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Mátyásnak sok erőfeszíté-
sébe került, míg uralmát 
Magyarországon elismer-

tette. A bizonytalan helyzetet ki-
használták a havasalföldi és mold-
vai vajdák, különösen a kegyetlen 
Vlad Draculea (Ţepes) havasalföldi 
vajda, aki egy csűrben 400 magyar 
kereskedőt megégettetett. 1459. 
áprilisában 41 brassói kereskedőt 
karóba húzatott, 300 kalmárt pe-
dig élve elégettetett. Röviddel ezu-
tán váratlanul megtámadta Szeben 
környékét és a Barcaságot, ahol 
igen sok foglyot ejtett.A foglyokat 
karóba húzatta és azok ordítását 
hallgatva reggelizett. 1460 augusz-
tusában újabb pusztító hadjáratot 
szervezett Dél-Erdélyben Omlás és 
Fogaras vidékén. A foglyul ejtett 
személyeket itt is karóba húzatta, 
valóságos karóerdőt hagyva maga 
után. 1462. novemberében – miu-

tán a szászok, a román vajdának 
a törökökkel kötött magyarellenes 
szövetségét igazoló levelét átad-
ták a magyar uralkodónak – Vlad 
Ţepest Mátyás király kérésére, Is-
tenmezei Albert székely alispán 
vezetése alatt a székelyek elfogták. 
Mátyás, a román vajdát a visegrádi 
várba záratta, és helyébe Radu cel 
Frumost nevezte ki uralkodónak 
Havasalföldön.

1476 októberében Báthory Ist-
ván erdélyi vajda és székely ispán 
havasalföldi hadjárata során ismét 
a román vajdaság trónjára helyezte 
Vlad Ţepest. 1476 decemberében a 
török hadsereg segítségével Laiota 

Basarab legyőzte, majd meggyilkol-
ta Vlad Ţepest.

Mátyás és Ştefan cel Mare

Mivel Ştefan cel Mare összeköt-
tetésben állott az 1467-es erdélyi 
lázadásban résztvevőkkel, a felkelés 
leverése után Moldvába indult, hogy 
a moldvai vajdával is leszámoljon. A 
székelyek csapatai is csatlakoztak a 
király seregeihez. Szokás szerint a 
székelyek megelőzték a királyi sere-
get, ők vették be az eltorlaszolt szo-
rosokat és győzték le az ellenálló ki-
sebb csapatokat. A 40.000 katonából 
álló királyi had 1467. november 11-én 
az ojtozi szoroson hatolt be Moldva 
területére. A királyi sereg november 
19-én elfoglalta Tatros mezővárost, 
majd Bákó városát. November 29-
én szinte veszteség nélkül érkezett 
Románvásárig, ahol szintén győ-
zelmet aratott. Ezután november 
7-én elfoglalta Németvásárt (Târgu 
Neamţot). Innen Moldovabányába 
(Baia) indult seregével, melyet 1467. 

december 14-én el is foglalt. Itt a ro-
mán vajda meglepetésszerűen éjjel 
támadta meg a királynak a mulato-
zás utáni állapotban lévő seregét. A 
csatában maga Mátyás is megsebe-
sült, ami miatt kénytelen volt visz-
szavonni seregét, amire különben a 
tél is kényszeríttette. Ştefan cel Ma-
re a visszavonuló királytól levélben 
kért bocsánatot és hűséget fogadott 
neki. A román vajda később megint 
hűtlen lett a magyar királyhoz, ami-
kor Mátyást cseh háborúi ellentétbe 
hozták a lengyel királlyal, akit a ma-
gyarországi elégedetlenek királyuk-
nak szemeltek ki és Magyarországba 
hívtak. Talán ekkor törhetett be a 

vajda a Székelyföldre, és hurcolt el 
székelyeket, akiket a Bandinus által 
fenntartott hagyomány szerint Kot-
nárra telepített.

