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foglalkozott legrészletesebben. „Nagy és hatalmas város, van víz
vezetéke, sok szép épülete, malma, nagy kereskedése stb. 

A várak között pld. Fogaras igen erős vár a havasok aljá
ban. A vár környéke herczegség s a vár urának alá vannak ren
delve a bojárok. Törcsvár (Therts) igen erős vár Brassó mellett, Erdély 
kapuja (Cap. XIV. 27). Sebesvár, Gyalu, Almás várak. Hányad, igen 
erős vár, Déva (Domia) ős Váralja várak még ott. Szörény vár alá 
tartozott Orsova, Peth ós Miháld vára. Szendrő körűi a Duna északi 
partjának várai: Kői, Kéve (Keoyui) Dombó, Harám, Buthcsin, 
Szent-László és Peth : de tizenhat éve reánk e vidék elveszett, t. i. 
a töröké. Temesvár erős vára ellenáll a töröknek, ha Szendrönél átkel 
a Dunán. Szerbiából felsorolja, a Mátyás által meghódított, de azóta 
elveszett magyar várakat: Taurunus (Zimony esnem Belgrád, mint 
szerző hiszi) í 521-től a töröké; Szabács, Újvár, Barka, Mihalocz, Árki, 
Dobor, Doboezicz, Slobocino, Szendrő. A várkastélyok (castellum) 
közé tartozott: Lúgos. Az oppidiumokból többet vár erősített, mint 
Visegrád, Tata, Diósgyőr, Eger, Nagy-Szöllös, Bánffy-Hunyad, 
Nándorfehérvár; Oppidum volt a mai Kolozsmügyőben: Gyalu, 
Bouezhida, Kolozs, Köbölkút, P.-Sst.-Mihály, Magyar-N.-Zsombor; 
Ilunyad megye ben BaJcaj, Rápolt; Kis-Kükiillőben Teremi; Szolnok-
Dobokában Nagy-Lldód, Alparét, Keresztúr, Somkerék, Kecskés, 
Vásárhely, Ssék, Dés, Szamos-Újvár, Németi; Torda-Aranyosban 
Gerend, Torda, Toroczkó, Maros-Ludas, Lupsa, Décse, Gyéres-Sst.-
Király, Potsága. Ismeri a hármas Köröst. A Sebes-Körös például 
„Erdélyben Hunyad mezőváros és Sebes vára felett ered, Sebesnek 
azt hiszem, rohanó folyása miatt nevezik". „A Szamos (t. i. Kis) 
a Kalata, havasok tövében ered" (Oap. XIV. 26 ].). A Szamos 
forrása és az oláh havasok közt vannak Gyalu, Iklód, Némethi, 
Alparéth, Keresztúr. Az oláh havasok alatt inkább a Réz 
ós Meszes kapcsolatát érthette s nem az általa különben is Belényesi 
hegyeknek nevezett Bihart, mint Balogh M. ezt feltételezi. Részletesen 
ír a kenyérmezei csatáról; jellemzi az Erdélyben lakozó négy nemzetet: 
„a szászok legkevésbé alkalmasok a hadviselésre, azt mondják Nao>v 
Károly telepítette volna" őket. A székelyeket hun ivadékoknak tartotta 
s Atilla munkájában leírja a Csaba mondát is. A legkisebbnek is 
megvan az a szabadsága, a mi a legnagyobbnak ; idegen nemzet
séggel nem keverednek; nem használnak papirost, tintát vagy más 
nyelvek betűit, hanem bizonyos jeleket vésnek kis fapálczikákra. 
Szomszédok és barátok ezeket használják levelezésben, üzenetekben. 
Az oláhok, a hagyomány szerint, a római gyarmatosok ntódai. 
íme tehát az oláh-folytonossági elmélet már a XVT. században kisért 
s ezt részbon Boníhhk hízelgésének tulajdoníthatjuk. 

Nagy részletességgel ismerteti Oláh Mátyás palotáját, a vise
grádi királyi várlakot s a fiatal szerző mindezen adatokat gondosan 


