
CZOBOR MIHÁLY, 
A CHARICLIA ELSŐ MAGYAR FORDÍTÓJA. 

A mikor Gyöngyösi István »Uj életre hozatott Chariclia 
avagy A Chariclia ritka példájú, és az olvasásra kedvet adó his
tóriájának némelly régi versek rongyából ujabb, és jobb rendben 
vétele« czímű munkájával 1700-ban, az uj saeculumbéli uj esz
tendőben (!) kedveskedett Andrási Péternek, nemcsak a czímlapon, 
hanem az ajánló levélben is bőven elmondja, hogy »a más lele-
ménnyét toldozza s foldozza,« hogy »azon história mind a benne 
levő dolgokra, mind a versekre nézve merő rendetlenség volt,« 
és hogy »hallotta Andrási szájából ezeket a szókat: kár hogy 
ollyan rendetlenül vagyon a Chariclia históriája, és nem veszi 
valaki azt igazitásban.« Gyöngyösi, a régi irodalmi szokáshoz 
híven, nem tartotta szükségesnek az első fordító nevének felemlí
tését. Utánna vagy említettük meg a »névtelen-t« vagy nem. 
Majláth Béla 1891-ben a Zrínyi könyvtárban találván meg ennek 
az első fordításnak 1062 ötsoros versszakból álló s a harmadik 
rész közepetáján megszakadó töredékét, állíthatónak vélte, hogy 
Zrínyi Miklós műve (1891. Akad. Értesítő 400. I.). Mások Rimayé-
nak gondolják. Ezt a kérdést most eldönti Gyulaffi Sámuelnek 
Fráter Pálhoz intézett következő levele, melynek eredetije a bihar
megyei és nagyváradi tört. és régészeti múzeumban elhelyezett 
[ippi, érkeserűi, szalontai, bélmezei és huszti] Fráter család levél
tárában található. A levél így hangzik: 

Zolgalathomat ajánlom kegyelmednek mint io akaró uram
nak mindenféle Jókkal Jo egességgel zerenchisen látogassa Isten 
kegyelmedet. 

Adak értésemre, hogy egy hariklea história az mellyet 
Czobor mihalj uram fordítót volt deákból magtár versehre 
kegyelmednél volna. Kérem azért kyielemedett [sic!] kegyelmed 
adgia az levelem megh ado zolgám kezébe ha kegyelmed kölöm-
ben nem adgia is cziak is Iratom bellöle es en kesőb visza kül
döm, ha derekason mind ot nem lennejs, az mi reze ot lezen, 
azt is küldje el kegyelmed, azt teöb rezet is ha kegyelmed tudná 
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kinél volna, kegyelmed azt is adna értésemre, tudom, hogy volt 
Zólyomi uramnakx es az grófnak,2 azokat is ha kegyelmed 
tudna kihez akadot volna affelöl is tudosiczon kegyelmed, kegyel
medtol felette kedvessen veszem, ha mjbol kegyelmed engem is megh 
talál nagiub dologban akarok kegyelmednek zolgálni kegyelmedet 
felette kérem ne tarchia megh kegyelmed töllem. Tarchia megh 
Isten kegyelmedet Jo egessegben sok estendeigh. Datum ex arcé 
Hadad 26 maij 1633. 

Kegyelmednek örömest szolgál 
Giulaffi. 

Kegyelmedet szeretettel kérem ezi ideigh való 
olvassara adja ide az megh nevezett historijat kegyelmed bizo
nyosa hidje visza küldöm igen hamar kegyelmedhez nagiob dologh-
ban ijekezem kegyelmednek megh szolgálni. 

Kívülről: Generoso Domino Paulo Fráter de Belmezeo 
Domino mihi observandissimo. 

A Chariclia fordítója tehát — e levél tudósítása szerint — 
Czobor Mihály, minden kétséget kizáró jel szerint a czoborszent-
mihályi előnevű, József nevű tagjában 1771-ben fiágon kihalt főúri 
Czoborok közül való. A család genealógiáján végigfutva két Mihály
ival találkozunk, Az első 1442—1467-ig budai várkapitány, s 
Mátyás király életének megmentéséről híres; a második íVIihály 
pedig a családfán a XVI-ik század végén s a XVII-ik elején 
szerepel. 