A Vászlói (Vaslui-i) ütközet 
(1474)

1474 őszén II. Mohamed török szultán 
elhatározta Moldva meghódítását, s 
mintegy 120.000 emberből álló sere-
get küldött Stefan vajda ellen. Stefan 
mint vazallus, hűbérurának Mátyás 
királynak a segítségét kérte. 

Mátyás király rendeletére Magyar 
Balázs erdélyi vajda 1474 decembe-
rében 1800 páncélos magyar lovast 
küldött Moldvába és a székelyeket 
is utasította a hadműveletben való 
részvételre. A székelyek akkor, mint 
Badunario velencei követnek 1474 
december elején írt jegyzékéből kitet-
szik, 16 000, íjjal és gerellyel felsze-
relt katonát állítottak ki.

A Vaslui-i vagy Podul Înalt-iütkö-
zetre 1475 január 10–14-e között ke-
rült sor. A csatában résztvevő magya-
rok 1475. január 24-én így rögzítették 
Tordán az erdélyi vajda jegyzőjének 
a januárvégi katonai eseményt: „Ist-

ván moldovai vajda hallván a törökök 
jövetelét, segítséget kapott a széke-
lyektől és más szomszédoktól, a maga 
moldovai oláhjaiból pedig összegyűj-
tött mintegy ötvenezer embert. Fegy-
veres (páncélos) magyar 1800 jött. 
Látván azonban, hogy nyílt mezőn 
nem szállhat szembe a törökökkel, 
nehezen járható helyekre vonult visz-
sza és felégette azt a vidéket, amelyen 
a törököknek előnyomulniuk kellett, 
hogy ne legyen élelmiszerük. A törö-
kök néhány napig élelem hiányában 
szenvedvén, hozattak maguknak 
élelmiszereket Havaselvéről szeke-
rekkel és állatokkal. Hét török vezért 
bíztak meg azzal, hogy törjék át az 
élelmiszer szállítás elé emelt aka-
dályokat, nem messzire attól a hely-
től, ahol a székelyek és István vajda 
hadai voltak. E hét török vezérrel az 
egyik szoros helyen szembeszálltak 
a székelyek és egyrészt ezeket meg-
verték, másrészt a töröknek szállított 
élelmiszereket elszedték.

Látván, hogy a szerencse kedvez 
nekik, Remete Szent Pál napján, ép-
pen keddi napon – 1475. január 10-én 
– olyan keskeny és sáros völgyben, 
ahol a törökök a völgy szoros volta 

miatt nem bírták a sereg-szárnyaikat 
az ütközetben kiterjeszteni, jókor reg-
gel rátámadtak a törökökre. Kedden, 
szerdán éjjel nappal erősen küzdöt-
tek velük egész csütörtökig, de nem 
bírták a török sereget megmozdítani, 
mert nagy sokaság volt.

Végre csütörtökön hajnalhasadtá-
val teljes erővel reájuk ütöttek és so-
kat megöltek közülük lándzsával és 
nyíllal. Látván a törökök, hogy nem 
bírnak ellenállani, hátat fordítottak 
és az oláhok, székelyek meg a magya-
rok utánuk eredvén, roppant nagy 
veszteséget okoztak nekik, s egyúttal 
a török basát, a császár fi át, Ali béget 
és még néhány török vezért elfogtak.”

Nemcsak az erdélyi vajda jegyzője 
írta le a magyar haderő fontosságát 
a Vaslui-i ütközetben, hanem maga 
Ştefan cel Mare is beismerte a pápá-
hoz küldött követei útján, hogy a vas-
lui-i, győzelemhez a magyar-székely 
seregek is hozzájárultak.
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„ Maga a vajda is beismerte a 
pápához küldött követei út-
ján, hogy a Vaslui-i győze-
lemhez a magyar-székely 
seregek is hozzájárultak.

A Vászlói ütközet térképe 

▴  FORRÁS: VIKIPÉDIA

Mátyás és a román vajdák
Mátyás király uralkodása (9).




