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Háromszéki Szotyori Nagy család debreceni ága 
 
 

Debrecenben ma is megtalálható a Szotyori utca, illetve külterületén volt a Szotyori-
telep, valamint az ottani utcák is – Kálmán, Géza és Sándor – a Szotyori Nagy család 
tagjaira emlékeztetnek. Viszont a família élete, története kevésbé ismert, csak a reformá-
tus Nagytemplomhoz, illetve a Református Kollégiumhoz kötődő tagjairól jelentek meg 
külön-külön írások. 

A Háromszék vármegye területén található Szotyor falu környékén élt a szotyori Nagy 
család. Bocskai Istvántól 1606. november 6-án a testvérek, Pál, János és Mihály kaptak 
nemesi levelet. Kerülőúton, Komáromon keresztül került Debrecenbe a család egyik ága 
Szotyori Nagy Mihály révén. 

 

 
1. kép. A családi címer. 
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Szotyori Nagy Mihály 1780. május 30-án született a székelyföldi Tordán és ott lett 
templomi orgonista. (Apja, Mihály szintén orgonista volt az ótordai református eklézsián, 
és értett az orgonaépítéshez is.) Debrecenbe érkezése előtt, 1806. szeptember 6-tól a rév-
komáromi református templom kántoraként tevékenykedett. De igazi ezermester is volt. 
Zenélő órákat is szerkesztett, „az egyik egy fából faragott férfialak, mely két kezében a szájához 
illesztett fuvolát tart. Az alak mellén, a nyakába akasztott szalagon függve, egy porcellánból való rendes 
óraszámlap látható, melyen azonban nincs mutató. A férfiú előtt egy szintén fából faragott gyermek-alak 
áll, mely a jobb kezének mutatóujjával minden egyes órában az üres óraszámlapon megmutatja, hogy 
hány az óra? A mikoron pedig a gyermek az órát megmutatja, ugyanakkor a faember a szájához 
illesztett fuvolán különböző zenedarabokat játszik, még pedig úgy, hogy teljesen tisztán láthatóan az 
ember maga fújja a szájával a kérdéses zeneszerszámot és a saját ujjaival billegteti.” Erről egy újság-
ban megjelent rajz is készült. A révkomáromi templom toronyórájához is zenélő szerke-
zetet készített, „amely minden óraütés után kellemes dallamokat zeng”. De zenélő asztalok és 
székek is kikerültek a keze alól, illetve orgonák javításával is foglalkozott.1 

 

 
2. kép. A zenélő óra.2 

                                                                 
1 Zsoldos 1929. 34. 
2 Uo. 



Háromszéki Szotyori Nagy család debreceni ága 

26 

Debrecenbe érkezésük után, 1838-ban a presbitérium megválasztotta a református 
Nagytemplom kántorának, ő volt az első orgonáló kántor a „Kálvinista Rómában”. Fe-
lesége halászi Sándor (több helyen Lándor) Julianna (Révkomárom, 1790 – Debrecen, 
1873. március 16.) volt. Komáromban kötöttek házasságot 1809. január 26-án. 

1838-ban Szotyori Nagy Mihály kántor-orgonista közreműködésével avatták fel a 
Nagytemplom első orgonáját. Előadásmódjáról így írtak: „[...] az egyház első orgonásza nem 
nehézkedett az orgonára, s nem vette annyira igénybe, mert birt erőteljes éneklőhanggal, mi többet ért az 
egész orgonánál.”3 1843. december 22-én hunyt el Debrecenben. 

13 gyermekük született 1809 és 1836 között, de csak kettőről vannak információk. 
 

 
3. kép. Szotyori Nagy Mihály és gyermekei.4 

 
1. Szotyori Nagy Károly (1821–1897) és családja 

 
Szotyori Nagy Mihály és Sándor Julianna első gyermeke Szotyori Nagy Károly, 200 

éve, 1821. augusztus 5-én született Révkomáromban. Ő a család legismertebb tagja. Már 
10 éves korában kitűnt tehetsége. Erről így emlékezik meg a család feljegyzése: „Ezen fiam 
már 10. esztendős korában annyira értette a fundamentomos orgonálást és éneklést is, hogy boldogult 1ő 
Ferentz volt kegyes királyunk 40. esztendei uralkodása ünnepe alkalmával, a Rév Komáromi Reform. 
Templomban végbe ment czeremoniás Isteni tisztelet alatt az éneklést és orgonálást a nagy publicum 
telyes meg elégedésére dicséretesen végezte. Ő jó testtel indult, jó kántor és orgonista. A Catholicum Temp-
lomban lévő éneklő karnak, nem külömben a Polgári Musicusok társaságának is szükséges és hasznos 
tagja. Játszik hat féle musikákon, ugy mint: orgonán vagy fortepianon, klarinéton, flotán vagy picolon, 
hegedűn, violonon, gitáron.”5 

