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Tizennegyedik fejezet  

Erdélyt mindenfelől roppant havasok övezik, ott leginkább, 
ahol a havasalföldiektől választják el, s csupán azon az oldalon, 
amerre észak és a moldvaiak felé tekint, van neki szélesebb bejárata. 
Magyarország felől három út vezet belé, nehezen járhatók és 
kátyúsak. Az egyiket Meszes útjának nevezik, amerre a Szamos 
folyik; a másikat a Körös folyásának mentében Keresnek; a harmadi-
kat Vaskapunak, amerre a Maros halad. Havasalföldről egy szűk és 
meredek hágó vezet belé. Ezért a törökökre, akik innen törtek be 
Erdélybe, gyakran kicsiny csapat is nagy vereséget mért. Erdélyből, 
mely mintegy harminc magyar mérföld hosszában, és ugyanannyi 
vagy valamivel kevesebb széltében, könnyebben legyőzheted egész 
Magyarországot, mint Magyarországból Erdélyt. Utait ugyanis kivá-
gott fatörzsekkel könnyen el lehet torlaszolni.  

Lakossága mindehhez jó kötésű, harcos, van fegyverzete, és el 
van látva erős, jó lovakkal. Az egész vidék változatos, hol sík, hol 
erdős hegy; s folyóelágazásokkal meg kanyarulatokkal van tagolva, 
ahogy ezt majd kissé alább elmondjuk. Földje termékeny, bortermő, 
tele van arany, ezüst, vas és más fémek bányáival, ezenkívül sóval, 
fölöttébb bővelkedik marhában, vadban, medvében, halban; nem 
vádolhatod a természetet, hogy ne halmozta volna az élet minden 
kincsét e vidékre. Négy különböző eredetű nemzet él benne: magya-
rok, székelyek, szászok, oláhok; közülük hadra alkalmatlanabbaknak 
a szászokat tartják. A magyaroknak és a székelyeknek ugyanaz a 
nyelve, azzal a különbséggel, hogy a székelyeknek vannak saját, 
nemzetükre jellemző szavaik (…) . A szászokról azt mondják, hogy a 
németországi szászok közül Nagy Károly által áttelepített kolóniák, s 
hogy ez igaz, bizonyítja a két nép összecsengő nyelve. Az oláhokról a 
hagyomány azt tartja, hogy a rómaiak telepítései. Erre bizonyíték az, 
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hogy sok közös vonást mutatnak a rómaiak nyelvével, s ennek a nép-
nek számos pénzdarabját találják e területen, ez kétségtelenül nagy 
bizonyíték a római birodalom itteni múltjára és annak régiségére. 

