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IFJABB PÊCZELY JÓZSEF 
KÖLCSEY FERENCHEZ ÍROTT 

KIADATLAN LEVELEI 

Ifjabb Péczely József (Komárom, 1 7 8 9 - 1 8 4 9 , Debrecen) és Kölcsey 
Ferenc (Sződemeter, 1 7 9 0 - 1 8 3 8 , Cseke) kortársak a reformkori iroda-
lomban de iskolatársak is fiatalságukban a debreceni kollégiumban. 
Péczely egy évvel idó'sebb lévén, Kölcsey fölött jár, s kiemelkedő tanul-
mányi munkája révén közismert társai között , de maga Kazinczy Ferenc 
( 1 7 5 9 - 1 8 3 1 ) is ismeri, s éppen ő az, aki felhívja rá a diák Kölcsey 
figyelmét: barátkozzon vele, s együtt is használják ki az iskola adta lehe-
tőségeket, most gyűjtsék össze a „mézcsináláshoz" szükséges anyagot.1 

Kölcsey nincs ugyan tartós kapcsolatban Péczelyvel a kollégiumban de 
teljesíti Kazinczy kérését, és átadja a küldött üdvözletet, sőt arról is 
referál Kazinczynak, hogy hol tart Péczely az iskolai ranglétrán való 
emelkedésében.2 

Ifjabb Péczely 1795-ben kerül a Kollégiumba és gyakran felbukkan a 
neve a hivatalos iratokban. 1798-ban Gózon Dániel és Szakái Ferenc 
vitájának következményeiről hallgatják ki tanúként mint „2mis studi-
osit", 1800-ban vétséget követ el, mert a kilenc órai kapuzárás után tér 
haza, 1801-ben szorgalma jutalmául Tacitus-könyvet kap ajándékba, 
1802 januárjában mint novitius rhetort classisbeli praeceptornak, ápri-
lisban pedig juratusi hivatalra jelölik. 1804-ben aláírja a törvényt, és a 
poétái osztály tanítója lesz, 1807-ben azzal a Dobos Józseffel együtt 
kérik fel a Debrecenbe érkező Károly király herceg tiszteletére üdvözlő 
vers írására, akire Kazinczy Péczelyvel együtt hívja fel Kölcsey figyel-
mét, 1809-ben Kerekes Ferenc és Ketzeli Sándor társaságában a könyv-

1 Kazinczy Ferenc levele Kölcsey Ferencnek (a továbbiakban KF) 
Széphalomról 1808. június 13-án. In: Kazinczy Ferenc Levelezése. 
Kiadja Váczy János. Bp. V. 1310. sz. 

2 KF levele Kazinczy Ferencnek Debrecenből 1808. június 25-én. 
Kölcsey Ferenc Összes művei I—III. Sajtó alá rendezte Szauder József-
né és Szauder József. Bp. 1960. (a továbbiakban KFÖM) UI. 2. sz. 
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tár admissusa és a poéták préceptora, 1809-ben két napig büntetésül 
apparitor, 1810-ben Ketzelivel együtt felesketik jurátusnak és vice 
bibliotekáriusnak, s a következő évben megbízzák a Kollégiumból ki-
menő diákok vizsgáztatásakor a cenzori teendőkkel.3 

Iskolai éveikben azonosan élik át a Kollégium nevelési és tanítási 
metódusait, később azonban eltérően vélekednek jövőjükről: Péczely 
Mezőtúron tanároskodik, majd Bécsben és Göttingában tanul, hogy 
visszatérve 1815. november 9-én beiktassák, s 1816. március 10-én ki is 
nevezzék a debreceni Kollégium „közhistória, deák és görög literatura" 
professzorának. A tanári karba kerülésével olyan nevelő jelentkezik a 
Kollégiumban, akit Kazinczy az 1800-as évek debreceni diákjaként 
mutat be az ország szellemi életének, így írva róla: „a boldog emléke-
zetű Péczelinek eggyetlen fija, eggyik fő disze a Debreczenben most 
tanuló ifjúságnak, és hogy ő . . . atyjának dicsősége felé törekszik".4 

Ezt a megfogalmazást bőven megerősíti Péczely kollégiumbeli tisztségei-
nek sorozata, számunkra azonban most az az érdekes, hogyan „él meg" 
a poéta osztályok egykori préceptora és a Kazinczyval levélváltásban 
volt egykori diák saját iskolájában. Tanártársai úgy fogadják, mint hűsé-
ges tanítványukat, aki éveken át elsőként lép az újabb évfolyamokba 
(csak a két utolsó év teológiai képzésében 3., illetve 2. a névsorban), ő 
azonban Kazinczy nyomdokain indul el, s magas mintákhoz mérve 
készíttet irodalmi kísérleteket a fordítás, az utánzás és az eredetiségre 
való törekvés fokozatain át nevelve és tanítva diákjait. Erre maga is pél-
dát mutat, mert írogató költőként ismerik tanítványai, s az alsóbb 
osztályok „oskolai vigyázójaként" a verselgetők buzdító erejévé válik az 
iskolában. Előbb a tanulók, többségében latin nyelvű (43 latin, 
23 magyar) verseit adja ki Pallas Debrecina (1828) címen, majd maga is 
jelentkezik saját kötettel Epigrammák s apróságok (1832) címmel, s 
közben maga köré gyűjtve tanítványait, olvasóköröket szervez, mígnem 
közülük az egyik kiemelkedik a névtelenségből, és az 1832/33-as tanév 