Ez utóbbi a mienk.3 

II. Czobor Mihály született 1570 körül. E véleményünk a 
következő támpontokon épül: Mihály ugyanis 1579 febr. 28-tól a 
mikor először jön elő, 1593 jan. 8-jg terjedő időszakban hat okle
vélben mindig kiskorúnak említtetik; 1617-ben pedig az ő egyik 
fia Imre már mint nagykorú fordul elő. Atyja báró Czobor Imre, 
ki a nagyfontosságú nádorhelytartói hivatalt tiz éven keresztül ép 
a legválságosabb időben (1567—1577.) viselte, ennek első felesé
gétől Bakyth Angelikától Márton nevű fia szülelett; második neje 
Frangepán Katalin magtalan volt, harmadik feleségétől Perényi 
Borbálától született Mihály. 

Még tizenötéves alig volt Czobor Mihály, midőn atyját elvesz-

1 Zólyomi Dávidra a székelyhídi főúrra czéloz, kit a kelet évében záratott 
el Rákóczy György Kővár várába. 

2 Ifj. Bethlen István váradi főkapitány és bihari főispánt érti, kinek gúny
neve : »kis gróf* volt és épen a fenti évben halt meg. 

3 Források : Nagy Iván: Magyarország családai. Turul. IX. évf. 40 1. 
Magyar orsz. gyűl. emlékek. IX. kötet. 487. 1. Corpus Juris Hungarici. (1751-ik 
kiadás) 628. 640 és 657 II. Országos levéltár N. R. A. Fascic. 1171. N. 1 1 ; 
1621. N. 5 ; 1626. N. 3. 6. 8. 11. 12. 14 és 15 ; 1633. N. 9. 12. 13 és 22. 
utóbbi idézve: Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. II. k. 3 — 6 és 21—30 11. 
Thurzó György levelei nejéhez Czobor Erzsébethez I. II. kötet. Történelmi Tár 
1878-1900. 
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tette; s nagybátyja Czobor Pál gyámsága alá került, ki úgy lát
szik nem eléggé tisztán kezelte gyámoltja birtokait, mert 1589-ben 
hajlandó volt őt nagykorúsítani oly feltétellel, ha a sassini urada
lomból régebben befolyt jövedelmek elszámolása alól felmentést 
nyer. Mi sem természetesebb mint, hogy Mihály az ajánlatot szí
vesen fogadta, a felmentést megadta s ekként nagykorúvá és az 
atyjától örökölt óriási uradalmak: holicsi, sassini, éleskői stb. 
gazdájává lőn. Ez, azon időben páratlanul épen nem álló jogtalan 
eset hirre kapott, s eljutott Mihályunk anyjához is, ki férje halála 
után csakhamar Dessewffy Miklóshoz ment nőül. Az anya felis
merve az erkölcsi és anyagi veszély nagyságát, mely e jogügy
letből »zsenge« — mint maga nevezi — kom gyermekére hára-
molhatik, 1589. decz. 13-án Fejérkövy István nyitrai püspök s kir. 
helytartó előtt a Czobor Pál és Mihály között jogtalanul létrejött 
megállapodás ellen tiltakozott; s mivel ezen óvástéteí jogos volt, 
eredménynyel is járt. 

Majd nénje Czobor Erzsébet a ki 1592. február 2-án Thurzó 
György nejévé lett, fivérét Mihályunkat rábeszélte az apai 
vagyonból őt illető résznek megállapítására és kiadására. E meg
állapodást aztán 1592. Katalin napján, azaz nov. 25-én Joó János 
kir. személynök előtt írásba is foglalták, mely szerint mindkét 
fél 1593. jan. 4-re Sasvár várába békebirákat tartozik kinevezni, 
kiknek ítéletében kölcsönösen megegyeznek. E kérdésben azonban 
érdekelt volt Mihály mostoha testvére is Márton; illetőleg ennek 
halála után jogutódai: fiai: Imre és Márton; kik kiskorúak lévén, 
nevükben nagyanyjuk gersei Pethő Gáspárné előbb Nádasdy 
Kristofné szül. Choron Margit tiltakozott ünnepélyesen a fenti 
szerződés ellen. A tiltakozást azzal okadolta, hogy Czobor 
Mihály törvény szerint még nem nagykorú s következésképen 
ily jogügylet kötésére jogosult sem lehet; erre Istvánffy Miklós 
nádorhelytartó az esztergomi káptalan utján Czobor Mihályt a 
szerződés tervezte vagyon elosztástól letiltotta. A káptalan 1593. 
vízkereszt után való csütörtökön, január 8-án, adta tudtára a Sas
váron tartózkodó Czobor Mihálynak az alnádori parancsot. 