 

                                                                 
3 Ivánka 1876. 425. 
4 A családfa a szerző saját szerkesztése. 
5 MNL HBML XIII. 35. 1. 110–111. 
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4. kép. Szotyori Nagy Károly 1873 körül.6 

 
1838-tól a debreceni Református Kollégium zenetanára. Apja halála után Károly vette 

át a kántori, illetve az orgonista tevékenységet tőle. 1844. április 24-én választották meg 
kántornak, de azonnal kérte, hogy külföldre mehessen tanulmányútra. Távolléte alatt öcs-
cse, József helyettesítette. Egy év múlva tért vissza, miután Bécsben, Prágában, Berlinben, 
Lipcsében és Stuttgartban folytatott tanulmányokat. Főleg az orgonaépítést és a protes-
táns zeneirodalmat tanulmányozta. Szotyori Nagy Károly 1845–1897 között a Kollégium 
ének-zene tanára volt. 1845-ben a Kántus addigi vegyeskarát férfikarrá szervezte át, és 
világi műveket is tanított az egyháziak mellett. 1853-ban megalapította és működtette 
Debrecen első magán zenekonzervatóriumát, ahol 50–60 növendék tanult, majd az 1862-
ben létrejött Debreceni Zenede tanára lett haláláig. Hatalmas szerepe volt a Zenede tan-
rendszerének kidolgozásában is. 

                                                                 
6 DM Fotótár, Gondy–Egey Gyűjtemény 
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Több mint 50 év múlva Kodály Zoltán is elismerően emlékezett meg róla: „A szol-
fézstanításnak alig valami nyomát fedezhetjük fel. Debrecenben a Svájcot megjárt Szotyori Nagy kezdett 
ilyesfélét, – »általános képezde« néven fordította a »technique générale«-t. Ez tudniillik azt jelenti, amit 
mindenfajta zenésznek tudni kell [...]”.7 

Több műve is megjelent nyomtatásban. 
Az Énekhangzatos könyv, melyben foglaltatnak a Magyar országi reformált Egyházak nevezete-

sebb ’Soltárjai, minden Dicséretei és Temetési énekjeinek hangzatai, rövid utmutatással az éneklés ta-
nítására című kötet 1846-ban jelent meg, ezt Zákány József (1785–1857) zene- és neve-
léstani tanár kollégájával közösen készítette. 

 

 
5. kép. Énekhangzatos könyv.8 

                                                                 
7 Kodály 1974. 279. 
8 Sz. Nagy–Zákány 1846. (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Bölcsészettudományi és Ter-
mészettudományi Könyvtár 753.805.) 
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A Templomi Karénekeskönyv Erdély Országi Evang. Reformátusok számára ... című műve 
1848-ban jelent meg. A kiadvány elméleti bevezetéssel és orgonaismereti alapfogalmakkal 
kezdődik. 

A Templomi és Halotti Karénekes Könyv, ami egyben az első magyar református korál-
könyv, 1848-ban jelent meg. Öt részre oszlik, melynek első fele 94 preludiumot tartalmaz, 
korabeli német szerzők munkáit és saját kompozíciókat. Ezt 166 templomi koráldallam 
feldolgozása követi „orgonára vagy zongorára, közbejátékokkal egyiránt használhatólag feltéve”. 
Az ötödik, befejező rész egy orgona- és zongoraiskola. 

 

 
6. kép. Templomi és Halotti Karénekes Könyv.9 

 
Mai temetéseken is meg-megszólal néhány ének Szotyori Nagy Károly nyomtatásban 

és kézírásban elterjedt halottas gyűjteményéből. 
Örökölte apja műszaki érdeklődését is. Külföldi útja során az orgonák technikai részével 

is megismerkedett. Majd kapcsolatba került Carl Friedrich Ferdinand Buckow (1801–
1864) porosz királyi orgonaépítővel, valamint a debreceni orgonaépítő mesterrel, Kiszel 
Istvánnal (1820–1880), akivel közösen több orgona elkészítésén munkálkodott. Szotyori 
Nagy Károly és Kiszel István közös munkájának eredménye a debreceni református Kis-
templomban 1881-ben átadott orgona, de fontos szerepe volt a Nagytemplom orgonájá-
nak felújításában is. 

