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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) 

neve: Heltai Miklós, Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI 
HIVATAL, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. +36 (28) 452 751, ertektar@pecel.hu 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Cseri Katalin 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Hősök útja 20/a 
Telefonszám: 20-3569096 
E-mail cím: cseri.kata@pecel.hu 
II.A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1. A nemzeti érték megnevezése: 
A Pecheli – Péczeli – Péczely család története. (Újságcikk, a PÉCELI HÍREK 

(Pécel Város Önkormányzatának közéleti tájékoztató havilapja, 2022. május. XXV. 
évf.) 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:1: 
 
o agrár- és 
élelmiszergazdaság 

o egészség és életmód o épített környezet 

o ipari és műszaki 
megoldások 

o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet o turizmus  

a szakterületi besorolás indokolása:  
 
3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:  
 
o igen 
amely nemzetiség:2 
 
o nem 
4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Újságcikk: PÉCELI HÍREK (Pécel Város Önkormányzatának közéleti 

tájékoztató havilapja. XXV. évf.), 2022. májusi számában. 
5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

 
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 



 
o települési o tájegységi o ágazati 
 
amely értéktár neve:  
6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben 
nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való 
kötődés bemutatása): 

 
A riportalany, Dr. Péczely Péter részletes áttekintést ad a Pecheli – Péczeli – 

Péczely család történetéről. Ez a kiterjedt és ma is virágzó család településünk névadója, 
sok-sok szállal kapcsolódik városunk történetéhez- 

 
7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: 
A Pecheli – Péczeli – Péczely család története fontos forrása azoknak a 

kutatóknak, akik településünk régebbi történetével kívánnak foglalkozni. 
 
8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
Újságcikk: PÉCELI HÍREK (Pécel Város Önkormányzatának közéleti 

tájékoztató havilapja. XXV. évf.), 2022. májusi számában. 
9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
III.MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
„A Pecheli-Péczeli-Péczely család –történelmi áttekintés”  
A Pecheli-Péczeli-Péczely család című könyv egy történelmi áttekintés, 

kvázi egy családfa kutatás, amelyben Pécel, mint város is fontos szerepet kap. 
Dr.Péczely Péter, a könyv írója mesél nekünk.  

A könyv történelmi áttekintés, mely igyekszik bemutatni a Család eredetét, 
Kárpát-medencei elterjedését és szerepét a magyar történelemben. Tehát több és más 
megközelítésű, mint egy „családfa kutatás”, amely a ma élő Péceliek rokonsági 
kapcsolatait és felmenőit mutatná be. 

A könyv keletkezését több évtizedes „munka” előzte meg, melynek gyökereit 
azok a családi ebédeket követő beszélgetések jelenthették, amikor édesapám és testvérei 
az ő szüleikről, nagyszüleikről, sokszor nagyon ízes anekdotákat mondtak el. Énpedig, 
mint tizenéves fiú élvezettel és nagy beleéléssel hallgattam őket. Majd, a leírt emlékek, 
napló töredékek és édesapámnak, az ő dédszülei életével kezdődő, „Mi Péczelyek” 
című, máig kéziratban levő írásának elolvasása következett. Azután, 25 éves koromtól 
kezdődően már egymagam kezdtem el a mozaikot kirakosgatni, következtek a 
levéltárazások, levelezések, majd az utóbbi két évtizedben a digitalizált oklevelek online 
olvasásai. A 70–es évek végén nagy segítséget kaptam egy péceli helytörténésztől, 
Varga Mihálytól, aki kézirataiból oldalakat bocsátott rendelkezésemre. Igazi 
kaleidoszkópot jelentett a dunántúli Pécsely–Pecöl és az alföldi Pécel települések és az 
országosan sok helyen előforduló, nagyon különböző formában leírt „Péceliek” 
összekapcsolása egy történelmileg egyre messzebbre mutató térben!No, és persze e 
mellett volt egy intenzíven művelt „szakmám” is: a madárbiológia kutatása és az 
állattan különböző ágazatainak bemutatása afelsőoktatásban, nem csak idehaza. 

Milyen kapcsolata volt a családjának Pécellel és mit tudhatunk meg mi, 
péceliek a városunkról a könyvéből? 



A Család Pécel városával való kapcsolatát,bár ennek a településnek névadói is 
ők voltak,történetük rövid áttekintésébe foglalva célszerű bemutatni. Nagy Iván, 19.sz-i 
neves család-történész sommás mondása volt a sillabuszom: „a Péczely család egy igen 
régi nemesi család”. Ezt kutatásaim csak megerősíteni tudták. 