Erre a megsemmisített szerződésre vonatkoznak Thurzó 
Györgynek Pozsonyból 1593. febr. 15-én nejéhez írt levelének eme 
sorai: Sógorom Czobor Mihály uram itt vagyon, elég idegenséget 
mutat hozzám, az császárnak is írt reám, hogy én az Ő jószágát 
teveled együtt erővel el akarom foglalnom;« s ismét febr. 22-én: 
»Sógor uram csak felém sem jű, hozzám sem szól, azért izenete-
det meg nem mondhattam neki.« Ez az idegenkedés csak az az 
évi táborozás alatt enyhülhetett a sógorok közt, a mikor jó későn, 
nov. 5-én kelt szakadozott végű levele utóján olvassuk ezt: 
»Az bátyád is szolgálatját ira . . . egészségben vagyon és sémi 
do . . .« még nov. 29-én is csak ennyit találunk: »sógor uram-
val, az bátyáddal egyetemben jó egészségben vagyok:« de már 
decz. 1-én a Filek alatt való táborból kelt levél utóiratában ezt 
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írja Thurzó: »Az bátyád, sógor uram szolgálatját ajánlja, mint 
szerelmes asszonyának húgának.« Ugyanígy ír 1594 apr. 22-én 
is a Bajosnál való táborból, majd apr. 27-én az komáromi Szent
miklósnál vájó táborból írt levél végén: »Sógor uram szolgálatját 
írja, ha az Úr Isten jó egészséget ad, és az had leszáll, velem 
egyetemben felmegyen és meglátogat:« míg végre Thurzónak 
Esztergom ostroma alatt május 8-án kelt levelében Czobor Mihály 
is ír néhány sort nénjének, »hogy azt ne vélhesse kegyelmed én 
felőlem, hogy én kegyelmed felől elfeledkeztem volna, irom ezt 
kegyelmednek, mert én az kegyelmed atyafia és szolgája most is 
ugyanaz vagyok, az ki azelőtt voltam és én velem szolgáltasson 
kegyelmed, szivem szerint szolgálok az kegyelmed bátyja és 
szolgája Michael Czobor.« Ezután semmi nyoma az idegenkedés
nek a sógorok közt, kik folyvást a táborban vannak, veszedelmes 
helyeken forognak Komárom, Esztergom s Győr alatt. 1594. aug. 
28-án a Rábaközben »Czobor Mihálnak az lovát lőtték meg alatta, 
6 magának, Istennek hála, semmi nyevalája nincsen.« Szept. 9-én 
Győr alatt Thurzónak is Czobornak is mindene oda vész. »Sógo
romnak is mindene oda vagyon, mind lovai s mind marhája, még 
inget is én adtam neki, de ő maga Istennek hála, jó egészségben 
vagyon« írja Thurzó nejének. 1595. január 2-án Czobor Révai 
Péterrel Krakkóba megy. Pozsonyba az országgyűlésre február 
23-án érkezik. Thurzónak az 1595. évi táborozásból nejéhez írt 
leveleiben sehol sincs említés Czoborról, csak szolgáiról egyszer 
június 5-én. Ő maga mással volt elfoglalva, a mint kitűnik Thur
zónak 1596. márcziusában Pozsonyból írt leveléből: »Sógor uram 
Czobor Mihály mennyegzője elhaladt pünkösd után. Egyik okát 
azt írják, hogy te is jelen lehess és asszonyom anyám is szük
séged korán jelen lehessen.« Czobor ha elébb nem pünkösd után 
csakugyan megtartotta menyegzőjét Melith Klárával, mert Bay 
Mihály 1597. szept. 6-án azt írja Dévénből Draskovich Péternek, 
hogy »Szent Bertalan napján keresztelé meg Balázs pap Czobor 
Mihály uram fiát Sasinba.« (Tört. Tár 1893. 355. I.) 

Czobort nem tartotta vissza házassága attól, hogy már 
1596. októberében az Eger körüli táborozásban részt vegyen. 
Thurzó 19-én Sajó Vámosról írja nejének, hogy: »Czobor Mihály 
uram is, sógorom, jó egészségben levő. Bori Mihálylyal csatára 
ment volt. Istennek hála, jó szerencsésen jártak. Elevent huszon
hatot hoztak. Tevét, lovat és öszvért sokat, és az törökökben 
sokat le is vágtak. Ő maga is sógorom, az mint értem, egyet 
vágott le.« 26-án mindketten alig menekülhetnek meg s Thurzó 
vejével Perényivel s ennek nejével s Czoborral együtt Bicsére siet 