3Acta Sedis Scholasticae Judiciaria. 1798. december 1., 1800. 
február 22. (Felmentik, mert bár kapuzárás után, de 10 óra előtt jön be 
a Kollégiumba); Acta Curatorus et Professoratus Collegii I. 1801. 245. , 
1802. január. 264. , 1802. április 25. 278., 1807. május. 118., 1809. 
július 26. 158., 1810. április 5 - 6 . 166., augusztus 16. 170., 1811. 
február 9. 178. A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 
Debrecen (a továbbiakban TREL). 

4Magyar Régiségek és Ritkaságok. III. Pest, 1808. Idézi Zsigmond 
Ferenc: A debreceni Kollégium és a magyar irodalom. Debrecen, 
1940. 66. 

10* 
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második felében „összve állottak olly czélból hogy bizonyos mennyi-
ségű pénzt tévén öszve s néhányat az Új Magyar Könyvek közzűl meg 
szervezvén: azoknak eggyütt olvasása s észrevételeiknek egymással köz-
lése, végre erejöknek némelly apró munkátskák készitésebeni próbálga-
tása által magokat formálni s tökélletesíteni igyekezzenek".5 

A „tökétletesítés" végeredménye rövidesen jelentkezik látható for-
mában is, mert 1832-tó'l folyamatosan napvilágot lát egy diákkölte-
ményekből álló sorozat Lant címen.6 A hozzá írt előszóban elmondja 
Péczely, hogy kettős célja van a Kollégium diákjaitól származó írások 
megjelentetésével: az ifjak igyekezetének és munkásságának bizonyságát 
kívánja adni, valamint ösztönző példát akar mutatni az elkövetkezendő 
időkre, hiszen a magyar nyelv művelése és ezzel összefüggésben nemzeti 
létünk európai színvonalra emelésének útját találhatjuk meg az ilyesféle 
kezdeményezésekben. „Magyarnak ugyan semmi elébbvaló nem lehet: 
hogy nyelvünk ezzel egygyütt nemzeti létünk, minden lehető módon 
minél előbb telyes kifejeződést, virágzást, önállási pontot, életet és állan-
dóságot; Nemzetünk Európa legmiveltebb, legtiszteletesebb Nemzetei 
között - mire a természettől magától rendeltnek lenni látszik - fő 
helyet és rangot nyerhessen" - fogalmazza költői sorokba kiadói prog-
ramját Péczely. 1832 húsvétján pedig küld Kölcseynek is egy példányt 
az év elején megjelent kötetből, s feltehetően a maga Epigrammák s 
apróságok c. gyűjteményéből a következő levél kíséretében.7 Péczely 
számára fontos Kölcsey véleménye, mert Debrecenben magányos 
farkasként vívja harcát maradi professzortársai ellenében, s egykori 
iskolatársa jó törekvéseinek hitében erősíthetné meg. Sajnos, máig sem 
ismertek Kölcseynek Péczely leveleire küldött válaszai, az első levéllel, 
illetve a Lant tendenciájával kapcsolatos véleményéről azonban tudunk, 
mert írogató pesti ügyvédbarátjának, Bártfay Lászlónak ( 1 7 9 7 - 1 8 5 8 ) 
beszámol első benyomásairól. Állásfoglalása azért is fontos, mert 

5 A Debreczeni Reformatum Nemes Collégiumban november 1-én 
1834. a Felsőbb Tudományokat halgató ifjak által fel állított Olvasó 
Társaság Jegyző Könyve mellyben minden a Társaságot illető dolgok 
annak felállításától fogva pontosan feljegyeztetnek. Kezdettem Nov. 1. 
1836. Kiss Bálint a Társaság akkori könyv s Pénztárnoka. TREL. 

6 Lant, vagy a debreczeni r. Collegium növendékei által irt némely 
versek gyűjteménye, összveszedte és kiadta Péczely József, világ-törté-
neti, görög és deák ékes-szólás rendes tanítója. Debreczenben nyomtatta 
Tóth Ferencz 1832. 

