
A két kiadvány, a Diario és az Annuario oly közkedvelt. népszerű,

használt és közismert volt, hogy a két kiadványt egyszerűen csak Cracas
nak nevezték, úgy, ahogyan a legnépszerűbb útikönyveket szerzőjükről

Baedecker-nek, a teológusok az egyházi döntvényele tárát Denzingernek,
a papnövendékek tankönyveiket Donatnak, Mihályfinak, Siposnak nevezik.

Úgy vélem, számunkra nem közömbös az a fontos művelődéstörténeti

tény, hogy a mai értelemben vett római egyházi sajtó keletkezését az
. 1716--18-as magyarországi török háborúnak s egyben magyarországi
származású vagy legalább is hazánkat jól ismerő szerkesztő, nyomdász és
kiadó férfiak kezdeményező vállalkozásának köszönheti.
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•
FüREDI KÉPESLAP

Lepergett már az őszi fáknak lombja,
hófelhők kúsznak rá a-Balatonra,
s amig a szél a fák alatt szalad,
ezer kis csacska hullám csobbanása,
mint kis koboldok tünde téli tánca,
veri a partot védő kőfalat.

Délről Tihanynak kettős tornya látszik,
őrzi az ősi kegyelmek csodáit:
multakra épült aranykorona;
a nádasokban kóbor szelek járnak,
nekivágnak a titkos éjszakának,
aztán dalolva surrannak tova.

Fürednek partján öreg fák regélnek
- hangjuk mint visszazengő égi ének -,
a tó is régi regét álmodik,
ezeresztendő üzenetét hordva
borul a halkan zizzenő habokra
és a ködbevész egy halász-ladik.

Valahol itt bolyong ezen a tájon,
nádasban-é vagy zsombos ingoványon,
aki után a szivem úgy dobog,
ezer esztendő eltűnő világa,
multunk kisértő kóbor éji árnya
s az esti csöndben halkan felzokog,

valahol itt bolyong ezen a tájon,
hiszem, hogy egyszer mégis megtalálom
s egymásra lelünk fáradt-boldogan
elvesztett multam, eltűnt ifjúságom ...
Aztán jöhet már a temető álom,
alszunk . . . s fölöttünk téli szél rohan ...
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