A Thurzóné és Czobor Mihály közt helyre állt testvéri béke 
az 1592-ben létre jött, de 1593 elején megsemmisített egyezkedés 
tovább szőtt szálaival erősbült és gyengült. Thurzó bizonyára 
mindent elkövetett, hogy nejének érdekét megóvja. Czobor Mihály 
írásbeli kötelezvényt adott, hogy húgát az ősi örökségből: a holi-
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esi, sassini és éleskői uradalmakból rövid időn kielégíti. Ez által, 
miként elébb, úgy most is saját jogérdekeik megsértését látták a 
fentemlített Imre és Márton s azért nevükben gyámjok Nádasdy 
Tamás a kötelezvény végrehajtása ellen tiltakozott, még pedig 
eredménynyel, mert Báthory István országbíró 1598. febr 28-án 
kelt rendeletével Mihályt a tervezett birtok kihasitástól eltiltotta. 
Thurzó ebben az ügyben sógorát is gyanúsította, mert az ország
bíró rendeletének kelte előtt való napon febr. 27-én azt írja nejé
nek »Sógorom, Czobor Mihály csak fortékon, semmit atyafiképen 
nem akar végezni. Ezután különben kell fognunk az dologhoz.« 
Marcz. 5-én: »Sógorom Czobor Mihály semmit nem végzett velem 
csak fortéloz, ezután különben kelletik fognunk az dologhoz.« 
Október 19-én a Buda alatt való táborból Thurzó által »Czobor 
Mihály szolgálatát ajánlja ugyan, mint szerelmes asszonyának, 
húgának,« de 1599. márcz, 12-én Pozsonyból megint csak ezt 
írja Thurzó: »Sógorom itt vagyon egészségben, holnap is még 
megtalálom az téged illendő jószágért. Agyon Isten szent lelket 
neki, hogy másét magánál hamisan meg ne tartsa;« márcz 18-án 
pedig: »Sógorom az bátyád haragszik szabássú, hogy az tiédet 
kérem tüle.« A sok huza-vona után Thurzó és neje mégis czélt 
ért: Czobor Mihály az ősi vagyonból végre is kielégítette húgát. 

Nagykorúsága s óriási uradalmai adta politikai jogai révén 
az 1601-dik évi országgyűlésen a »magnificusok« között fogial 
helyet; az ez évi 33. t.-cz. 1. §-a szerint a kir. táblához »assessor 
major«-nak neveztetik ki; az 1604. évi 15. t.-cz. 3. §-a szerint 
pedig a Lengyelország és Szilézia felől való határ helyreállítá
sára kiküldött regnikolaris bizottság tagja; 1605. május i-én kelt 
Bocskaynak az a levele, melylyel Thurzó Györgyöt a maga 
részére igyekezett megnyerni (M. Ak. Évk. VI. 281. I.) Irt-e ehhez 
hasonlót Czobor Mihályhoz is, vagy a Thurzóhoz írt levél hatá
sának kell tulajdonitanunk, hogy Czobor egész lélekkel Bocskay 
pártjára állott? nem lehet eldönteni. Bizonyos azonban, hogy 1606. 
január havában Bocskay Czobort a portára akarta követül kül
deni (Tört. Tár 1878. 68. I.). Tokaj várát 1606. márcz. 17-én 
Bocskay részére ő vette át Rueber Györgytől. (Erd. Tört. Ad. 
III. 80, Győri tört. és rég. fűz. 3. 255. I.) Jelen volt a Bocskay 
által 1606. ápr. 24-re összehívott' kassai orsz. gyűlésen, honnan 
mint B. consiliariusa 1606. május 4-én harmad magával küldetik 
ki a törökkel folytatandó béketárgyalásokra, hová már május 5-én 
el is indul (Tört. Tár 1882. 29. I. Győri t. és r. f. 3. 127. I.); 
majd aug. 15-én Nyári Pállal együtt a Mohács alatt táborozó 
nagyvezérhez küldetik (Tört. Tár 1882. 223. I.' Thurzó Gy. lev. 
II. 148. 155—157. ll.J. Bocskay e küldetéseiről szólva mondja 
hogy »mi nekünk és hazánknak nem keveset és hasznosat is 
szolgált (Tört. Tár 1878. 579—584. 604. 610. 616 639. 853. 
858. II. Brüsz. okmt. 3. 220. I.). E küldetéseiből október 11-én 
tér vissza s minden részről elismerik sikeres működését. 1607-ben 
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a felföldről az orsz. gyűlésre küldetik követnek (Thurzó, lev. II. 
160. I.); február 2-án a Bocskay holttestét Erdélybe kísérők közt 
van, honnan márczius 9-én érkezett vissza Kassára (Thurzó lev. 
II. 176. I.) 1608. jan. 18-án Pozsonyba (u. o. 209. I); február 
12-én érkezik Kassára s 14-én Lónyai Andrással együtt felhívja 
a hajdúkat, hogy hites embereket bocsássanak febr. 24-re Kassára; 
ugyanakkor Nagy Idáról s márczius 13-án Szerednyéről Thurzó-
hoz írt leveleiben szokott nyíltságával rajzolja a felvidéki állapoto
kat. (Tört. Tár 1900. 441. I.). 

