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•vidék, Kubin és Pancsova közt, egy lovas hadi 
nép tartózkodására nagy kiterjedésű és magasabb 
fekvésű, fekete sík földével, igen alkalmas térsé-
get szolgáltat, mint a hol hajdan jó gyep s kövér 
legelő lehetett. 

c) Priskós-ék Atilla táborában. 
(Második és harmadik nap.) • 

„Másnap11 így szól az útleírás, „az úton kqlauzol-
• túk bennünket. Elérvén azon nap 9 óra tájban (d. u. 3 óra-

kor) Attelas sátrait, (melyek számosan valának), a mint 
egy halmon sátrat akartunk volna ülni, az oda vetődölt 
barbárok letiltottak bennünket, minthogy Attelas sátora 
síkon van. Miután tehát oda hurczolóskodtunk, hova 
a scytliáknák tetszett, Edékón, Orestés, Skóttás és több 
előkelőik hozzánk jöttek kérdezve: mi végeit fáradunk 
a követségben ? S a mint mi e helytelen kérdésen 
elcsodülkózánk és egymásra tekinténk, zajosan követe-
lőztek, hogy ők válaszért vannak itt." 

Atilla tábora mintegy 20 kilométernyi távol-
ban lehetett Priskósék első napi megálló helyétől, 
mert az első nap dolgai után számítva az időt 
és távolságot, míg ily nagy társaság podgyászá-
val együtt a széles folyamon és még szélesebb 
ártérén átkelt, abba egy fél nap beletelhetett. 
Aztán meg kellett tennie a 60 stádion útat a tér-
ségig, hova tehát az már délután érkezhetett 
meg. Ekkor indult el Edekón Atilla táborához, 
vele megbeszélte az ügyet, s két lovast útnak 
indított Priskósékhoz. Hogy ez ide este felé, 
habár ügetve, megérkezhessék, csakis a megírt 
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távolság mellett lehetséges. E távolság a jelölt 
irányban körülbelül Sztarcsova vagy Hértelendi-
t'alva tájáig ér, de már Páncsováig nem. Oda érkez-
tek meg tehát Priskósék a második nap d. u. 3 óra 
tájon, s ott töltötték a rákövetkező napot is. 

Ezután tüzetesen elbeszéli Priskós, hogy mint 
tárgyaltak a hunokkal, mint találkoztak magával 
Atillával, mint tudta az meg az élőre elment Edekón 
közléséből,-— bár eltitkolta a követség előtt— az or-
gyilkos szándékot, s mint küldte vissza azorgyilkos-
ságba beavatott Vigilast egy mellé adott hun főem-
ber társaságában Kostantinápolvba az orgyilkos 
bérébe kialkudott aranvokért. 

d) Az északi út. 
A követség darab ideig egg úton halad észak felé Atillá-
val, majd éltől elválva, háróm nagy folyóra talál, aztán 
pedig egy tóhoz érkezik. — Az itteni kaland. — A csá-
száriak Páncsovánál ismét elérték a Dunát s innét Sza-
kula irányában haladnak. — Az utazás napjainak szám-
lálása. — A Priskós folyói alatt a Temes, Iíaras, Béga 
és Tisza értendők. — Az átkelés módja a folyókon. — 
E folyók nevei és. vidéke az ó- és középkori földrajzi 
íróknál. — Az út Titel és Mossorin felé vitt. — A Bánság 
e részén az utazás lehetséges volt ez időben s a középkor-
ban. — /I rómaiak, avarok, frankok s a honfoglaló magya-

rok is érre jártak. 

(Negyedik és ötödik nap.) 

A további elbeszélés így hangzik : 

„Vigilas elmentével még egy nap maradván ott, 
tnvozta után másnap az ország északibb része felé 


