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Gedminaièiø dvaro ûkinio pastato likuèiai.
Nuotrauka ið redakcijos archyvo

Diplomatas Eduardas Jatulis gimë 1895 m. Linkuvoje. Mokësi
Ðiauliø gimnazijoje. Prasidëjus Pirmajam pasauliniam karui, su
ðeima pasitraukë á Rusijà, kur baigë gimnazijà ir ásijungë á jaunimo
politinæ veiklà, organizavo „Paþangos“ draugijos skyriø, buvo Ðiaurës Kaukazo lietuviø tarybos narys. 1918 m. gráþo á Lietuvà, dirbo
mokytoju Linkuvoje, vëliau pakviestas á valstybës kontrolæ dirbti
kontrolieriaus padëjëju. 1920 m. paskirtas dirbti buhalteriu Lietuvos pasiuntinybëje Berlyne. Èia bendravo su S. Lozoraièiu, J. ir
M. Urbðiais ir daugeliu kitø iðkiliø ano meto lietuviø. 1921–1925 m.
mokësi Berlyno, Kilio, Fribûro universitetuose, kur baigë aukðtàjá
mokslà ir ágijo politiniø mokslø daktaro laipsná. Jo disertacija buvo
itin aktuali ano meto Lietuvai – apie Klaipëdos kraðto reikðmæ Lietuvos ekonomikai. Tada tarptautinëse institucijose vyko ginèas dël
Klaipëdos kraðto ájungimo á Lietuvos valstybës sudëtá, o juridinis to
áteisinimas – Klaipëdos konvencijos ir statuto rengimas, pagaliau
dokumentø priëmimas. 1925–1927 m. E. Jatulis dirbo Lietuvos uþsienio reikalø ministerijos sekretoriumi, vëliau – referentu. Prasidëjus Lietuvos ir Vokietijos deryboms dël sienos ir kitø problemø
sureguliavimo, buvo paskirtas konsulu Tilþëje. Ðias anuo metu gana sudëtingas pareigas ëjo 1927–1932 metais. Jis rûpinosi ne tik
pasø, vizø ir kitokiø dokumentø iðdavimu, bet ir sprendë prekybos,
kai kurias ekonomines problemas. Èia buvo ne tik Lietuvos ir Vokietijos pasienis, bet ir nemaþa lietuviø kolonija. Kilus nors menkiausiai átampai Lietuvos-Vokietijos santykiuose, konsului tekdavo
gilintis ir á politines gyventojø nuotaikas. Nors E. Jatulio darbo konsulu metais santykiai tarp valstybiø nebuvo tokie átempti, kaip á
valdþià atëjus Hitleriui, dirbti nebuvo lengva, nes buvo prasidëjusi
pasaulinë ekonominë krizë.
Dirbdamas E. Jatulis rûpinosi, kad bûtø plëtojama Prûsijos lietuviø veikla ir taip uþkirstas kelias jø nutautëjimui, kurá skatino Vokietijos administracija Rytprûsiuose. Bendradarbiavo su Vydûnu, rûpinosi jo atvykimu á Lietuvà, paskaitø visuomenei organizavimu. Vos
pradëjæs dirbti konsulu, tautiniø maþumø kongresui Þenevoje parengë Prûsijos lietuviø memorandumà, kuris turëjo gana nemaþà
atgarsá. Po jo vokieèiø vietos administracija pradëjo þmoniðkiau ir
atsargiau elgtis su lietuviais. Antrasis panaðus memorandumas
buvo pasiøstas tautiniø maþumø kongresui Vilniuje 1932 metais.
Konsulas bendradarbiavo su Prûsø lietuviø tarybos jungiamomis draugijomis: kultûros, saviðalpos, moterø, lietuviø orkestro ir
kt., Prûsø lietuviø partija. E. Jatulis talkino lietuviø organizacijoms,

stengësi, kad á Tilþës seimelá bei Provinziallandtagà patektø lietuviø atstovø. Rûpinosi lietuviðkø mokyklø veikla, mokytojais, vadovëliais. Jo dëka buvo ákurti du vaikø darþeliai Tilþëje ir vienas Ðilgaliuose. Vaikams buvo rengiamos Kalëdø eglutës, mokykliniam
jaunimui – ekskursijos ir vasaros stovyklos Lietuvoje. Konsulas
rûpinosi ir lietuviø kultûros namø statyba, organizavo Lietuvos kolektyvø ir solistø koncertus Tilþëje.
E. Jatulio rûpesèiu nuo bankroto buvo gelbstima garsioji Jagomastø spaustuvë, leidþiami prolietuviðkos orientacijos periodiniai
leidimai vokieèiø kalba: „Unsere seime“ ir „,Mitteilungen der per.
Litauer“. Taip anuo metu buvo stengiamasi su lietuviðkais reikalais
supaþindinti lietuviðkai nekalbanèius lietuvininkus ir pristabdyti nutautëjimo procesà. Konsulas sekë vokiðkos spaudos antilietuviðkus iðpuolius, Vokietijos valdininkø antilietuviðkas kalbas ir kità
prieð Lietuvà nukreiptà veiklà, apie vykstanèius procesus informuodavo Lietuvos uþsienio reikalø ministerijà.
1929 m. jis organizavo lietuviø ðeimø Rytprûsiuose registracijà.
Dël to uþsienio reikalø ministras, kilæs ið garsios Maþosios Lietuvos lietuvininkø Zauniø ðeimos, iðbarë konsulà uþ ágaliojimø virðijimà, uþdraudë konsulate laikyti kartotekà, „patarë“ jà perduoti lietuviø organizacijoms, bet registracijos reikalams skyrë 2500 Lt. Tai
rodo, kad ðia lietuviðka veikla ministras buvo patenkintas.
1929 m. E. Jatulis pateikë praðymà uþsienio reikalø ministrui,
kad Vydûnui bûtø skirta nuolatinë pensija arba nors vienkar tinë
paðalpa, nes Vydûnas Mauderodës spaustuvei uþ knygø leidimà
buvo skolingas net 5000 RM. 1932 m. buvo iðleistas Vydûno veikalas vokieèiø kalba „700 Jahre deutschlitauische Beziehungen“. Já
iðleisti padëjo Tilþës konsulas E. Jatulis.
Kai Jatuliams gimë antras sûnus, tëvai Vydûno papraðë bûti
krikðtatëviu. Vydûnas maloniai sutiko atvykti á Jatuliø ûká Gedminaièiø dvare (ûká Jatuliai buvo nusipirkæ ið grafø Broel Pliateriø),
bet Ðvëkðnos klebonas Julius Maciejauskas nesutiko, kad Vydûnas, bûdamas ne katalikas, krikðtytø kûdiká. Vis dëlto apeigose
Vydûnas dalyvavo.
1932 m. E. Jatulis buvo atðauktas ið Tilþës ir paskirtas Lietuvos
Teisiø ir administracijos departamento kanceliarijos virðininku, o
1939 m. paskirtas dirbti Lietuvos konsulu á Charbinà Mandþiûrijoje,
kur tuo metu buvo didelë lietuviø kolonija, pradëjusi kurtis XIX a.
pabaigoje. Ðioje kolonijoje buvo nemaþai ir inþinieriø, maðinistø,
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