Nejével Melyth Klárával kapta Szerednye várát s ennek 
ügye-baja tetemesen nevelte azokat a birtokperes aggságokat a 
mikbe vérszerinti rokonaival volt keveredve. Szerednye vára zálog
ban volt, s kiváltására elegendő pénzzel nem rendelkezvén hethesi 
Pethe Lászlótól vett kölcsön bizonyos összeget, melynek fejében 
az összeg megtérítéséig magát a várat kellett hitelezőjének lekötni, 
még pedig oly feltétellel, hogy ha Pethét nem lesz képes Szered
nye birtokában megtartani, ügy ő jogot nyer Czobor Mihálynak 
a sassini holicsi és éleskői uradalmakban levő s Őt örökségi jog-
czimen illető birtokrészei lefoglalására. E kötvény utóbbi pontja 
azonban érdekelte Mihály unokatestvéreit is, a többször említett 
Imrét és Mártont, kik az imént említett uradalmakban levő jog
igényeik megsértését látták abban, s azért 1607 Reminiscere vasár
nap után való szerdán azaz márczius 11 -én a pozsonyi káptalan 
előtt az ellen tiltakoztak. De mert a tiltakozással elkéstek, e tekin
tetben tett minden fáradozásuk gyümölcstelen is volt; legalább 
ez tűnik ki a következő körülményből: hethesi Pethe László bizo
nyos körülmény folytán megfosztatott a lekötött Szerednye vár 
jövedelmeinek élvezetétől, s erre a szerződés értelmében Mihályunk-
nak a sokszor említett három uradalomban levő birtokrészeit akarta 
lefoglalni, de ez ellentállott; mire Pethe egyenesen a királyhoz 
ment, Rudolfhoz, kitől Czobor Mihály sassini részjószágának lefog
lalására "bracchium regale«-t nyert, mit tényleg igénybe is akart 
venni, ha jó barátja Thurzó György, Mihály sógora egy 1607 
decz. 5-én kelt magyar nyelvű levélben fel nem kéri, hogy tervé
től álljon el s az adósság lefizetésére újabb határnapot tűzzön ki; 
de Mihály ekkor sem tudott fizetni, legalább erre vall azon kísér
lete, hogy Összes birtokait akarta elzálogosítani; mi ellen azonban 
körültekintő unokatestvére a pozsonyi káptalan előtt a legnagyobb 
méltatlankodással tiltakozott. 

Thurzó a Pethével való peres ügyben Rudolfnál is több 
ízben közbejárt, de majdnem sikertelenül mint lev. II. 160. 180. 
191. 195. 207. lapján olvasható. 

Czobor Mihálynak ennyi sok baját tetézte nejének halála, 
özvegyen maradt édes anyjának férjhez menetele s fiának beteg
sége (Thurzó Lev. II. 245. 258. I.). Neje 1607-ben vagy még 
azelőtt halhatott meg, mert Thurzó 1608. január 11-én azt írja 
nejének Pozsonyból, hogy: »ide az a híre, hogy bizonyossan Chá-
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kynét elvette volna.« Ez a hír azonban nem volt igaz, mert 
Thurzó György 1609. aug 20-án kelt levelében Lorántffy Mihály 
valamelyik leányát kéri meg számára. (Tört. Tár 1880. 603 l.). 
Ez sem sikerülvén Thurzónak első nejétől Forgács Zsófiától szü
letett Zsuzsanna nevű, nem sokkal ezelőtt özvegyen maradt leánya 
Perényi Istvánné lett Czobor Mihály jegyesévé, a mi a köztök 
fenforgó többszörös rokonság miatt némi nehézséggel járt. Thurzó 
intézte ezt az ügyet s ezt írja róla 1610. aug. 1-én Kassán kelt 
levelében nejének: »Czobor uram sógorom dolgát az ott fenn 
való emberek azt találták, hogy meg lehet fogyatkozás nélkül és 
senki engedelme nem szükséges, én sem tartok ellent benne, gon
dolom, hogy ez jövő gyűlésben vég leszen az dologban. Az Ur 
Isten áldgya meg őket.« (Lev. II. 267. I.) Thurzó Kassán 1611. 
július 9-én kelt levelében írja először, hogy: »Leányom Czobor 
Mihályné ma ide akar jönni hozzám, de nem sokáig beszélget
hetünk egymással, minthogy ebéd után sietséggel Tokajban kelle
tik mennem. (288. 1.) 