'Ráday Levéltár Szemere Tára - a továbbiakban SzT - XII. kötet 
14. sz. levele. 
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Kölcsey Debrecen-ellenessége köztudott a kortársak körében, most 
azonban elismerően szól egykori diákvárosának új szellemiségéről: „Az 
ünnepi deáktól vevém által prof. Péczely ajándékából a debreceni vers-
gyűjteményt. Elálmélkodtam a szertelen változáson ezen mostani 
Debrecen s a régi közt. Ez a kor szellemében élő ifjúság, s ez az ifjúságot 
így pártfogoló professzor! A történet, mivel Debrecenben történt, 
felette fontos."8 -

I. 
Tekintetes Úr,9 

Régi Tisztelt Barátom Uram! 
Bátorkodom az ide zárt apróságokkal kedveskedni; méltóz-

tassék a' Tekint. Úr, részint mint az én régi barátságos tisztele-
tem', s' nagyrabetsülésem', részint mint ifjaink előretöreke-
dések bizonyságit kedvesen venni. Nagy betsü hajlandósági-
ban engemet tovább is megtartani, ki alázatos tisztelettel 
vagyok Debretzenben 
Apr. 14 d. 832. 

A' Tekintetes Úrnak alázatos szolgája 

Péczely Jósef 

Péczely tanárkodása Debrecenben ( 1 8 1 5 - 1 8 4 9 ) fontos szakasz a 
kollégiumi oktatás és nevelés területén, ö gondozza az egész alsó 
„classist", egybegyűjti a legtehetségesebb ifjakat, olvasótársaságot szer-
vez számukra, antológiákat ad ki munkáikból. Szoros kapcsolatot alakít 
ki diákjaival, akik valósággal bálványozzák, mert lebilincselő az előadás-
módja, hallatlan a lelkesedése, és magával ragadó az egész egyénisége.10 

Kölcsey úgy értelmezi Péczelynek ezt a fajta törekvését, hogy a kollé-
giumi nevelés eruditus-aufklärista típusú műveltségeszményével száll 

8 KF levele Bártfay Lászlóhoz Csekéről 1832. május 3-án. KFÖM 
III. 174. 

' A levél címzettjét ismeretlennek tudja a Levéltár nyilvántartása, de 
a Kazinczy által közvetített diákkori barátság és Kölcsey Bárfaynak 
írott levele egyértelművé teszik, hogy Kölcseynek szóló levéllel van dol-
gunk. 

1 "Szabó József, S: / l debreceni ref. koll tanárai Debrecen, 1925. 
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szembe Csokonai nevében, s az autonom szépirodalmiságra hivatkozva 
szervezi maga körül az olvasótársaságot, adja ki a versgyűjteményeket, 
és szakít az iskolás klasszicizmussal, a diákköltészet eddigi stílusával és 
Csokonaival is, s helyette a vörösmartys romantika és az almanach iro-
dalom utánzása kezdó'dik.' 1 Ilyen körülmények között érdekló'dve 
Debrecen tanítási módszere iránt, azt tapasztalja Kölcsey, hogy megszű-
nó'ben van a világias világnézetek és a szabadosabb életstílustól való 
eddigi merev elzárkózás, s a kikerülő' tanítók megfelelő szellemi tájéko-
zottság birtokában oktatják tanítványaikat. Ezek a törekvések szimpati-
kusak Kölcsey számára és lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rokon-
sága körében felnövő gyermekek mellé a korszellemnek megfelelő 
tanítókat állíthasson. Különösen vonatkozik ez elhalt testvérének fiára, 
Kölcsey Kálmánra ( 1 8 2 5 - 1 8 4 9 ) , akinek neveltetését teljesen a maga el-
képzelései szerint kívánja irányítani. A leendő tanítókra meglehetősen 
nagy feladat vár, mert Kölcseynek megvannak a neveléssel kapcsolatos 
elvei. Formájára a „magányos nevelést" pártfogolja, mert „Embert csak 
e formálhat; az iskolai intézetek nem lehetnek és nem fognak lehetni 
egyebek mint tudóst formálni igyekező intézetek".1 2 A megvalósítás 
útját a görög ifjak példájaként képzeli el, akiket nem a testi szerelem, 
hanem a férfi társakhoz kapcsolt barátság jellemez. A nevelés tartalmát 
egy olyan „methódus" elsajátításában látja, amelynek segítségével 
könnyebben szerezhető meg a valódi tudomány, „s ha való tudományt 
nem szerezhetünk magunknak, jobb semmit sem tudnunk". A tudomá-
nyok közül a filozófiát és matematikát, illetve a „szép mesterségeket" 
és a „humanisztikumot" tartja a fontosabbaknak.13 Ezek megvalósí-
tását és megvalósulását várja tehát az udvarába érkező nevelőktől, 
viszonzásképpen bizalmába fogadja őket, beavatja ügyes-bajos dolgaiba, 
és segíti végleges hivatástudatuk megerősödését. 