Itt Erdélyben erednek a Sajó, a Beszterce, a két Szamos (Nagy- 
és Kis-Szamos, melyet Visszafolyónak, azaz latinul Adverse 
fluensnek nevez a köznyelv), meg a két Körös (valaha Cususnak 
nevezték): a Sebes- és Fehér-Körös, a Maros (ezt régen Amorroisnak, 
Marisusnak vagy Morosusnak hívták), az Aranyos, a Küküllő és az 
Ompoly folyók; ezek azután mind Erdélyben, mind azon kívül 
különböző folyóktól növelten nagyrészt hajózhatók lesznek. A Sajó 
Székelyföld északi részén ered, aztán először a Beszterce folyóval 
egyesülve egy gazdag és lakossága számát tekintve is elég hatalmas 
várost érint, aztán Dés mezővárosnál, melynek hegyeiben sót 
bányásznak, a Moldvai-Havasok tövéből kibukkanó Nagy-Szamosba 
lép be; e mezőváros környékén a Vásárhely felett délre fekvő Kalota-
Havas lábánál fakadó Kis-Szamost is befogadja, innen két meredek 
hegy között lefutva a Tiszába vegyül Naddi falu fölött, Vásáros-
namény mezőváros alatt. A Kis-Szamos és Sebes-Körös, valamint az 
Oláh-Havasok közötti területen, egészen a Nagy-Szamos folyásáig 
található Gyalu, Almás és Hunyad vára, valamint Vásárhely, Szék, 
Iklód, Németi, Alparét, Keresztúr, Mihálytelke, Zsombor. Nem 
messze Gyalutól ered maga a Sebes-Körös is, ennek a helynek Kőrös-
fő, azaz latinul Caput Kewres a neve, ez dél felé fut ki, éspedig a 
szűk hegyszurdokokban gyakori kanyarokkal és kacskaringókkal, 
úgy, hogy nemegyszer visszafordul, és egy nap folyamán mintegy 
hússzor kell rajta átkelni, míg végül a szirtek között harsogva eléri 
először Fekete-tó községet, majd Erdélyen túl Rév és Telegd várakat, 
aztán Nagyvárad városa mellett elhaladva egyenesen dél felé fut, s 
miután befogadta mindkét Köröst, a Fehéret és a Feketét, Csongrád 
felett a Tiszába ömlik. A Fekete-Körös forrása a Belényesi-Havasok-
ban fakad, Feketebátor vára közelében, a Fehér-Körösé viszont 
Erdély déli hegyeiben, Abrudbányán innen, ez Kőrösbánya és Feltót 
közelében Gyula és Békés vára felé délre fut, és a másik két Körössel 
a már említett helyen vegyül egybe. A Maros, illetve Marisius folyó 
forrása viszont a Székelyföldön ered, ez, miután magába fogadta a 
Görgényt és más ugyanazon a környéken fakadt patakokat, behatol 
Erdély szívébe, végül nem messze Gerend mezővárostól fogadja az 
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Aranyos folyót, mely az Abrudbánya városának környékén fekvő 
Északi-Havasokban ered a déli részen, és észak felé folyik Lupsa, 
Torockó falvak és Torda mezőváros közelében, melynek hegyeiben 
só található. Azért nevezik Aranyosnak, mert ugyanúgy, mint ahogy 
azt a hispániai Tagusról és a lüdiai Paktóloszról feljegyezte a 
hagyomány, aranyhomokot hord magával. Aranyos ugyanis magya-
rul annyit jelent, mint a latin auratus. Ezután a Maros, miután Gyula-
fehérvár előtt, mely az erdélyi püspök székhelye (híres a székesegy-
háza, sok tehetős papi hivatala és Hunyadi János sírja), magába 
fogadta a Küküllőt, az Ompolyt és más kis folyókat, Gyulafehérvár 
felé, majd Vinc és Borberek mezővárosokat szétválasztva dél felé 
fordul Szászváros mezőváros és Rápolt között; ezektől két mérföld-
nyi távolságra épült Hunyad igen erős vára egy déli hegy lábánál. 
Ezután az égbe nyúló hegyen épült Déva várától nem messze, Kap-
ronca és Váralja irányába folyik, mindkét oldalon emelkedő hegyek 
között, melyek több patakot öntenek belé; aztán elhaladva Lippa 
vára, Arad prépostsága és társas egyháza, valamint Nagylak vára 
mellett, Szeged mezővárosnál vegyül a Tiszába. 