Minthogy Mihály minden eddigi tette — mint láttuk — 
támadásnak, pernek s egyébb bajoknak volt kitéve, nem fog valami 
különösnek előttünk feltűnni, ha utóbbi házasságának a megtá
madásáról is hallunk: mostoha testvérének fia a már többször emlí
tett Márton ugyanis a fenti év 1613. hamvazó szerdán, február 
20-án ünnepélyesen tiltakozott Mihálynak Thuzó Zsuzsanna vérro
konával kötött házassága, illetőleg az atyai örökség hagyományo-
zása ellen, hivatkozván a Tripartitum I. Part. 128. tilalmára, mely
nek alapján az érdekelt közel rokonok előzetes beleegyezése nél
kül a vérrokon házasok az atyai örökségre nézve nem intézked
hetnek ; ezután felemlíti Márton a házasfelek közt levő vérrokon
sági köteléket, melyet mi is ide iktatunk: 

N. 
Perényi Mihály Perényi János 

! I 
Borbála István 

férje : Czobor Imre neje : Thurzó Zsuzsanna 

Mihály 

Czobor Márton e tiltakozása azonban minden eredmény nél
kül maradt, Mihály, Thurzó Zsuzsannával boldog házas életet 
élt, melynek gyümölcse egy flu lőn: Imre. 

Mihály azonban daczára az őt ért folytonos bajoknak: per, 
üldözés, pénzzavar, háborgatás stb. mint jó magyarhoz illik, kész
séggel eleget tett azon kötelezettségeknek, melyeket a hon min
den egyes fia irányában támaszt: a török elleni hadjáratokban, a 
felső magyarországi hajdúság békéltetésében, Forgách Zsigmond
dal 1611-ben az erdélyiek ellen való táborozásban is részt vett, 
miről nemcsak Mikó Ferencz emlékszik Históriájában lómáján elé
hezett urakról beszélvén, hanem Thurzó György is Czobornak Sze-
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rednyére történt megérkezése után azon évi nov. 14-én és deczem-
ber 6-án "kelt levelében tréfásan emlegetvén a lóhús ételt a mitől 
és a sok nyugtalanságtól fia ura elbetegesedett. Hogy tényleg 
tevékeny és érdemekben gazdag életet élt, a legszebben igazolja 
I. Lipót magyar király a Czobor család részére 1659-ben tett 
adomány levelében, hol Mihálynak a haza és király körül tett 
számos szolgálatáról a legmelegebb hangon szól. 

Czobornak az erdélyi hadjárat aligha erősen meg nem 
viselte egészségét, mert Thurzó 1614. okt. 20-án Nagyszombatból 
azt írja nejének, hogy: »Czobor Mihály uram mind leányommal 
egyetemben tegnap itt voltak nálam. Ő maga igen beteges álla
pottal vagyon, leányom pedig jól vagyon. Bécsben mennek, úgy 
hogy Stupanessal gyógyitassa magát.« (L. gr. Apponyi S. Hun-
garica 524. sz.) Úgy látszik, hogy betegsége miatt többnyire 
Bécsben tartózkodott s peres ügyeiben jártkelt, informált. Ezek 
az ügyek betegségével együtt gyakran türelmetlenné tették. Ily 
hangulatban Írhatta azt a levelét, melyre ipa 1614. január 2-án 
némi nehezteléssei válaszolt (Tört. Tár 1895. 516. I.); pedig 
Thurzó »eléggé törekedett az ő igazsága mellett.« a mit Czobor 
maga is elismer abban a levelében melyet Bécsből 1615. május 
16-án ír. Ebben mondja azt is, hogy »Itt (Bécsben) az expe-
ditiok dolga a magyar dolgokban nem hogy előmenne, de vissza 
megy, soha az véghetetlen informatiónál egyebet nem tudnak; 
én úgy bele fáradtam, hogy ki nem úszhatok belőle (Tört. 
Tár 1882. 582. I.). Említi ebben, hogy a károli tractatióra, a mint 
hallja, neki is el kell mennie, de azt is, hogy »én beteges vagyok« 
s feleségéről, hogy »az én beteges atyámfia velem egyetemben 
alázatos szolgálatát ajánlja ngodnak.« 