Kölcsey csekei udvarházába viszi a nevelőket és ott taníttatja 
Kálmánt. Kiválasztásukat azonban nem akarja a véletlenre bízni, ezért 
Péczelyt kéri meg a közvetítésre. A következő levél1 4 egy üyen kérés 
teljesítésének körülményeiről szól, amelynek eredményeként Simon Pál 
( 1 8 1 4 - 1 8 9 7 ) kerül Csekére. Ö tiszaroffi születésű és Mezőtúron végzi 
iskoláit. Innen kerül Debrecenbe 1829-ben, s november 4-én aláírva a 

1 1 Julow Viktor: Csokonai és Petőfi között (A debreceni késő-fel-
világosodásról). Studia Litteraria XI. Debrecen, 1973. 99. 

1 2 KF levele Bártfay Lászlóhoz Csekéről 1832. május 3-án. KFÖM 
III. 174. 

1 3 K F levele Szemere Györgyhöz. I. m. 77. 
1 4 SzT XIII/75. 
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törvényeket, non togatus, tehát joghallgató deák lesz. Az 1832/33-as 
tanévben találjuk meg utoljára nevét az anyakönyvekben, ebben az év-
ben a 13., míg az eló'zó'ben a 21. a tanulók közötti rendsorban. 

A levél másik témája az 1832/36-os országgyűlésre utal. 1833. feb-
ruár végén ugyanis megkezdődik a protestánsok vallási sérelmeinek tár-
gyalása. A rendek azt akarják, hogy a protestánsok sérelmeit a többi 
országos sérelemtől elkülönítve vitassák meg, a főrendi tábla azonban 
leszerelni igyekszik ezt a törekvést. Az alsótábla 1833. július 19-i 
utolsó üzenetében írásba foglalja, hogy nem egyezik bele a protestánsok 
sérelmeinek a többi országos sérelem sorába való beiktatásába. Az alsó-
tábla álláspontját először Szatmár megye 1833. szeptemberi közgyűlése 
támogatja, és felszólítása nyomán több más megye is határozatot hoz 
arról, hogy amíg a vallási ügyeket nem orvosolják, nem hajlandók végre-
hajtani a törvény nélkül hozott rendeleteket, köztük is elsősorban a 
reverzális körüli huzavonát. Kölcseynek valóban jelentős szerepe van a 
határozat létrejöttében, mert szabadságát Csekén töltve, maga is 
irányítja a közhangulat alakulását.15 

II. 
Tekintetes Úr, 
Különösen tisztelt Kedves Barátom Uram! 

Simon Pál épen kevés órával jelenté magát elébb nálam, 
mint becses levelét Kedves Barátom Uramnak hozzám hozák;s' 
én reggelre rendelém magamhoz ajánló levelem általvételére, 
azon esetre, ha személyes szerencsénk nem lesz Kedves Bará-
tom Uramhoz; - mert illyen formával is biztatott bennünket 
Tek. Décsey Úr.1 6 Én ezen ifjúhoz még nagyobb reménnyel 
vagyok mint a' másikhoz; s' hiszem nem csal meg reményem. 
Legalább eddig úgy szorgalmatos tanulása, mint különösen fed-
hetetlen erkölcse, tisztességes magaviselete által itt mindnyá-
junk helybehagyását és szeretetét megnyerte: vajha a' Kedves 

1 5 V ö . pl. a Kende Zsigmondhoz írott 1833. augusztus 31-i levelével. 
KFÖM III. 258. 

1 6 Végül is nem megy el Kölcsey Debrecenbe, így kerül Simon ajánló 
levele mellé Péczely rövid kis tájékoztatása. A postásként említett 
Décsey László ( 1 8 1 3 - 1 8 6 6 ) Kölcsey bizalmas írnoka. 
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Barátom Uramét is megnyerhetné szorgalmatos és sikeres taní-
tása, okos bánásmódja által! 

Szathmár lelkes végzését örömmel hallottuk, s'azt hallás nél-
kül is mindjárt tudtuk, kinek köszönheti főképen azt Édes 
sokat és soká türt Hazánk. A' többi vármegyének már véghe-
tetlen könnyebb többet is tenni; bár csak követnék a' szép pél-
dát! 

Nagy becsű barátságát továbbra is kikért, változhatatlan 
igaz tisztelettel vagyok Tisztelt Kedves Barátom Uramnak 

Debreczen Oct. 16 d. 1833 
alázatos szolgája, s' barátja 

Péczely Jósef 

Péczely törekvéseit és a Lant megjelenését kezdettől fogva értetlen-
ség veszi körül Debrecenben. Sokat panaszkodik emiatt Péczely, de 
azért az 1832-es után 33 és 34-ben is megjelenteti a kis köteteket. Ez 
utóbbival kapcsolatban így nyilatkozik egy levelében: „A Lant - min-
den, fájdalom éppen onnan, honnan legkevésbé várná az ember, gördí-
tett akadályok, s fondorkodások ellenére is, újra megjelent; nem lessz-é 
az utolsó, nem tudom."1 7 

