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épül az óbudai új Dunahíd. Fővárosunk világhírét ez az újonnan 
feltárt épületrom nagyban fogja emelni, mert most már nemcsak a 
város külterületén, hanem a belsejében is lesz egy római arénánk, 
miként a büszke Párizsnak az Arénes de Lutece . . . 

És csodálatos, hogy erről a katonai amfiteátrumunkról, mint 
határozott bizonyosságról értekezett már 1823-ban egy művelt 
magyar honfitársunk, Németh Sándor: «Észrevételek az Ó-Budai 
határban található és látható Római Régiségek iránt» címmel. 
Osztrák szolgálatban alkalma volt Némethnek Itáliában és Polá-
ban a különféle rómaikori építészeti és egyéb emlékek tanulmá-
nyozására. Midőn 20 évi külföldi szolgálat után hazatért és az 
óbudai meg a visegrádi királyi uradalmak «Kameralis Praefec-
tusa» lett, itthon a legnagyobb szenvedéllyel kutatta a római emlé-
keket. Igy jutott el a Király-hegyhez. Feltűntek ott néki a kör-
alakban épült házak és polai tapasztalatai alapján állapította meg, 
hogy a Királyhegyen épült házak alatt egy olyan amfiteátrum 
van, mint amilyen a polai, melynek azonban felépítményeiből is 
még sok látható. Feltevése szerint a Római-fürdő 24°-os vízét 
egészen idáig vezették el a katonák, hogy abban a gladiátorok 
«kik életre-halálra hadászni kénszeríttettek, megmosakodhassa-
nak és fürödhessenek». . . Tartalmas és mélyenjáró értekezése 
után éppen száz esztendőnek kellett eltelnie, hogy megkezdjék a 
katonai amfiteátrum feltárását és a világ szeme elé állítását. 
Ezzel a megcsonkított, kicsi Magyarország megint egy olyan mun-
kát végzett el a főváros anyagi ereje révén, amit a régebbi, nagyobb 
ország észre sem vett. De ez a kultúrmunka is csak egyik bizony-
sága életakarásunknak és életerőnknek, amelyek révén nemcsak 
önmagunkat gazdagítjuk, hanem a művelődésre vágyó, tökéle-
tesebb emberiséget. 

ÉJJELI KALAND 

Várom a reggelt, hánykódva az ágyban, 
de hosszúak ezek az éjjelek! 
Unalmamban égő cigarettámmal 
az éjszakába lyukat égetek. 
S íme, egy lány bújik át rajt — piros kalappal 
oly üde, szép, s oly édesen nevet: 
köszöntöm, s örömmel vele megyek. 

Baradlai Albert 