1616. okt. 12-én Szerednyéről ír ipának, az akkori villongó 
politikai helyzetet s szereplőket élénk színekkel rajzoló s Thurzót 
tevékenységre »intő« levelet, melynek elején köszöni a nyavalyáján 
való szánakodást. Leveleit rendesen szókimondás, csaknem heves-
kedés jellemzi, de a mi ezt a levelét áthatja, már mintha a lázban 
égő beteg ember békételen lelkének volna lobogása. Ipa Thurzó 
nádor 1616. decz. 24-én halt meg; Czobor talán eddig sem élt, 
mert az esztergomi káptalannak 1617. vízkereszt után való máso
dik vasárnap azaz január 16-án kelt kiadványa szerint Czobor 
János a maga s kiskorú öcscse Imre nevében a nev. kápt. előtt 
ellentmond, s óvást tesz »néhai« atyjuk Czobor Mihály azon 
intézkedése ellen, mely szerint Éleskő uradalmának egy része 
Czobor Erzsébet birtokába ment át. (V. ö. Thurzó Lev. II. 308. 
I.) Neje nem sokáig horda az özvegyi fátyolt, csakhamar Amadé 
Istvánnal lépett házasságra; fiai közül: János Barkóczy Annát 
vette el, Imre — ki Ugocsa megye főispánja lett — pedig Appo
nyi Évát; bennök kihalt Mihály ága. 

Ezek után önkéntelenül is azon kérdés támad élőnkbe, hogy 
élete melyik szakában eszközölhette Czobor Mihály a Chariclia 
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fordítását ? Apodiktikus válaszszal ugyan nem felelhetünk, de közel 
vélünk járni az igazsághoz, ha 1590 körülire tesszük. 

E vélemény valószínűségét a következő érvek támogatják: 
a) Czobor Mihály biztosan látogatott valamely főiskolát; s ezt 
nem csak a család főúri rangja teszi minden kétségen kívülivé, 
hanem azon tény is, hogy ő — mint láttuk — két ízben is elő
fordul mint kir. táblai ülnök, b) miként általánosan ismeretes a 
XVI-ik század második, s a XVil-ik század első feléből származó 
főúri, nem hivatásos íróink műveiket nagyobbára mint felsőbb isko
lai hallgatók írták, vagy pedig közvetlenül annak elvégzése után; 
a sok eset közül elég legyen a Rákóczy fiukat felemlítenem. Végül 
c) mint az életrajzból láttuk, Czobor Mihály élete későbbi szaká
ban a sokoldalú elfoglaltság miatt nem igen írhatott. 

A külföldön tanult magyarok eddig ismeretes névsorában 
nem találjuk Czobor Mihály nevét, de két levél némileg irányt 
látszik mutatni arra nézve, hogy hol találjuk meg azokat az isko
lákat, a melyekből nem közönséges képzettséggel tért vissza hazá
jába. Az egyik levelet Illésházyné Pálffy Kata írja 1606. aug. 
20-án Thurzó Györgyhöz. A politikába erősen beavatkozott nő 
Czobort a bécsi békekötés ellenségének tartva így ír: »Azt hal
lom, hogy Czobor uram fölötte nagy ellensége a békesség meg
lételének, kit bizony nem jól művel. Én ugyan csudálom a mit 
beszélnek felőle, a mely nagy kedve vagyon a keresztyén vér 
ontásához. A pápistaság alatt azt gondolja talán, hogy mind meg
bocsátják neki, ha még egyszer szent Jakabhoz megyén, de több 
kell ahoz annál, az Ur Isten adjon szent lelket neki, hogy meg
ismerhesse, hogy a békesség jobb a fegyvernél« 

Fraknói, a ki a Győri tört. és rég. 4. fbe 197. lapon idézi 
e levelet, a szent Jakabhoz menésre megjegyzi, hogy a levélíró »a 
híres compostellai bucsűhelyet érti Spanyolországban.« 

