 
szerint rendelkezhessenek. Ebből a tételből 
persze nehezen lehet levezetni „a saiát közép-
korra emlékeztető inkvizíciót". 

Sztranyavszkv támadásának tartalmi elté-
velyedését még fokozza vádaskodásának kriti-
kus időpontja. Amikor külpolitikai vonatkozás-
ban Európa figyelme Budapest felé összponto-
sulj Ciano gróf olasz külügyminiszter vendég-
látása idején, Horthy kormányzó római utjá-
nak előkészítésekor, amikor a magyar államfő 
vatikáni látogatásának tervét jelenti a római 
sajtó, példátlanul súlyos ez a támadás a nem-
zet. lelki egysége és társadalmi békéje ellen. 
Ilyenkor sötét és fájdalmas látványosság azt. 
észlelni, hogv nagyon sok egyszerű pol-
gárnak több judiciuma és külpolitikai ér-
zéke van, mint a kepvíselőhaz elnökének. Ez az 
észlelet olyan egyéni tragikum, amelyből csak 
egy kivezető ut van: a sürgős, tartós pihenés. 
Pszihoanalitikai alapon meg tudjuk érteni 
Sztranvavszkv felháborodásán; talán még nem 
felejtette el a Nemzeti Újságnak és táborának, 
amiért felébresztették abból az álmából, hogy 
netalántán Magvarország miniszterelnöke lehet. 
A zsinaton elhangzott durva sértegetése csak a 
Nemzeti Újságot igazolja. 

Sztranyavszkv közéleti karrierjének ez a 
tengelytörése reánk, szenvedő szemlélőkre néz-
ve is fájdalmas, mert benne a parlament elnöki 
méltóságát is defektus érte. A közjogi méltó-
ságoknak azon a csúcsán, ahová. SztranyavF7.kvt 
az erőszakos temperamentuma s éppen nem Deák 
Ferenc bölcsessége lendítette, annyi fényes emlé-
kű íörténelmi előd után, szomorú látvány a judi-
cium elborulásának ilven példája. Arról a maga-
tartásról a kato^kus egyház hasonló támadá-
sokkal szemben presztízsének védelmét várta 
volna; a pártembertől pedig — aki ezt a jelle-
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gét külsőleg is gomblyukába tűzte — a kor-
mányelnök programjának tiszteletét, a nem-
zeti egység szimbólumát a felekezetek, tár-
sadalmi osztályok s epyá'talában minden ta-
goltság felett. 

Sztranyavsizky leszállott erről az ideális 

magaslatról. Mikor e sorok nyomdafestéket ér-
nek, ugy lehet kritikai megállapításainkkal 
egyidőben jelenik meg híradás, amely a képvi-
selőház elnöki polcáról való távozását jelenti 
be. Ez a következmény jogállamokban feltar 
tózhatatlan. 
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Három hét múlva nyílják meg 
a nemzeíközi autóul 

hónapok óla elzárt áljáróhidfál 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

'transzkontinentális ut szegedi szakaszának 
legfontosabb része a rókusi átjáró, amelv egy-
magában is értékes objektum. Ideális betor-
kolást jelent az autósok számára, akik nem 
szeretik az éles kanvarodókat. Elkészítése tö-
mén'elen pénzbe került és tovább dolgoztak 
rajta, mint az egész szegedi szakaszon. Hóna-
pok óta még sincs rajta forgalom, mert az át-
járót az államépitészeti hivatal lezáratta, hogv 
a vállalkozó elvégezhesse a szükséges javítá-
sokat. Eredetileg azzal biztatták az érdekelte-
ket, hogy a javítási munka csak néhány hétig 
tart, de ezek a hetek azóta elmultak és a so-
rompót mind a mai napig nem nyitották fel. 

Kedden délelőtt nagyobb küldöttség kereste 
fel dr. Tóth Béla polgármesterhelvettest és el-
panaszolta, hogv 

a hosszadalmas útlezárás miatt a 
tanyai lakosság rendkívül sokat 
szenved, mert a várost csak nagy 

kerülővel érheti el. 

