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Moldva vajdái hasonlókép jártak: Sándor, Lupul Vazul, Mogila 
Iván, Baszarába Nyágul, Mogila Mózes, Lupul, a „csigán vajda1", 
»e# a bojtorján és tövis", ki örökösen lázadozott, mert a két vajda
ságot a maga jogara alatt egyesíteni akarta, — mind Rákóczi segé
lyével lettek urak, de Rákóczi miatt is lettek trónfosztottak. Szám
talan, szerződésben fogadják meg a vajdák, hogy az évi adót meg
fizetik, de megtartani nem igen tetszett. Ezért az öreg Rákóczi 
LupiiHal kereste családi kötelék útján is a békességet. Eleinte Lupul 
hallani sem akart, később már nem lehetett. Végre is a két Rákóczi 
erővel, okos politikával megtartotta a két fejedelemség felett való 
Vonhatóságot. Bizonyítja az, hogy 1-646-bari is a két vajda katona
sága ott harczol az "erdélyi fejedelem zászlója alatt, a vallásszabad
ságért, tisztán magyar politikai czélért. Lupul IJ. György alatt is 
nyugtalankodott, de bizony csak el kellett nyugodnia a Héttoronyban 
orsziíg ós hatalom nélkül. II. Györgynél: épen az volt az ábrándja, 
hogy a két vajdaságból s a Jrozá/coJc. tartományából hatalmas és 
egységes államot teremt Erdélylyel együtt. Ámde merész terve dugába 
dőlt a török miatt, mert a vajdák végig kitartottak mellette. II. Rákóczi 
György bukásával megszakadt Erdély fönhatósága és a két vajda
ság fölött s a tervezett hatalmas aldunai birodalom, mely tán sok
szor más fordulatot adott volna Európa politikájának, a keleti kér
désnek mindenesetre, megbukott, mert létre sem jött. 

A két Rákóczi keleti politikája, — ez a tárgya a Görög vonzó 
és folyamatos tollal, de nagy alapossággal (oláh forrás munkák 
felhasználásával is) megírt értekezésnek. Kristóf György. 

— „Piscsevics orosz tábornok vándorlásai és ka
landjai" jelentek meg nemrég a Franklin-Társulat kiadásában, a 
szláv eredeti után Huszár Imre fordításában (Bpest, 1904. 8-adrét 
325 lap). Pisesevics emlékiratainak az kölcsönöz reánk nézve külö
nös érdekességet, hogy írója magyarországi szerb volt, a ki a szla
vóniai határőrvidéken "született (1731-ben), Szegeden tanúit, majd 
3z osztrák-magyar hadseregben (a szlavóniai határőrezredben) szol
gált s francziák elleni hadjáratban a Rajna mellett, atyja oldalán, 
a ki százados volt. Ü í748-ban lett hadnagygyá. A magyarok ez 
időben erélyesen követelték a szerb határőr ezredek feloszlatását, 
a mi miatt a szerb nég között nagy izgalom támadt és sokan ki
vándoroltak Oroszországba, a hol Erzsébet czárné letelepítette őket 
s katonai ezredeket alkotott belőlük. 

A fiatal Piscsevis is Oroszországba vágyott és sok viszontag
ság után kivándorolt fiatal nejével Oroszországba. Igen érdekesen 
úja le a kivándorolt szerbek életét „Új Szerbia" területén (a Bug 
és Dnyeszter között), a hol az 1741-ben kiköltözött Horváth Iván 
tábornok (Grassalkovich Antal keresztfia) parancsnoksága alatt, 
mások pedig Sevics tábornok alatt „Szlaveno Szerbia" területén a 
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Donecz és Laguna mellett telepítettek le. Itt telepedett le Pisesevics 
is, mint lovaskapitány. Az oroszok a magyar husgárságot ez által 
iktatták be hadiszervezetükbe. 

Nemsokára titkos megbízatással Magyarországba küldetett, 
hogy a montenegrói menekülteket a határőrvidékről Oroszországba 
szállítsa. Jellemző őszinteséggel írja le, mily rút visszaélések • tör
téntek ezzel az állítólagos montenegrói kivándorlással. Monteneg-
róiak helyett mindenféle csőcseléket „csupa merő tolvajok és része
ges korhelyek" hadát csődítette össze egy szélhámos montenegrói 
vladika s küldötte hozzá Triesztből, kiket aztán neki Magyarorszá
gon át Oroszországba kellett szállítania 1757-ben. 

Pisesevics ezután udvari szolgálatban alkalmaztatott Erzsébet 
czárné környezetében. Nem sokára újabb megbízatással küldetett 
Erdélybe, hogy a czárné számára magyar lovakat vásároljon. Az 
emlékíratnak ez a része érdekelhet minket leginkább. Élénken írja 
le erdélyi utazását. Kolozsvárt 2 napig időzött; innen Szász-Fenesre 
ment gróf Mikes ménese megtekintésére. „Alig, hogy a lovakat 
megláttam, (úgymond) azonnal tisztába voltam magammal, hogy itt 
fogom bevásárlásaimat megtenni, mert az egész lóanyag gyönyörű 
és kifogástalan volt". „Ilyen kifogástalan fajlovakat még soha se 
volt alkalmam látni". Ki is válogatott vagy 20 darabot s elment 
megvenni a grófhoz Mar os-Uj várra. Itt az öreg, .büszke, zsómbes 
gróf barátságtalanul fogadja s szóba sem akar állni vele, mert úgy 
sem képes azokat megfizetni. Végre megegyeznek s 28 lóért fize
tett 1380 aranyat. Visszatérő útjában a Beszkidckben szerencsétlen
ség érte: neje, kis fia Felsó'-Szvindiknél egy vízáradásba fúlt. O 
a lovakkal szerencsésen megérkezett Szentpétervárra s nagy örömet 
okozott a szép magyar lovakkal a czárnénak. 

Az emlékírat utolsó része lengyelországi táborozását beszéli el 
Ponj'atovszki Szaniszló királylyá választásakor. A nagyérdekü emlék
íratnak kiadott része 1767-ig terjed. Ára 2 korona 50 fillér. 

Római s írkő-lelet . A Torda helyén és határán feküdt 
Potaissa romjaiból az utóbbi időben is több apróság került nap
fényre, melyek nagy részét Téglás István gyűjtötte egybe. Köze
lebbről a Csetri György csizmadia mester szőlőjében egy terjedel
mes'sírkövet ástak ki ós annak felirata egy oly érdekes kőokmány, 
mely Potaissa város 1700 évek előtt élt polgármesteri családjára 
vonatkozik. A felirat a Téglás István megfejtése szerint a Valerius 
Maximus potaissai polgármester 29 éves korában és három árva 
hátrahagyásával elhunyt leányára, Veleria Maximillára vonatkozik, 
kinek emlékére állították ezt a sírkövet, az édes apja, továbbá anyja 
Valéria Mascilla és gyászoló férje: Piro Aelius Tertus decurio. 