A következő levélben1 8 az 1834-es egy példányát küldi Péczely 
Csekére és bizonyosan nem is kis szorongással, mert a kötet első olda-
lain a Kölcseynek szóló tisztelgés található. A sort a „Hass, alkoss, 
gyarapíts; s a Haza fényre derül" idézet nyitja meg, majd a Kiadó szavai 
következnek: „Szeretve tisztelt barátjának; a Haza nevekedő reménye a 
lelkes ifjúság minden szépre, jóra, nagyra, szóval és tettekkel buzdító-
jának, mesterének, példájának; Kölesei Ferencznek." Végül szintén a 
Kiadó sorai olvashatók : 

„Kölesei Ferenczhez. 
Néked, ha a Hon ügyében szóllasz, 

mennyköveit Zeusz, 
És ha szerelmet zengsz, lantját maga 

nyújtja Apollon." 

1 7 Péczely József levele Ismeretlenhez Debrecenből 1834. január 
14-én. ItK, 1904/1. 64. 

1 • SzT XIV/2. 
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III. 
Tekintetes Úr,1 9 

Igen Tisztelt Barátom! 
A' Lant, minden akadályok' ellenére is, űjra megjelent; egy 

példánnyal ide mellékelve vagyon szerencsém kedveskedni; 
méltóztassék mint sokszoros és határtalan tiszteletem csekély 
bizonyságát kegyesen fogadni, s' megbocsátani nékem Kiadó-
nak, s' az Ifjú íróknak, hogy Gyűjteményünknek Nagy Nevétől 
becset kölcsönözni merészeltünk. 

Nagy becsű barátságába zárt, alázatos tisztelettel maradok 
Debreczen Jan. 13 d. 834 

alázatos szolgája 
barátja Péczeli Jósef 

A következő levél5 0 is Kölcsey Kálmán nevelőivel kapcsolatos. 
Simon Pál 1833 és 1836 között „derék tanítója" Kálmánnak, a 
Kölcsey-háznak pedig „szeretett tagja", akit „fájlalva" eresztenek el.3 1 

Bizonyítványt is állít ki számára Kölcsey, amelyben tanúsítja, hogy 
„szorgalmatossága, hűsége, erkölcsi feddhetetlensége, és tudományos 
míveltsége által nemcsak megelégedésemet, de becsületemet és köszöne-
temet is megérdemlette".3 3 A három év nevelősködés után Magyaró-
várra megy Simon, s az ottani Gazdasági Intézet „praktikánsa" lesz. 
1837-től többször felkeresi levelével Kölcseyt,3 3 majd adatokat is küld 
az iskola oktató-nevelő munkájáról, hogy segítsen Kölcseynek/1 magyar-
óvári Gazdasági Intézet rövid ismertetése címen, készülő munkájának 
megírásában. 

Simon után ugyan nem a levélben jelzett Obernyik kerül a Kölcsey-
házba, mégis itt kell őt bemutatnunk, mert végül is ő lesz Kálmán leg-

1 'Ezt a levelet is ismeretlennek írottként tartják nyilván a Levéltár-
ban, de a szöveg utalásából egyértelműen kitűnik, hogy Kölcsey-
nek szól. 

3 O S z T X V / 3 0 . 
3 1 K F levele Bártfay Lászlóhoz Csekéró'l 1836. október 20-án. 

KFÖM III. 375. 
3 3 K F bizonyítványa Simon Pál részére Csekén 1836. október 20-án. 

KFÖM III. 377. 
3 3 Kölcsey 1837. július 11-én és szeptember 3-án keltezi Simon 

Pálhoz küldött válaszleveleit (KFÖM III. 396., 397.). 
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jelentősebb tanítója. Obernyik Károly (Kömlőd, 1 8 1 5 - 1 8 5 5 , Pest) 
ekkorra már Tótfalun is nevelősködik egy ideig. Onnan 1834-ben vissza-
térve a debreceni Kollégiumba, tagja lesz az akkor újjáalakuló Olvasó 
Társaságnak. Obernyik egyébként Nánáson végzi iskoláit, s innen kerül 
be a Kollégium non togatus deákjai közé az 1831/32-es tanévben, ö is 
1831-ben írja alá a törvényeket, akár a Csekére kerülő Karsai, de nem 
minden évben vannak ugyanabban az osztályban, s amikor együtt tanul-
nak, akkor 10-13-mal előbbre kerül Obernyik a rendsorban. 1832/33-
ban a 13., 33/34 és 34/35-ben a 11., míg 1835/36-ban a 10. osztálytársai 
között. Az 1836/37-es tanévben már nincs a beiratkozott tanulók név-
sorában.5 4 

Obernyik csekei nevelősködéséről annyit tudunk, amennyit összes 
műveinek előszavában Ferenczy József ír: „Kezemnél vannak nevelői 
működésére vonatkozó jegyzései, Kálmán számára készített egyes felad-
ványok kidolgozásai, melyek mutatják, mily lelkiismeretes gonddal 
vezette tanítványa szellemi kiképzésének ügyeit."2 5 Bizonyosan elége-
dett a család is, hiszen mindvégig ő marad Kálmán mellett, sőt a 
vagyont is ő örökli a család kihalása után. 