Az Aranyos forrása és torkolata között északról dél felé 
haladva a következő mezővárosok és falvak vannak: Szentkirály, 
Décse, ahol hajóra rakják a sót, Miriszló, Torockó, Enyed, Diód, 
Szentmihálykő vára, Lupsa, Podsága, Zalatna, Bakonya, aztán 
Köbölkút, Somkerék, Boncida, Ludas, Kolozs, ahol a sót a hegyből 
kihordják stb. Itt van Kolozsvár, németül Klausenburg, melyről a 
hagyomány azt tartja, hogy valaha Zeugma volt. A város híres mind 
fekvése, mind gazdagsága, mind árubősége és kereskedői révén. 
Azután Kolozsmonostor apátsága, Torda városa, mely mellett 
ugyancsak sót vágnak, és még sok más. Továbbhaladva, a Székely-
föld alatt, azok között a havasok között, melyek kelet [helyesen: dél] 
felől Havasalföldtől, dél [helyesen: nyugat] felől pedig Magyaror-
szágtól választják el Erdélyt, Régen, Vásárhely, Zákad, Terem, Nagy-
lak, Sáros, Udvarhely, Réhalom mezővárosok és a nem kevésbé 
védett, mint szép Küküllővár helyezkednek el; valamint a következő 
városok: Medgyes, melyet fekvése is, erődítményei is védenek, s az 
emberi életre igen alkalmas, azután Brassó vagy Corona, azelőtt 
Zemigethusa volt a neve, mely Erdély határaira épült kelet felé, egy-
részt védett, másrészt számos polgára és kereskedője révén híres, 
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kényelmes megélhetést nyújt, mindehhez itt van a havasalföldiek és 
más külföldiek vásározó helye. Szomszédságában van Törcsvár 
erőssége, ez mintegy Erdély záros kapuja, erre vezet a Havasalföld 
felől az út, szinte megközelíthetetlen meredélyen épült. 

Tizenötödik fejezet  

Ezután hét város következik, melyeket szászszékeknek hívnak, 
Szeben, Szászsebes vagy Millenbach, valaha Sabeus, Segesvár, Szász-
város vagy Brosz, Vinc, Berethalom és Holcmány. Ezeknek az elöljá-
róságát, melyet a köznyelv királybíróságnak nevez, a király adja. 
Mindegyikük alá sok mezőváros és falu tartozik. 

Szeben a hét szászszék fővárosa, délkeleti részén dombra, más 
égtájak felé, ugyanennek a dombnak a lejtőire épült. A város maga-
sabban fekvő részén kút van, ebből a csatornán odavezetett víz egy 
medencébe hull, a lakosság nagy része ide jár. A nyugati bejárat felé 
a város alacsonyabban fekvő részeihez odavezették a Cibin folyó 
egyik ágát, melynek nagyere a falakon kívül folyva a Székelyföld 
északi részén fakadt több patakot előzőleg befogadó Olt folyóba 
ömlik, nem messze Vöröstoronytól. Ez az ág a falakon belül gabona-
malmokat és más, a polgári szükségletre összeszerelt malmokat hajt. 
Nagy ez a város és erős, és nemcsak nagyszerű épületek díszítik, de 
mindenfajta gazdasági ügyletekben és más tekintetben is virágzó. 
Mindehhez igen-igen védett, mert a falakon kívül, melyek szélesek és 
sűrűn elhelyezett bástyák által roppant erősek, minden oldalról árok 
veszi körül, ezen túl keletre egy széles és igen mély vizesárok fogja 
körbe, s ezt a város minden oldalán messzire nyúló és igen mély halas-
tavak körítik hármas és négyes sorban, helyenként csaknem egy 
olasz mérföld távolságban. Ezért az ellenség semerre sem juthat a 
falakhoz, csak azokon az utakon, melyek a különböző vidékekről a 
kapukhoz vezetnek. De ezek is elég erősek, sánccal, zárakkal s egyéb 
erődítményekkel vannak biztosítva, úgy aligha foglalható el más 
módon, csak kiéheztetéssel, vagy a polgárok hanyagságára vagy szét-
húzására építve, ezek már gyakran végveszélybe döntöttek hatalmas 
városokat is. Nem messze a Havasalföld felé eső havasok tövében 
van egy a szebeniek birtokában álló torony, ezt Vöröstoronynak 
nevezik, erre törtek be a havasi hágókon át gyakorta a törökök, s 
szenvedtek hatalmas vereségeket. 
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Szebentől nem messze esik Vízakna városa, mely mellett sót 
bányásznak. Szászváros városától, melynek családunkban öröklődő 
elöljárói tisztét most testvérem, Oláh Máté tölti be (szép termékeny 
helyen fekszik, és a közelében fekvő folyó miatt kellemes a benne 
lakás), nem messze van egy mérföldre északra egy falu, melynek 
neve Kinyér, latinul Panis. Mellette fekszik egy azonos nevű sík 
mező, mely emlékezetes a nagy török-magyar öldöklés miatt. Mátyás 
király korában, mikor Báthori István állt Erdély élén, a törökök Bali 
bég vezetésével átkeltek a havasokon, s a hagyomány szerint hatvan-
ezer lovassal betörtek Erdélybe. Ezekkel István, miután összegyűjtött 
hirtelen minden lehetséges haderőt Erdélyből, s még a temesi grófot, 
Kinizsi Pált is megnyerte segítségnek, a törökök számítása ellenére 
megütközött ezen a mezőn. Akkora öldöklés támadt mindkét részről, 
hogy a mező közepén folyó patakocskáról azt hallottam azoktól, akik 
e csatában ott voltak, hogy vérrel keveredett. Bali bég néhány ember-
rel nagy nehezen kijutott a havasokon keresztül, a mieink nagyrészt 
elestek. Báthori István vajdát levetette az ellenségtől megsebesített ló, 
de sértetlenül kijutott a bajból övéi segítségével. Lezuhantának he-
lyén később kápolnát építtetett örök emlékezetül. Az akkori erdélyi 
püspöknek kétszáz teljes fegyverzetű páncélos lovagja maradt ott 
ezen a csatatéren. Testük fölkeresésére ő maga jött el, s Gyulafehér-
várról, mely mintegy három mérföldre van ettől a mezőtől, végig 
gyászmenetben vitte őket haza. Ekkora volt e derék férfiú kegyelete 
övéi iránt, kiket a hazának az ellenségtől való oltalmazása közben 
mészároltak le. 