Könyvéből az derül ki, hogy a Pecheliekkorábban a Dunántúlon éltek. 
A Pecheliek a Péc (Peech) nemzetséghez kapcsolódó nagycsalád lehetett, melyre 

a nevek nagyfokú hasonlósága mellett a nemzetség és Családunk földrajzilag közeli 
előfordulásai utalnak.A Peech nemzetség a Dunántúlon,Sokoroalján telepedett meg, 
nevüket Árpádkori települések jelzik (Kispéc, Felpéc, Kajárpéc, Balázspéc). A 
nemzetséghez tartozó személynevek pedig 1240 körül bukkannak fel az oklevelekben, 
ezeken a területeken. A Pecheliek azonban, nem szerepelnek a Peech nemzetség 
közvetlen leszármazottjai között, ezért „lazább”amolyan unokatestvéri kapcsolódást 
tételezek fel velük.Igen korai, a nemzetség törzset megelőzőVeszprém környéki 
letelepedésüket bizonyítjaa II.Géza királyunk által 1152–ben kiadott (hiteles) oklevél, 
mely szerint EustachiusfiliusPecheltanúként szerepelt egy a Veszprémi Káptalan birtok 
ügyeiben folyó perben.A Család tehát ekkor már a környék ismert, megbecsült 
birtokosa volt. APeech nemzetség keletről nyugat felé történő terjeszkedése során a 11. 
században a Pecheli család, valahol a Sárrét-Séd völgy magasságában tért le a 
Sokoroalja,Kisalföld felé haladó népesség zömétől és dél-nyugatnak fordulva 
Veszprém–Tihany-Balaton-felvidék irányába vándorolt és foglalt területeket.Itt találjuk 
meg őket a 12-16. század között, először Pécselyen (Árpádkori neve: villa Pechul, 
máskor:Pechel, amely „egyházas hely”, települési központ). Pechel neve először a 
Tihanyi alapító levélben, 1055-ben jelenik meg. A következő századokban a Pecheliek 
birtokosok Aszófőn, Mencshelyen, Dörgicsén, Papsokán (Balatonfüred), Szentgálon, 
Herenden és Ajkán. A Balaton északi partján terjeszkedve az 1500–as évek elején elérik 
Nemesgulácsot, dea családi központmindvégig Pechel maradt, amelynek névadói 
voltak. A Pechelieka Veszprémi Káptalan vonzáskörében élő szőlőbirtokos, 
középnemesi család, akik IV.(Kun) László idején, valószínűleg a II. Ottokár elleni 
harcokban kitűnveBalaton-felvidéki, de az Alföldön (Pécel?) is (újabb) nemesi 
birtokokat kaptak. 

Hogyan kerültek a „Péceliek”az Alföldre, Pécelre? 
A Pecheli család életében az utolsó Árpádok és még inkább Anjou Károly 

Robert uralkodása idején (miután fegyveresen segítették a királyt a trón 
megszerzésében) következett be jelentős gyarapodás, ami egyben a Család három részre 
válását eredményezte. A dunántúli ág ismertebb tagjai: aPechelen(Pécselyen) élő 
Andreas de Pechel 1282-ben és 1312–ben az oklevelekben „comes” (ispán, 
gróf)titulussal szerepel (ami nyilvánvalóan birtokgyarapodással járt együtt). Az ő 
leszármazottja volt Ladislaus de dictaPechel, aki kúriát építtetett a családi központban, 
Pechelen. Ennek a szűkebb Balaton-felvidéki ágnak akésőbbi leszármazottjai (idősebb 
és fiatalabb Nicholaus de Pechel) akik a török hódoltság kezdetéig jómódú 
szőlőbirtokosok voltak. 

A 14. század elején Pecheliekegy másik ága (Pecheli Jakab és Pecheli Fábián) 
áttelepült a Pest megyei Pécel (Pechel, Pechul) körzetébe, ahol egészen a török 
hódoltság (Buda 1541–es eleste) elejéig, egyre gyarapodó birtokokkal rendelkező, az 
Anjou királyok, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás idejében egyaránt fontos (az 
udvar jogi ügyeit vezető) tisztségeket töltöttek be. A Család legismertebb tagjai: a 14. 
században Pecheli Demeter királyi ember, Pest megyei szolgabíró, Pecheli (Péceli) 
Péter nádori ítélőmester és a Pest-megyei birtokok gyarapítója, valamint amintegy száz 
évvel később éltPecheli (Péceli-Syke) Benedek, aki a pályája csúcsán Mátyás király 
„jogügyi igazgatója”, s egyben a magyar jogásztársadalom első „magánpraxist” is 



folytató ügyvédje volt. A király megnemesítette(hányadszorra is, a Család 
történetében):nemes Péczeli(de petzel)előnevet kapta és Pest megye jó része mellett 
még Külső Szolnok vármegye jelentős területeit is. Ezeknek a Pest megyei „Péczeli”-
eknek neves leszármazottja nobilis Ladislaus de Peczel, jogász, aki 1523 és 1566 között 
működött Pest megyében, s mint magyar szolgabíró a Budai Szandzsákság idején is 
vezette egy ideig a megye közügyeit. 

A dunántúli Pecheliek harmadik nagy ágavalószínűlegPechuliIwanka és fia 
János,Károly Robert idején (1328 előtt) Vas megyében kapott birtokokat, s létrehozta 
Pecöl települést.A Pecheliek házassági kapcsolatba kerültek a helybéli Zarka (Szarka) 
családdal, akik 1397-ben, királyi felhatalmazással felveszik a „Pecheli, Pechuli” nevet. 
A 14-15. században több Pechelidictus Zarka Miklóst ismerünk, akik Vasmegyei 
földbirtokosok voltak. A Pecöli-Zarkák a 17-18. században a „zichy”, majd a 
„lukafalvi” előnevet veszik fel. A család ezen ágának leszármazottjai „Pétsöli” néven a 
19. században is éltek Pecölön. 

