
;máciai viszonyba, amelynek sehol sincs képviselője. Szerinte, ha nem is elutasító;
lag, de halasatólag ke~l kezelni az ügyet."

Kunfi Zsigmond másodszor is hozzászól és "belemegy abba, hogy jöjjön ide
'valami míssio a pápától, de ne követ."

"Károlyi Mihály köztársasági elnök úr indítványárautasítják a külügvmínísz
tériumot, hogy puhatolódzék az iránt, hogyan fogadná a pápával való diplomáciai
,öss2JekötltetJést az entente és elsősorban a Quirinál."j5

A magyar külügyminíszbóríum időközben, úgy tűnik, újabb és megnyugtató
értesüléseket 'kapott a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolatok felvételének ügyé
ben, mert a Minisztentanács 1919. március 17-i ülésének jegyzőkönyve a követke
zőket rnondja:

"Károllyi Mihály köztársasági elnök úr indítványára a minisztertanács tudo
másul veszi Charmánt Oszkár követnek Rómában folytatott diplomáciai tárgyalá
sainak eredményét. TudomásUll veszi, hogy a Vatikán kész volna a bécsi nuneia
túrát áthelyezni Budapesbre, ha a magyar kormány ez irányban kívánságát kifejezt

A magyar kormánya nunetust kész fogadnl."!"

Míndez akikor történt, amikor - ugyancsak a jegyzőkönyvek tanúsága sze
rínt - már érlelődik a Berinkey kormány bukása, és Szende Pál a Miníszterta
nácson azzal indokolja a tis7rtJa szocíalísta kormányt, hogy: "A polgárság megbukott
ennek le kell vonni a konzekvenciáit." A jegyzőkönyvvezető szokásszerínt hozzá
teszi, mint határozatot: "Tudomásul szolgál.t"?

Nemcsak a polgárság, de vele a polgári demokratikus forradalom is megbukott,
és 1919. március 21-én átadta helyét a Tanács Köztársaságnak.
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UTCA ESŐBEN

Az eső tükörré mered
nyüzsög megannyi kártYfL
egy egésznek tűnő felek
képletes két világa

a talp fölött s a talp alatt
·a lábak arcok ikrek
kettéosztott a pillanat
meghasonlik az ihlet

bizonytalan híg ragyogás
burkolja be a sorsot
két ,külön rend az egy s a más
éles és elmosódott

mindenki önmagám lép
ugyanarra a pontra
pőrén mutatja a gyökerét
most az életfa lombja

mely talajtalan rögbe nő

szétfolyó csillogás ba
s öntözi két ég gyöngyöző

csillagcsepp-miriádja

Bittei Lajos
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