Kölcsey kezdetben magázódik Péczelyvel, ahogyan Péczely egyik 
osztálytársával, Kerekes Ferenccel is, mint egy fennmaradt levélváltásuk 
mutatja.26 Ez akkor így természetes, még ha iskola társakról van is szó. 
Később már elmarad Péczely leveleinek megszólításából a „tekintetes 
úr" kitétel és félretéve az udvariasságot vagy a hierarchiaérzetet, tege-
ződnek, amit éppen úgy betudhatunk a gyakoribbá váló levelezésüknek, 
mint a levelezés időtartama alatt történt feltehető személyes debreceni 
találkozásuknak. 

IV. 
Igen Tisztelt Kedves Barátom! 

Nagy becsű leveledet csak tegnap, és igy tanítványaink' 
eloszlása után, vettem. Hogy Simon megelégedésedre voit, 's 
ezért újabban bizodalmadra méltóztattál, azon különösen ör-
vendek; igyekezni fogok hasonlóval, vagy, ha lehet, jobbal 
szolgálni: de ez már November előtt nehezen lehet, szerte-

2 4Gradus Studiosorum. TREL 271. , 280. , 308., 334., 366. 
2 'Obernyik Károly szépirodalmi összes munkái I - I V . Bp. 1878. 

I. XIX. 
2 6 Vö.: KF levele Kerekes Ferenchez Nagykárolyból 1836. augusztus 

27-én. KFÖM III. 369. 
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szélyel lévén tanítványaink. Megpróbálom mindenek előtt 
Obernyiket, ki visszajövetele ólta is csak jóról ösmértette 
magát velünk. Mihelyt bizonyost tudok, veszed barátságos 
tudósításom'; addig is, nagy becsű barátságodat továbbra is 
kikért, öröklő tisztelettel vagyok 
Debreczen Sept. 3 d. 836 

alázatos szolga barátod 
Péczely Jósef2 7 

U.I. Midőn ezen levelemet már bepecsételtem, jelenti a' 
Senior,2 8 kire az Obernyik' hova távozta utáni tudakozódást 
biztam, hogy Ő a' Csabai Urfiakkal,29 kiknek darab idő ólta 
Instructora, ment el exameneink' végződésével. E' szerént talán 
legegyenesebb mód lenne, bizonyost tudnod, ha a' szomszéd-
ságban néki magad egy pár sort írni, 's ha akarmi okon nem 
ajánlkoznék, velem akkor űjra - , mint szintén azon esetben is 
parancsolni méltóztatnál, ha vele magad egyenesen correspon-
dealni30 nem akarsz. 

Péczely 1832-tó'l az Akadémia levelező tagja, s 1837-ben rendes tag-
ságát készíti elő Teleki József elnök és Toldy Ferenc titkár. Péczely ezt 
előbb visszautasítja, mert az előző évben sérelem éri éppen e miatt, s 
csak megfelelő felvilágosítás után mond igent. A következő levél3 1 

erről, valamint a csekei nevelősködésben Obernyiket megelőző Karsai 
bemutatásáról szól. Karsai János komáromi születésű, és ott is végzi 
iskoláit. Innen 17 évesen kerül át Debrecenbe 1831-ben, s a törvények 
aláírása után non togatus deák lesz. Az 1835/36-os tanévre még beirat-
kozik, a továbbiakban már nem szerepel a neve a tanulók között. Az 
1832/33-as iskolai évben a 23. helyre sorolják tanulótársai közöt t . 3 3 A 
sorokból kiderül, hogy az 1836/37-es „iskolai évben" Karsai, 1837 
novemberétől pedig Obernyik a csekei udvarház tanítója. 

2 1 Vö.: KF levele Wesselényi Miklóshoz Csekéről 1835. március 
1-én. KFÖM III. 342. 

2 8 A teológiai stúdiumot is elvégzett diákok közül választott 
személy. 

2 9 A két Csabai fiú szintén Szatmár megyei, Kórógyon él. 
3 0 levelezni 
3 1 SzT XV194. 
3 2 Gradus Studiosorum. TREL 269. , 281., 306., 351. 
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V. 
Kedves Barátom! 

Becses leveledből értem, hogy egy másikkal már régebben 
szerencsésitettél, de melyet én mind eddig nem vettem. Aggo-
dalmad nem volt alaptalan; igenis én a' rendes tagságot, mint-
hogy némi mellőztetést, sérelmet láték az Igazgatótanács' 
tavalyi velem bánásában, el nem válaltam; de az Elnök Gróf' és 
Titoknok' kérése 's részint felvilágosítása azt tevé, hogy utóbb 
még is engedtem, miért az elsőtől egy szép köszönő levéllel 
jutalmaztatám közelebb. 