A másik levelet Czobor írja Illésházynak 1606. szept. 13-án 
Bátorkesziből, a mikor Nyári Pállal együtt, augusztus 15-én nyert 
kiküldetésében akar űtra indulni. A kassai gyűlésben olyasmit 
mondott, a mi Illésházynak rosszul esett, a ki ezt aug. (?) 15-én írt 
levelében tudatja vele. Czobor ezt szíve szerint bánja, megköveti 
róla; bár úgymond »az is használhat olykort oly dologban efféle 
tractatiokban pro purgatione sui, ha valaki efféle erősségeket mon-
dand, melyet objiciálhatni az más atyafiaknak. Látja isten nem 
malo zelo mondtam. Minthogy penig a mint kegyelmed maga írja, 
hogy az magyaroknak ennél több ez kis darab országocskánál 
nincsen, kit ha el vesztnek, semmiek nem lészen: nekem is sem Spa-
niában, sem Olaszországban nem leszen Sassinom, ha ez elvész 
tülem, szinte ezt sajnálom.« 

Illésházy levelét nem ismerjük s nem tudjuk volt-e benne 
olyas czélzás, mint feleségiében, de akár volt akár nem, abból 
hogy Czobor nem közelebb eső országot, hanem Spániát és Olasz
országot említi, Illésházyné czélzásával együtt, azt következtet-
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hetjük, hogy Spanyol és Olaszország ismeretes s kedveltebb volt 
előtte, mint hazáján kívül a többi. Ha a bolognai, paduai egyete
mek magyar látogatóinak névsorát teljesebben ismerjük, hihető, 
hogy azokban az ő nevére is rá fogunk találni. Nagybátyja Czobor 
Pál Bécsben tanult. (Győri f. ér. f. 3. 58. I.) 

A rá vonatkozó adatokat, leveleit stb. ezután több figye
lemre kell méltatnunk. Levelei eddig nem valami nagy számmal 
vannak kiadva, de a mit ismerünk, az egytől-egyig magán viseli 
az irónak nyilt, egyenes, maga mérséklésével nem bajlódó gondol
kodás módját. A bécsi békét megelőző s követő diplomácziai sze
replésének sikeréből az látszik, hogy heves vagy épen hirtelen 
természete sok oly jeles tulajdonnal volt felruházva, a mi neki a 
vele vitatkozó féllel szemben felsőbbséget biztosított, s »olykort 
oly dolgokban használt afféle erősségeit« is, melyek kíméletlensé
gek is lehettek, elviselhetőkké tette. E maga által is elismert s 
leveleiből nagyon is kitetsző temperamentum valóban a déli éghaj
lattal s inkább a román, mintsem a germán fajok sajátságaival 
állott rokonságban s kereshette az érintkezést. 

A mennyit Czobornak Chariclia fordításából ismerünk, azután 
bízvást mondhatjuk, hogy tisztességes ifjúkori munka, melyből 
Gyöngyösi is sokkal többet vett át változatlanul, mint a mennyit 
becsmérlő nyilatkozata után várni lehetett volna. Az ő ajánló leve
léből látjuk, hogy Andrási Péter szívesen olvasta, Zrínyi talán a 
rokonság révén jutott egy részéhez s helyet adott neki könyvtá
rában; Gyulaffi Zólyomi Dávidra s Bethlen Istvánra hivatkozik, 
hogy részenként azoknál is megvolt, tehát a magyar főúri körök
ben közkedveltségnek Örvendett, erkölcsi és kultúrai hatása a maga 
korában elvitathatatlan. 

Gyulaffi levelének az a része, mely arról szól, hogy »ha a 
história derekason mind ott nem lenne is, az mi része ott leszen, 
azt küldje el neki Fráter,« azzal bíztat, hogy a széttagolt részek
ből még lappanghat valahol több is. Czobor műve egész lehetett, 
mert csonka históriát sem a szerző nem bocsátott volna ki keze 
közül, sem a közönség nem kapott volna rajta annyira, hogy 
olvashassa. Gyöngyösinek talán épen csak a Zrínyi könyvtárbeli 
töredék akadt kezébe s azt egészítette ki. 

Végül még megjegyezzük, hogy Heliodorus, História Aethiopi-
cáját V. Opsopoeus adta ki először 1534-ben Bázelben, Brunei és 
gr. Apponyi Sándor szerint egy Mátyás király könyvtárából szár
mazott görög kézirat után. Ez a kódex a ma ismert Corvinák 
közt nem említtetik. A görög szöveg latin fordítását Warschewiczki 
Szaniszló adta ki először szintén Bázelben Oporinusnál, 1552-ben 
s ebből fordította Czobor Mihály magyarra a Charicliát. 

ZSÁK I. ADOLF. 