A szászoknak megállapított adójuk van, melyet a királynak 
fizetnek. Gyakran azonban a törvényesnél többet hajtanak be rajtuk. 
Csodálatra méltó szorgalommal csüggenek a földművelésen és 
minden egyéb munkán; a nők éppúgy dolgoznak, mint a férfiak, és 
nagyon is bírják a dolgot. Ez az oka annak, hogy a szászok tehetősek; 
a vendéget tisztességgel fogadják, és bőven ellátják. 

Fogaras igen erős vára az Erdélyt Havasalföldtől elválasztó 
havasok lábánál épült, a havasokból aláfutó patakjaiban pisztrángok 
és más finomabb halak úsznak, és más tekintetben is szép. Ez a vár 
olyan, mint egy kis hercegség. Ugyanis oláh bojárok vannak alája 
rendelve, akik a várurat fejedelemként tisztelik. 
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Tizenhatodik fejezet  

A Szamos folyó felett, mely a fentebb említett módon először 
két hegy között nyugatra halad, az északi hegyek felé van Nagy-
bánya és Felsőbánya városa, melyek körül aranyat, ezüstöt és más 
fémeket adó bányák vannak. Innen dél felé a Szamosköz vidékét 
találjuk, azért hívják így, mert a Szamos és a Tisza folyók között terül 
el. Vannak benne mezővárosok: Veléte, Váralja, Medgyes, Dabóc, 
Zatár, Újlak, Egri, Palád, Forgolány és rajtuk kívül még sok más. 
Ettől északnyugatra van Máramaros megye, melyben a Tiszán innen 
Rónaszék mezőváros közelében sóbányák vannak, melyekből a sót, 
akár a követ a kőfejtőkben, fejszével vágják. Ezek a Tisza partja fölé 
egy magas hegyre épült Huszt várával és Viskkel és más ezek alá 
tartozó mezővárosokkal Magyarország királynőjének birtokában 
vannak nászajándék jogcímén. Szőlősnek várát és mezővárosát, 
valamint jövedelmektől tehetős plébániatemplomát említhetjük. Itt 
terül el Dolha, Salánk, Vári és még számos mezőváros. 