Szotyori Nagy Károly orgonaszakértőként is komoly hírnévre tett szert. Hívták töb-
bek között Hajdúhadházra, Hajdúnánásra, Kabára, Karcagra, Kunmadarasra, Nagylétára, 
Szeghalomra, az ottani orgonák terveinek előkészítéséhez, illetve a kész orgona átvételére. 

                                                                 
9 Sz. Nagy 1848. (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Bölcsészettudományi és Természettu-
dományi Könyvtár R.Z 87423/J) 
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1896. január 26-án ünnepelte ötvenéves tanári jubileumát, melyről az országos sajtó is 
megemlékezett. Az esemény alkalmából Ferenc József a koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki. 

Felesége Dohányosi Karolina (Debrecen, 1822. augusztus 15. – Debrecen, 1871. jú-
nius 6.) volt. 1845. augusztus 25-én, Debrecenben kötöttek házasságot. Lakásuk először 
az Egyház tér 1088. szám alatt (a mai Füvészkert utca 2. szám alatt álló korábbi házban), 
majd a Széchenyi utca 4. szám alatti lelkészlakban volt, a Kistemplom mögött. Volt egy 
saját házuk is a Piac utca 338. szám (a mai 8. helyén) alatt. Hét gyermekük ismert: Karolina 
(1847–1885), Lajos (1849–1883 előtt), Emília (1851–1883), Kálmán (1853–1942), Károly 
(1855–1935), József (1858–1958) és Johanna (1860–1862). 

Szotyori Nagy Károly Debrecenben hunyt el 1897. április 2-án. A Kossuth utcai sír-
kertben levő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A temető szanálásakor a sírt 
áthelyezték a Köztemetőbe, ahol az ma is megtalálható.10 

Halála után fiai felajánlották, „hogy amennyiben atyjoknak a tanítóképző intézet tanulóival 
szemben bármi címen valami követelése volna, arról […] a tanítóképző intézet részére lemondanak.” 
A tanulók visszafizetett összegeiből és fiai későbbi adományaiból 1912-ben létrejött a 
„Szotyori Nagy Károly zenealapítvány”, melynek célja „A debreceni tanítóképző intézetben a 
zenei tárgyakból legjobb előmenetelt tett tanulónak ösztöndíjban részesítése”.11 

 
1.1. Szotyori Nagy Karolina (1847–1885) 

 
Kálmán és Karolina legidősebb gyermeke Szotyori Nagy Karolina 1847. december 

23-án született Debrecenben. 1871. szeptember 9-én házasságot kötött az ismert debre-
ceni „kártyagyárnok”, kiadó- és nyomdatulajdonos Kutassy (Brumer) Imrével (Debrecen, 
1839. április 13. – Debrecen, 1910. november 15.). 

Kutassy Imre 1864-ben megvette a Werfer Károly-féle kőnyomdát, majd 1871-ben 
több nyomdát is felvásárolt és részvénytársulatot alapított, melynek igazgatója volt. 1876-
ban az összes részvényt megvásárolta és önállóan folytatta az üzletet. 1874 júliusában 
megalapította a Debreczeni Ellenőr politikai napilapot, melynek később felelős szerkesztője 
lett, majd 1891-ben a Debreczeni Hírlap politikai napilapot is. Kő- és könyvnyomdai ter-
mékei több díjat is elnyertek a londoni, szegedi és székesfehérvári kiállításokon.12 Munkái 
közül kettőt gyakran említenek, melyek a bátor hazafiságát bizonyítják: az 1848/49-es 
hősök arcképével készített magyar kártyát, illetve kiadta az aradi vértanúk arcképsoroza-
tát. 

                                                                 
10 Debreceni Köztemető, XII. tábla 7. sor 65. sírhely. 
11 TtREL II.22.c. 1. d. 128. 
12 Szinnyei 2021. 
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7. kép. Kutassy Imre 1867 körül.13 

 
A Nagy-Új utca 1705. szám alatt éltek (ma Bajcsy-Zsilinszky utca 14.). Karolina 1885. 

május 28-án Debrecenben hunyt el, és a Szent Anna utcai katolikus temetőben temették 
el. 

