Híradó Összetartás
a Nemzeti Összetartozás Napján: 2020. június 4-én
A Híradó tagozat munkaterve alapján május 27-én délután, a járvány 77. napján, a
tagozat elnökségének vezetőségi értekezlete lett volna nélkülem. Az európai bakancslistám,
előkelő 3. helyén jegyzett Koszovóból kellett volna a késő délutáni órákban megérkeznem a
Liszt Ferenc Repülőtérre. Végül is, a manapság annyira favorizált foci fogalmával élve 1:1
döntetlen lett az eredmény. Elmaradt az utazás és elmaradt az értekezlet is. Győzött a
karantén!
Az előjegyzési naptáramat lapozgatva megláttam, hogy a következő napra „Szeged és
halászlé” lett beírva. Ennek fele se tréfa! Hívtam az elnök Urat (Soós alez.) a halászlét és a
vonat indulását tudakolva. „Se vonat, se halászlé még mindig érvényes a karantén.” Ő
különben is, a fogyasztási statisztikák alapján legmagyarabb halat: a hekket kedveli, amit az
utóbbi 10 esztendőben mindig egy habos, pohár borsodi világos és a bajtársikör társaságában
szoktunk elfogyasztani, június idusán, a balatonkenesei (újabban csittényhegyi) honvéd
üdülőben. Ezen a nyáron ezt is kivégezte a vírus és különben is a költő szavaival élve, Ő
most: „Éhe kenyérnek, éhe a Szónak, Éhe a Szépnek…”. Megértettem, benne is kialakult a
sok virtuális szépség után egy valóságos élmény utáni kultúrszomj. Eddig létezett a kapolcsi
Művészetek Völgye: „…kalandozás a koncertek, népzene, színház, improvizatív
tánc…világában. Tömeg a jazz színpadnál és lődörgök a kocsmákban.” Valóban felemelő
volt… de karantén miatt elmarad a 30. találkozó, helyette az idén szeptemberben és
októberben jönnek a Völgyhétvégék…
Tovább olvasva Ady versét „Néró” említése indította meg bennem az eredménnyel
végződő asszociációsláncot: Néró – kegyetlen – gladiátorok – amfiteátrum – Aquincum –
polgárvárosi amfiteátrum – Római part – szabadtéri kocsmák – hal – Hekkmester.
(Mivel koszorúzni még nem lehetett, az időpont csakis június 4-e lehet!)
Részlet a körbeküldött elektronikus meghívóból:
„A karantén utáni első összejövetelünket a szabályok szigorú betartásával június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján tartjuk. Ezzel is demonstrálva, hogy 100 évvel a
szégyenletes Trianoni Békediktátum aláírása után is él és gyarapszik a magyar a Kárpátmedencében.
Program: Az aquincumi Polgári Amfiteátrum megtekintése, majd
a rómaiparti Hekkmester halainak „elpusztítása” nem feledve, hogy a hal úszni is akar!!!
Találkozás: Aquincumi hévállomáson 10:00 órakor:

Kellemes halazást,
l@cib@csi”

sörözést,

borozást,

fecsegést

kívánva:

Mindenki megérkezett

A polgárvárosi amfiteátruma, balra a háttérben a vízvezetékkel
Aquincum település egy katonavárosi és egy polgárvárosi részből áll. Mindkettő épített
magának egy-egy ellipszis alakú amfiteátrumot. Utóbbi volt a kisebbik, 86,5×75,5 méteres
tengelyekkel, mely a mai Budapesten a Szentendrei út – Zsófia utca kereszteződésében, mint
szabadon látogatható felújított műemlék található. Meglepő, hogy a 19. században az
épületromot még Csigadombnak hívták, melynek területét föld és növényzet borította. Annak
ellenére, hogy az építményt a középkori és újkori térképek is feltüntették, feltárását csak
1880-ban kezdték el.
Az amfiteátrum a város falain kívül, attól északra helyezkedett el. Építésére a II.
században, Antonius Pius császár uralkodása alatt került sor. Többször felújították. A
földamfiteátrumok közé sorolható, mivel a lelátókat két gyűrűfal közé döngölt földből
alakították ki. Erre tették a lelátó kőpadjait, néhányba belevésve a tulajdonos nevét. A lelátók
részben fedettek voltak. A város felőli, déli oldalon boltozott folyosón, míg a szemközti
oldalon külső rámpán tudott rájuk feljutni a 6-7000 főnyi közönség. A „díszpáholy” a déli
oldalon volt. A nézőket az arénától 3 méter magas pódiumfal védte.