Azt a vidéket pedig, mely a fent említett Szamos folyón túl és 
az erdős hegy között fekszik, melyen belül sok oláh község található, 
Szilágyságnak nevezik, itt találhatóak többek között: Zilah mező-
város, a Szamos keleti partján Szatmár, a nyugatin pedig Németi. 
Aztán dél felé fordulva a Tisza és Szamos folyók és a keleten elterülő 
váradi hegyek között egészen Debrecen mezővárosig a Nyírköz 
vidéke tűnik szemünkbe, ebben a következő mezővárosok vannak: 
Daróc, Domahida, Károly, Szántó, Bátor, Kálló, Margita, Béltek, 
Székelyhida, Markosfalva, Böszörmény, Gut, Szalárd, Esztár. Alattuk 
kelet felé van Várad városa, püspöki székhely székesegyházzal, híres 
benne Szent László király csodáktól ragyogó hírű sírja és a Zsigmond 
császáré; nyughelye mellett éjjel-nappal, a császár alapítványa 
szerint, Dávid zsoltárait éneklik az egymást váltó énekesek. Vára 
szembetűnő, mind Szent László roppant nagyságú lovas szobra, 
mind épületeinek nagyszerűsége miatt, ezeket Thurzó Zsigmond 
püspök, az én egykori nevelőm építtette. Az azonos nevű várost 
észak felől a Körös folyó szeli ketté, mely Erdélyben, Hunyad mező-
város és Sebes vára fölött ered csekélyke forrásból, és Gyorsnak, 
illetve Sebesnek hívják, véleményem szerint rohanó folyása miatt; 
medre telt, és sok más folyó vize gyarapítja. Délre a váron túl ömlik a 
Péce folyócskába ugyanennek a Körösnek egy vékony ága. 
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Szomszédságában vannak Püspöki, Bihar, Keresztes és több 
mezőváros. Nyugat felé széles mezők terülnek el, melyek nagyon jó 
alkalmat szolgáltatnak az állattartásra. Itt van Debrecen mezőváros, 
polgárainak gazdagsága, évenként hat vására, marhakereskedelme 
miatt és egyéb tekintetben is figyelemre méltó. Lejjebb vannak: 
Angyalháza, Nádudvar, Hosszúpályi, vízben és fában szegények. A 
lakosság a tűz táplálására nádat, gyepet és messziről odahordott fát 
használ. Volt köztük egy bizonyos polgár ismerősöm, a neve Bíró 
Gáspár, aki gyakorta mintegy tízezer ökröt tartott eladásra. Innen dél 
felé a Tisza keleti partján van Balla, Szentmiklós, Varsány, a Sebes-
Körös szemközti partján pedig Szentandrás, Fehéregyháza, Bekin, s a 
kettő között Túr városa. 

A három Körös között (Fehér-, Fekete- és Sebes-Körös) van az a 
rész, melyet Kőrösköznek hívnak, a hegy lábai felé van Feketebátor, 
Ireg, alattuk dél felé terül el Cséffa, Zsadány, Mezőgyán, Kölesér, Gyar-
mat, Sarkad mezőváros. Innen inkább kelet felé Gyula erődített vára, 
Bezsely, Teleki, Miske, Talpas, Feltót mezővárosok. Azt a vidéket 
viszont, amely a Fehér-Körös és a Maros folyók között dél felé húzódik, 
Marosköznek hívják. Ebben a kiváló bortermő Makra hegyfok felé 
terülnek el: Solymos, Lippa, Világos várak, majd a Körös partján 
Pankota, Zaránd, Kerek. Aztán még délebbre Simánd, Pályi mezővá-
rosok, a nem csekély hírű aradi prépostság, Nagylak vára, Bodzás, 
Ravaszháza, Kutas, Pereg, Hetés, Szentlászló, Csongrád és még mások. 