A Pecheli-Péczeli család életében (mint oly sok, prosperáló magyar család 
életében) a török hódítás és a 150 éves hódoltság hatalmas törést okozott. A 
dunántúliak, akik 1542 (körül) Nemesgulácson birtokokat, armálist (középgulácsi 
előnevet) ésnemesi címert kaptak I. Ferdinánd magyar királytól a végvári harcokban 
tanúsított hősies részvételükért, jórészt felmorzsolódtak a harcokban, közülük egyesek 
Egerszeg várának védői lettek. Az ő leszármazottaik, a zalaegerszegi (a 17-
18.században már zömében Péczelinek írt nevű) családtagok alkották azt az 
„elpolgárosodott” családrészt, akik később Egervár-Kiskomárom felé terjeszkedve és 
megerősödve, ismét szőlőbirtokossá váltak. A Pecheli család alföldi ága, a 
péceliPecheliekugyancsak szétszóródtak a török hódoltság idején. A Pécelen élők 
eltűntek, kivéve a nagy túlélőt:Ladislaus de Peczel szolgabírót. Az ő leszármazottai 
viszik tovább az „alföldi ágat”. Egyik fia: ifj. Péczeli László Egerbe kerül, s mint 
végvári katona harcol Dobó István várkapitánysága idején (az 1552-es nagy ostrom) és 
ezért I. Ferdinánd királytól 1561-ben nemességet és Mende-pusztátkapja nemesi 
birtokként. Fia, nemes Péczely István Heves megyei szolgabíró (1589), akinek fia 
Péczely Imre I., aki I. Lipót magyar királytól1659-ben nemességet (címer és armális) 
kap: ő és leszármazottai a „szentandrási és péczeli” nemesi előnevet és Péczely-re 
módosított nevet viselhetik. Péczely Imre (I.) és testvére, Márton leszármazottai 
terjedelmes ágat hoznak létre: így az ismertek közül: a „két” debreceni Péczely József 
(déd-, és ükunoka) történész, irodalmár és a Nagykőrösön, Gyulán élt, élő Péczelyek az 
ő utódaik. 

A szerteágazó Péczeli Péczely család tagjainapjainkban az egész Országban 
megtalálhatók. Nagyobb részt a 14. században Pécel települést létrehozó ősök 
leszármazottai, kisebb részük pedig a Dunántúlon maradt „törzs” utódai, akik persze ma 
már Szegedtől, Budapesten keresztül Gyömrőig megtalálhatók, sőt közülük „igazi 
visszatérők” is vannak, akik a Káli medence környékére telepedve, ismét 
szőlőbirtokosok lettek! 

A könyv címében háromféleképpen íródik a Péceli név. Mi ennek az oka? 
A Család neve esetleg a Peech nemzetséghez tartozást fejezi ki, de 

mindenképpen család éstelepülés név: Pechel-/i/, mely azonos a Balaton-
felvidékiPechel–Pécsely Árpádkori település nevével. A település nevek 
kialakulásánaktörvényszerűségeit tekintve, az ősi Pechel település neve egykori, 
meghatározó birtokosainak nevéből származhat: névadója a Pecheli család volt. A 15–
17. században a „Pecheli” nevet kezdi felváltani a „Péczeli” név, majd a „Péczely” is. 
Ez utóbbi kettő ma is elterjedt, s a szűkebb család keverve alkalmazza. 

Mennyire szóródott szét a család a világban és fel tudott-e kutatni olyan, 



mai is élő rokonokat, akikkel fel tudta venni a kapcsolatot? Mennyire hozta össze 
Önöket ez a könyv? 

A Péczely család kontinensek közti szétszóródása ismereteim szerint csak a 20. 
században, s akkor is a II. világháborút követően zajlott le. A szétszóródás kis mértékű 
volt, a családtagok az USA-ba és Ausztráliába vándoroltak ki, de valamennyien „tartják 
magyarságukat”.A könyv szerkesztése során több „Péczely”–vel kerültem kapcsolatba, 
de maga a könyv még annyira friss, hogy hatása a családtudatra még nem mérhető le. 

Ha valaki szeretné elolvasni a könyvét, hogy juthat hozzá? 
A könyvem 50 pld–ban, családi kiadásban jelent meg, könyvesbolti forgalomban 

nem érhető el. A Kiadóm, azonban kellő számú érdeklődés esetén biztosan segíteni tud. 
Elérhetősége a kötetben megtalálható.  

Továbbá a Pecheli-Péczeli-Péczely család című könyv helyben használatra 
elérhető a péceli Lázár Ervin Városi Könyvtárban. 

 
SzZs 

 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő 

dokumentumok, támogató és ajánló levelek 
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes 

dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek 
felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott 
dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 

 