A nemzetközi uton közlekedő autók éppen 
ugy, mint a kocsik, sőt a gyalogosok is kény-
telenek letérni a nagyszerű utró1 az akoltele-
peknól, hogy a. gveptéren keresztül, a belvárosi 
temető mellett elérjék a Kálvária-utat és ngv 
jussanak be a városba. Ez a kerülő több kilo-
méterrel meghosszabbítja az utat és rengeteg 

j időveszteséget jelent. A küldöttség szerint a 
! rókusi átjárón 

olyan kis munkaerővel folyik a• ja-
vítási munka, hogy ebben az évben 
már nem is remélhető az dtiáró 

megnyitása. 

amire pedig igen nagy szüksége lenne a tanyai 
lakosságnak. A küldöttség arra kérte a vároa 
hatóságát, hogv szorgalmazza a munkát ille-
tékes helyen, járjon el, hogv több munkást 
foglalkoztassanak, mert különben sohasem ké-
szülnek el vele. 

A polgármesterhelvettes érdeklődött as ügy-
ben az államépitésEeti hivatalnál, ahol közöl-
ték vele. hogv a munka tempóját nem lehet 
meggyorsítani. Az történt, hogv a í átjáró, 
amint azt az épitési vállalkozók előre gondol-
ták, a talaj eüppedése következtében javításra 
szorult. Ez a javítási munka folvik jelenleg. 
Eleinte ugy látszott, hogv két-három hét alatt 
elkészülök vele, de munkaközben kiderült, 
hogy nagyobbarányu betmmunkálra van szük-
ség. Mosit azonban rövidesen befejeződik a 
nyinka, akkor az átjárót, ismét, megnyitják, de 
csak a gyalog- és. a kerékpárforaalom előtt, a 
teherforgalom és az autók számára csak há-
rom. hét múlva. Ilárom hétre van ugyanis szük-
ség, hogy a frissen készített beton használható 
legyen. 

Egyesítik az epyeteml 
és a Somogyi-könyvtárat, 
ha az állam teljesíti kötelezettségét és befejezi a Tem-
plom-téri építkezéseket 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
. szegedi Kultúrpalota is azok közé a problé-
j mák közé tartozik, amelyeknek megoldását 

esztendőről-esztendőre halogatja a város, bár 
! mindenki tudja, hogy a megoldás elodázhataí-

Unul sürgős lenne. Fokozott mértékben áíl 
ez a Kultúrpalotára, amelynek helyiségei ré-
gen nem nyújtanak elegenő lehetőséget a ben-
nük összezsúfolt, értékes muzeumi és könyv-
tári anvag hozzáférhető elhelyezésére. Most a 
kép'ár anvaga gazdagodott az Ambrózovics-
féle értékes hagyatékkal, amelv egymagában is 
körülbelül négyszáz darabból áll és amelyből 
a muzeum igazgatója csak ugv rendezhet ki-
állítást, hogv paravánokkal takarta el a kép-
tár régebbi kincseit. 

A megoldásra vonatkozólag már sokféle terv 
merült fel. A legtermészetesebb, a legkézenfek-
vőbb az lenne, ha két szárnyat építenének a 
Kultúrpalotához a. Stefánia felé és ezekben az 
ai szárnyépületekben l\elveznék el az intézet 

ládákba, zsúfolt értékelt. Á mérnöki hivatal an-
; nakidején elkészítette a szükséges terveket eh-
| hez a megoldáshoz, de aztán fedezet hiáma 
j miatt lekerült a kérdés a napirendről.' 

Most aztán megszületett egy ujabb terv. 
amelynek érdekében az egyetem, teszi meg a • 
kezdeményező lépéseket. Komolv mozgalom in-
dult egyetemi körökben, hogy az állam váltsa 
be azt a kötelezvényét, amelvet annakidején a 
városnak adott a város által vállalt építkezési 
hozzájárulás ellenében és építtesse körül, mén 
pedig Klebelsherg Kunó elgondolása és Rerrich 
Béla tervei szerint az egész Templom-teret. 
Rerrich Béla annakidején részletesen kidolgoz-
ta ennek az épitkezésnek a terveit, a tervek 
megvannak a kultuszminisztériumban, de a ne-
héz pénzügyi viszonyok miatt eddig senki sem 
gondolt arra. bogv a megvalósításuk tulajdon 
képen szerződésileg vállalt kötelezettsége 37 
állaimnak 

Értesülésünk szerint a lesközelehbi közgvfl 