Az arénába két kapun lehetett bejutni, melyek a keleti-nyugati tengelyen helyeztek
el. A nyugati kapun vonultak be a gladiátorok, ezért itt állt a sors bizonytalanságát
szimbolizáló Nemesis istennő szentélye. Kicsi távolabbra épült fel a gladiátoriskola
négyszögletes épülete. A viadalok „hulladékát” a keleti kapun távolították el.

Irány az aréna keleti kapuja!

Itt állunk az aréna közepén.
Sajnos, vadállatokkal nem szolgálhatok.

Jelenleg az aréna egyetlen „dísze” ez az „égig érő fa” a nyugati kapu közelében
Az amfiteátrumban gladiátorküzdelmek mellett állathajszákat és sportversenyeket is
rendeztek. Mivel a városban ez volt a legnagyobb befogadóképességű építmény, ezért itt

tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket, és a császár látogatásakor a beszédeket
is.

Vadállatok most itt valóban nincsenek! … de
koronavírus?

Akkor most meggyilkoljuk a vírust!

Most hova rohansz? A vírus elől
úgysem lehet!
…azt ki kell írtani!!!!

A nép hüvelykével lefelé mutatva azt üvöltötte: Recipe
ferrum!
Fogadd be (testedbe) a (kard) vasat!

Manapság ezt másképpen
csináljuk:
Kitöltjük egy vas kupicába a
páleszt.
Kiosztjuk és …

Egészségedre! Fogadd be a testedbe a pálinkát! … és add vissza a vas kupicát!

Egészségetekre! Egészségetekre! Én már fogadom be.

Egészségetekre! Egészségetekre! Egészségetekre! Egészségetekre!

Mivel a testünkben a pálinka minden vírust megölt, a mi
vasunk tartóját, a kínálófát
vissza tehetem „hüvelyébe”, a hátizsákba.
…és azt kiáltom: HEKKET akarok!!!

Anno, az arénában a „nép
egyszerű fiai”
hüvelykújukat felemelve
üvöltötték:
Accipe ferrum!
Tedd el a vasat (a hüvelyébe)!

Ezek után felkerekedtünk és a 34-es busszal elmentünk a Római-partra a Hekkmesterhez.

A pultnál kellett halat és hozzá „úszómedencét” rendelni!
… és MEGKEZDŐDÖTT A FERGETEGES HALPUSZTÍTÁS.

SZIASZTOK! Klassz volt ez a vírusírtás.

Utolsó fotó: BÚCSÚ A DUNA PARTON
Epilógus: A másik, a katonavárosi amfiteátrum a mai Budapesten a katonai tábortól délre, a
Nagyszombat – Pacsirtamező – Viador - Szőlő utcák által határolt négyszögben található.
Közel 1900 éves romjaiból, a magyar Bauhaus emblematikus épülete az „Árpád Gimnázium”
előtt bontakozik ki. A megtalált felirat szerint, az addigi gyakorlóteret 145 táján, Antoninus
Pius császár uralkodása alatt (Kr.u. 138-161) építették át amfiteátrum. Az építési munkát a II.
Légió műszaki alakulatai végezték.
(Az évek óta folyó állagmegóvási és konzerválási munkák befejeződtek, 2020 tavaszán már
újra látogatható az impozáns ókori küzdőtér.) MI IS MEG FOGJUK NÉZNI.
Budapest, 2020. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján
Dr. Horváth László Ferenc tart. mk. őrmester
A fotókat: Lévai Kamilla, Weinglasz Ágnes, Jánka András és a szerző készítette.