Tizenhetedik fejezet  

A Karánsebes mezőváros fölé emelkedő sziklától ered a Temes 
folyó, mely ezt és Lugos erődítményét, illetve mezővárosát mossa; 
ennek lakosai csaknem mindannyian lovas katonák; majd Possavárát 
érintve dél felé folyik, és Temesvár igen-igen erős s éppen e folyóról 
elnevezett várát éri el. Ez a vár áll a törökök útjában, nehogy Szend-
rőtől, miután átkeltek a Dunán, a Temesen átlépjenek, és betörjenek 
Magyarország határán. Népes ez a vidék, és mindenféle élelemben, 
de legkivált halban bővelkedik. A Temes folyó, miután előbb nagy, 
széles mezőkön át folyt, részint a Dunába ömlik, annak északi 
partján Szendrő és Nándorfehérvár, illetve Belgrád között félúton, 
részint nyugat felé tér el néhány szigetet alkotva (ezek közül néhá-
nyat sűrűn elborít a fa és nád, s vad szelekben úgy tűnnek, mintha 
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ide-oda mozognának s úsznának), s végül Titel közelében a Tisza 
keleti partján abba beleömlik, s így a maga részét szintén a Dunába 
juttatja el végül ez is. Ezt a Temes és Maros folyók közötti részt 
Temesköznek nevezik. 

A Temes nyugati partján vannak Sárád (a vele szemben levő 
parton Iktár és Rékás), Csenej, Beregszó, Csokonya, Aracsa, majd 
Becse és Becskereke várak és sok más város. A Maros keleti partjától 
kezdve északról dél felé vannak sorjában: Bizere, Zendi, Zöldin, 
Egres, Szentmihály, a régi temploma és alkalmas fekvése miatt tekin-
tetre méltó Csanád püspökség, Zombor, Deszk, Szőreg, viszont délen 
Szécsény, Zákány, Knéz, Horogszeg, Szenthely, Galád, Oroszlámos, 
Monostor, Csóka. Nagy ezen a vidéken a halbőség, ez három haldús 
folyó közelségének eredménye. Cornelius Duplicius Scepperustól, 
Károly császár aranysarkantyús lovagjától és titkos belső tanácsosá-
tól, akivel kiváló tulajdonságai miatt szoros baráti kapcsolatban 
állok, mikor a múlt évben követségben volt a [török] császárnál, és 
Magyarországon keresztül ezen az úton tért vissza ide Belgiumba, 
baráti beszélgetésekben, szokásos más témák mellett, megkérdeztem, 
mi a véleménye Magyarországról. Elmondta, hogy ezen a temesi 
vidéken át tért vissza, melyet ugyan elpusztítottak és feldúltak most 
a törökök, de halakban bővelkedik, hogy a két szemével látta, amint 
a Temes folyó a sok haltól feketéllik és szinte forr, sőt egy molnár be-
lemerítette hálóját a folyóba, s mint valami halastóból, akkora 
sokaságú halat emelt ki onnan, hogy a háló alig bírta őket megtarta-
ni, aztán az összesből nem több, mint egy, a többinél valamivel na-
gyobb halat kiválasztott, a többit meg kidobta a szárazföldre, s hogy 
ő nem kis haragra lobbant a molnárral szemben, hogy az ennyi 
kiváló halat így pocsékba hagyott. 

A Temes folyó és a Duna között van egy mező, melyet Maxons 
mezőnek [Delibláti homokbuckák vidéke] hívnak, ennek erdővel 
borított közepén Érsomlyó vára, Temesvár felé pedig egy másik, 
Somlyóföld vára látható. Ezen a hatalmas síkságon, mely Temesvár 
várától egészen a Duna partjának azon részéig terjed, ahol a törökök 
vára, Szendrő fekszik délen, s amely tizenkét, sőt több magyar mér-
földre terül el, a szóbeszéd szerint gyakran láttak olyan szarvas- és 
dámvadcsapatot, melyhez három-, négy-, sőt több ezer állat tartozott, 
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ezekre vadászni sem a mieink számára nem biztonságos a törökök 
miatt, sem azoknak a mieink miatt, hacsak háromszáz vagy több 
lovas ki nem megy egyszerre. Szendrő vidékétől a Duna északi 
partján vannak kelet felé Keve, Dombó, Harám, Butocin, Szentlászló, 
Pét, melyeket már sok év óta tart megszállás alatt a török. 