Kedves kis öcsédben örülök, hogy alkalmam nyílt forró 
tiszteletem' bizonyíthatni irántad.33 Igen örömest szolgálat-
jára leszek minden tőlem kitelhetőkben. Ez úttal reménylem a' 
másik kis öcséd mellé választott tanítóval34 is szerencsésebbek 
leszünk, mint a' tavaly csak szorúltságból küldött Karsaival. 
Bátor vagyok az oly jó igyekezetü, mint szelíd erkölcsű ifjút 
kegyességedbe ajánlani; ő reád fog figyelmezni mindenekben, 
csak parancsolj neki. 

Nagy becsű barátságodba rekesztett, örökös tisztelettel ma-
radtam 
Debr. Nov. 15 d. 1837. 

hiv barátod Péczely Jósef 

Csekén az 1830-as években három Kölcsey-testvér és unokatestvér-
ként Kölcsey Ferenc él. Közülük Kölcsey Gábor ( 1 7 9 4 - 1 8 7 2 ) Gusztáv, 
Kölcsey János (1791—? ) Ignác és Kölcsey Mihály ( 1 7 8 8 - 1 8 6 6 ) 
Antonius nevű fia a debreceni kollégium tanulója. Az ó' neveltetésüket 
is Kölcsey Ferenc gondozza, és Péczely révén kap megbízható értesülé-
seket előmenetelekről. A következő levélben3 5 róluk ír Péczely, s 
amilyen gondossággal részletezi előrehaladásukat, legalább olyan tisz-
telet övezi őt Csekén. Kölcsey Gábor leánya, Antónia ( 1821 —? ) pl. így 

3 3 A következő levélhez adott magyarázatból kiderül, hogy a 
Kölcsey-rokonság egyik tagjáról van szó. 

3 'Kölcsey Kálmánról és a most oda induló Obemyikről van szó. 
3 5 SzT XVI/24. 
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ír róla Naplójában: „Szülőim a híres nagy Péczelinél látogatást tettek; 
én is igen szerettem volna őt látni."36 

Levelének másik témája az 1837-ben m e g j e l e n t i magyarok törté-
netei Âsióból kijövetelektöl fogva a mai időkig című könyvével kapcso-
latos. Péczely történetszemlélete teljes mértékben azonos a reformkor 
haladó, hazafias felfogásával, így joggal számíthat Kölcsey támogatására 
és megértésére, ilyenre pedig éppen a debreceniekkel szemben egyre 
nagyobb szüksége van. 

VI. 
Tisztelt Kedves Barátom! 

Náczít eresztjük haza, vele tanítóját, mint Csekei legá-
tust,3 7 ki, érezve hogy ez őtet gradusánál fogva még soká nem 
illethető beneficiumot csak érettetek nyeré el, nem kétel-
kedem, hogy ebben is újabb ösztönt találánd hivatala' híven 
folytatására. Nácziról örömmel irom, hogy magát igen jól 
viseli; szorgalom pótolja nála az eddigi készület' hiányát. 
Atyjának — kit barátságosan tisztelek — most sok bajaim közt 
nem írhatok, de, ha személyes szerencsém lesz, lesz hozzá, 's 
csak magához, egy bizodalmas szavam a' tanítót illetőleg. 
Másik kedves Unoka öcsédről is, Sipos Antalról38 örömmel 
jelenthetem, hogy, ha előmenetele kevésbé szembetűnő L, de 
magaviselete dicséretes; van gondom reá, 's serkenteni, mmt 
eddig, ezután is fogom. 

Használom e' rég várván várt alkalmat, 's megküldöm 
Magyar Históriám' közelebb megjelent két első darabját; ked-

36Kölcsey Antónia Naplója. Bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor. 
Bp. 1938, 1838. november 10. 

3 7 Felsőéves diák, akit egy-egy ünnepre a református egyház isten-
tiszteletek megtartására küld ki az iskola körzetéhez tartozó falvakba. A 
kibocsátás a tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrend (gradus) 
szerint történik, s a falvakban sokszor gazdag adományt (beneficiumot) 
gyűjtenek össze számára. Péczely megjegyzéséből ítélve Cseke is a 
módosabb helyek közé tartozhat. 

