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IRODALMI SZEMLE. Üáí 

tatnia kellett a lázongó boérokkal és a szomszédos uralkodókkal. 
Epén ebben az időben történik Erdély lázadása Mátyás király ellen, 
a mely lázadást a moldvai vajda, István is igyekezett támogatni, 
a miért is a király elhatározta, hogy a vajdát megbünteti. Át is 
kelt Moldvába (1467.) s megtámadva Istvánt. Moldvabányánál egy 
éjjel véres harczot vív, de eredménytelenül, mindazonáltal a vajda 
a következő évben megtér a király hűségérc. De nemcsak a magyar 
és a lengyel királyokkal harczoí István, hanem a tatárokkal ós a 
törökkel is. 

Hosszasan folynak e harczok, melyekkel a negyedik, könyv 
foglalkozik s a mely küzdelmek alatt a vajda megnyeri Mátyás 
király segítségét is, miután a lengyel királytól a magyar király 
hűségére tért. De a magyar király hűségében sem volt sokáig 
István, minthogy nagyon gyakran változtatta politikáját, a mire 
befolyt az is, hogy Mátyás a nyugati ügyekkel lóvén elfoglalva, 
Keletre nem fordított kellő figyelmet. 

Az ötödik könyben a szerző István uralkodásának végső évei
ről ír, melyekben a vajda már ismét a lengyel király híve volt, 
minthogy Mátyás már nem ólt s nem éreztette karja hatalmát Mold
vával. Azonban már 1494-ben a havasalföldi vajda követeivel együtt 
az István követei is tisztelegnek az Erdélybon időző II. Ulászló előtt, 
segélyt kérve a török ellen. István vajda ekkor nagy terveket for
gatott agyában, de mielőtt azokat megvalósíthatta volna, 47 évi ural
kodás után meghalt 1504. jul. 2-án. Kiváló, vitéz, okos uralkodó 
volt, a ki népétől méltán megérdemelte a Nagy melléknevet, mert 
az akkori körülmények mellett a legjobb viszonyok között tartotta 
fönn országát és védte meg hintapolitikájával a magyar, lengyel és 
török végleges uralmától. 

Miután István meghalt, ismét bekövetkeztek a versengések a 
vajdaságért, melyekot a munka hatodik könyve foglal magában. István 
után a vajdák ismét egymást váltják föl rövid időközökben, eg3rmás 
megbuktatására törekedve. Ezekkel a vajdaváltozásokkal kapcsolat
ban szerző tovább folytatja Moldva történetét rövid erőteljes voná
sokban 1881-ig, a román királyság megalakulásáig 

A hetedik és utolsó könyvben az író Nagy István vajda emlé
kével foglalkozik, elmondván, hogy a krónikások közül egyedül , 
Ureche ír bővebben és szeretettel Istvánról, a többiek nem méltat
ják olyan nye lemre , a minőt megérdemelne. Majd fölemlíti azokat 
a modern írókat, a kik napjainkban feglalkoztak István vajdával, 
végül leírja, hogy a vajda élete és uralkodása milyen hatással volt 
a nép költészetére és munkáját egy fölhívással végzi, melyben föl
szólítja a mai oláh költőket ós írókat, járuljanak munkáikkal hozzá 
ahhoz, hogy a Nagy István emlékére rendezett ünnepségek fényét 
emeljék. 
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