Innen Szörény vára következik a Traianus-híd alatt, három más 
néki alávetett várral együtt: Orsova, Pét, Miháld; ezeknek az elöljá-
róját nevezték bánnak, ez a mieink között tekintélyes hivatal volt. 
Tizenhat körül jár az évek száma, hogy ezt a bánságot elvesztettük a 
mieink gondatlansága miatt. Nem messze Szörénytől van állítólag 
egy felbuzgó forrás, melyet a környéken lakók Szentkeresztnek hív-
nak, erről úgy hallottam, hogy használ sok testi fogyatékosság ellen, 
nem tűr meg magában semmi tisztátalant, a kísérletképpen bele-
dobott állati dögöket kevéssel később kivetette magából, s éjszakán-
ként valamiféle lángoló fáklyákat látnak itt, emiatt a forrást a törökök 
szemében is nagy tisztelet övezi. Ezeket hajdan Bélay Barnabásnak, a 
vidék bánjának szolgáitól hallottam, az ő szavaiknak adjunk hitelt 
ezekben a dolgokban. 

Az említett Traianus-híd nagyszerű munkával épült, ahogy ezt 
akár Dio Cassius idemásolt szavaiból is megtudhatjuk. Ezt mondja: 
Ebben az időben Traianus kőhidat veretett az Isteren, ez a mű igen 
csodálatos és fölöttébb említésre méltó, többi alkotásai alig hasonlít-
hatók hozzá. Áll húsz négyszegletes kőből épült pilléren, magassá-
gukat százötven lábnyira tartják, az alapot nem számítva; szélessé-
gük hatvan lábra rúg, a köztük lévő távolság százhetven láb, de ívek 
kötik össze őket. A költségei egyszerűen hatalmasak és szinte hihe-
tetlenek. De az kelt általános csodálatot, milyen módszerrel, milyen 
erővel, milyen mesterségbeli tudással tudták azok között a mély ör-
vények között, abban az annyira féktelenül rohanó folyóban az egyes 
oszlopokat felépíteni, az ilyen nagy tömegű alapokat rögzíteni, a 
sekélyesek ezenfelül iszaposak voltak, s a folyót sem lehetett eltéríteni. 
Ám hogy ott milyen mély a víz, és milyen széles a folyó, én bizony nem 
tudom elmondani, ezeken a részeken már szélesebben terül szét, és 
eközben önnön tömegétől hajtva messzebb visszaveti a partokat, 
máshol viszont korábbi nagyságának kétszeresével meg három-
szorosával vagy kiárad, vagy folyik. Ahol azonban összeszorul, 
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örvényes és szilaj, építményt és hidat nem tűr. De ismét kisza-
badulván a szurdokokból, tenger formára teljes egészében kitárul, 
majd megint összeszűkül, s mintegy visszafogva mélyebben és 
sebesebben sodor. Merész dolog volt tehát és nagyon fáradságos a 
folyamnak ezen a részén verni hidat. Ezt a hidat később Hadrianus 
romboltatta le, s ebben őt más meggondolás vezette, mint amelynek 
alapján Traianus építkezett; ez arra gondolt, hogy a római hadsereg-
nek minden évszakban legyen biztonságos dunai átkelőhelye a bar-
bárok ellen, az arra, nehogy a barbárok az alkalmas hídon a Dunán 
átkelve a római birodalomba betörhessenek. Megvan még ma is 
néhány pillér, a híd maradványai. Erre a hídra ezeket vésték: 
„Augustusnak, a valóban pontifexnek előrelátásából. Mit ne győzne 
le a római virtus? Íme, iga alatt rohan a Duna is.” 

 