3 8 Sipos Antal 1837 novemberében írja alá az iskolai törvényeket 
mint non togatus deák. Ekkor 18 éves és Szatmáron fejezte be közép-
iskolai tanulmányait. 
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ves lesz, bízom, előtted, mert tiszteletem', nagyrabecsülésem' 
záloga. Élj szerencsésen, 's — a'mennyire in hac publicarum 
rerum calamitate licet39 — megelégedetten; s tartsd meg 
tovább is igen becses barátságodban 
Debr. Mart. 30 d. 838. tisztelő barátodat 

Péczely Jósefet 

Az utolsó levél4 0 személyes kérést tartalmaz, azt kéri Péczely 
Kölcseytől, hogy vegye maga mellé az Eperjesen jogot elvégző' fiát 
írnoknak. Nem véletlenül teszi ezt Péczely, ui. ekkorra már híre van 
Kölcsey patvariájának. Itt gyűjti egybe azokat az ifjakat, akik jogot 
végeztek, de még hátra van a gyakornoki idejük és azokat is, akiket az 
átlagosnál jobban érdekel a megyei vagy akár az országos közélet. 
Kölcsey meggyőződéssel vallja, hogy erre a jegyzői hivatal az egyik leg-
alkalmasabb hely, s lévén ő Szatmár megye főjegyzője, igyekszik minél 
több hozzá forduló ifjúnak lehetőséget biztosítani Péczely kérését 
azonban már aligha teljesítheti, hiszen alig több, mint két hónap múlva 
váratlanul meghal, s ezzel szétszéled a csekei patvaria is, és megszűnik 
tartalmas barátságuk további alakulása is. 

VII. 
Tisztelt Kedves Barátom! 

Fiam ezen hónapban végzi a' törvényt Eperjesen; óhajtanám 
a' még nem egészen 19 éves, (:mint talán hozzátok is elhatott 
Eperjesről híre:) tüzes, eleven, de ekkorig nem rosz gyermeket, 
most mindenek felett, mikor az oskolából az életbe kilép, 
biztos kezekre bízni; 's hová bizhatnám minden tekintetben 
inkább, mint kezeid közzé? Bocsáss meg azért, ha a' több, 
gyermekeik' jövendőjéről aggódó szülék közt, kik Téged 
hasonló kéréseikkel ostromolnak, én is hozzád fordulok az 
enyémmel, semmit bizonyosabban nem reménylve barátságod-
tól, mint hogy telyesíted, ha alkalmatlanságod nélkül megtör-
ténhetik; 's ha e' nélkül nem lehetne, nyíltan megírod, 's meg-
kímélsz azon akartalan hibába eséstől, hogy midőn ilyes indi-

3 9 . . . amennyire ilyen körülmények között lehet . . . 
4 °SzT XVI/39. 
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viduumokkal talán kelletén túl is ellátva vagy, még én is terhel-
jelek a' fiammal. Kérésem az, hogy, ha Nálad Írnoki hely ürül, 
had lehessen fiamé a' szerencse azt betölteni; 's minden esetre 
méltóztatnál engem egy pár sorban értesíteni: reménylhetjük-e 
ezt? 's mikor? hogy ahoz képest intézhessem fiam' dolgait. 
Későbben Borsod' lelkes Első Alispányához41 szándékozom -
hogy minél többet lásson, tapasztaljon - küldeni, 's ezt minél 
elébb tenni azon esetben, ha - kihez leginkább óhajtanám — 
Hozzád szerencsénk nem lehetne. Járatlan lévén magam a' 
pályán, melyre fiam lépendő; ha tanácsolni méltóztatsz: igen 
lekötelezetted, 's adandó tanácsodnak hív követője leszek. 

Nagy becsű barátságodba rekesztett, változhatatlanul 
maradtam 
Debr. Jun. 11 d. 838 tisztelő barátod 

Péczely Jósef 

CSORBA SÁNDOR 

KARINTHY FRIGYES ÉS A SZÍNHÁZI ÉLET 

A 20. század első felének jellegzetes színfoltja volt a Színházi Élet 
című hetilap, melynek Karinthy Frigyes rendszeresen dolgozott. 

Incze Sándor lapja 1910-től 1939-ig jelent meg a Színházi Élet rt. 
kiadásában. Az általam vizsgált időszakban, a harmincas években már 
igen komoly munkatársi gárdával dolgozott. Füzeteiben megtaláljuk 
Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Kellér Dezső, Nagy Endre, Szép Ernő 
írásait az akkor divatos Emőd Tamás, Erdős Renée, Földi Mihály, 
Harsányi Zsolt mellett. Fordításai között Tristan Bemard-tói Kiplingig a 
világirodalom képviselői kapnak helyet. Riportjaiban megszólal a kor 
film, színház, zenei és irodalmi életének minden híressége. Állandó 
rovataiban beszámol a hét színházi bemutatóiról, film-eseményeiről, 
hazai és külföldi forgatásokról, a külföldi színházi életről. Intim Pista 

"'Palóczy László ( 1 7 8 3 - 1 8 6 1 ) Borsod megyei földbirtokos, a 
megye akkori alispánja, aki a reformországgyűlések liberális ellenzéké-
nek baloldali tagjai közé tartozik. 