Hat gyermekük született, de közülük csak egy, Kutassy Ilma Terézia (Debrecen, 1882. 
szeptember 3. – Debrecen, 1954. március 24.) élte meg a felnőttkort, férje Popovits Gyula 
Czézár (1874–1957) volt. 

Érdekesség, hogy Kutassy Ilma emlékkönyvébe Ady Endre is írt 1899. február 22-én: 
 

Egy hervadt ibolyacsokorból  
Tavaszi illat száll felénk,  

Egy régi név áttör sugárzón  
A mult sötét, bús éjjelén.  

Lapozzon majd bízón e könyvbe,  
Ha tán szemébe könny tolult  

                                                                 
13 DM Fotótár, Gondy–Egey Gyűjtemény 

S majd meglátja, fel fog támadni  
Az ifjuság s a drága mult...  

...A feltámadt multból kisarjad  
A hit, mit rég' elföldelénk,  

Egy tán rég' elhalványult sorból  
Tavaszi illat száll felénk!... 
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A Kutassy unoka, Kutassy Ilma lánya, Popovits Erzsébet (Debrecen, 1901. decem-
ber 9. – Brazília, 1977 után) 1927-ben, Debrecenben fejezte be orvosi tanulmányait, és a 
debreceni klinikán is dolgozott gyermekorvosként. Férje, dr. lovag Schmidt Félix (1899–
1990) többek között a debreceni OTI14 főorvosaként is tevékenykedett. Ő is Debrecen-
ben szerzett diplomát 1925-ben. Elváltak. Erzsébet 1939-ben Budapestre költözött. 
1943-ban a Svábhegyi Szanatórium Rt. igazgatósági tagja lett, a tisztséget az államosításig, 
1947-ig töltötte be. 1947-ben testvérével, Gyulával kivándoroltak Brazíliába. 

 

 
8. kép. dr. Popovits Erzsébet.15 

 
1.2. Szotyori Nagy Emília (1851–1883) 

 
Károly és Karolina harmadik gyermeke, Szotyori Nagy Emília 1851. augusztus 28-

án Debrecenben született, és ugyanitt hunyt el 1883. szeptember 30-án. A Debreceni 
Zenedében is tanult. Nem házasodott meg. 
                                                                 
14 Országos Társadalombiztosító Intézet 
15 A kép a Szotyori Nagy család tulajdona. 
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1.3. Szotyori Nagy Kálmán (1853–1942) 
 
Károly és Karolina következő gyermeke dr. Szotyori Nagy Kálmán 1853. december 

12-én született Debrecenben. Budapesten szerzett orvosi diplomát 1878-ban. Még egye-
temi hallgató korában is fellépett a Debreczeni Dal- és Zeneegylet énekkarában. Az egye-
tem elvégzése után rögtön, a boszniai megszállás alatt, mint katonai főorvos teljesített 
szolgálatot. 

Először a vajdasági Moholon gyógyított. Ezen a településen ő volt az első községi 
orvos. 1897-ben tért vissza Debrecenbe, ahol nagyon szerteágazó tevékenységeket vég-
zett. Néhány ezek közül: császári és királyi főorvos, járási tiszti orvos, kórházi igazgató 
főorvos, több évtizeden át Debrecen Város Törvényhatósági Bizottságának tagja. 

 

 
9. kép. dr. Szotyori Nagy Kálmán 1903 körül.16 

                                                                 
16 DM Fotótár, Gondy–Egey Gyűjtemény 
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Debreceni lakásuk a Hatvan utca 15. szám alatt, a Bethlen utca sarkán volt, amely 
egyben orvosi rendelőként is szolgált. (A ház, amit 1973-ban bontottak le, 1940-ben már 
Ilona lánya, Kopnyik Lajosné tulajdonában volt.) De több telekkel, házzal is rendelkezett, 
ezért Szotyori Nagy Kálmánt házbirtokosként is emlegette a sajtó. A mai Kálmán és Szo-
tyori utcák, illetve a mai Bartók Béla út által bezárt terület északi részének egyharmadán 
elterülő majorsági föld is az övé volt, amit elsősorban szérűskertként hasznosított. 1909-
re az egész területet felparcellázva értékesítette, így jött létre a Szotyori-telep.17 

Szintén az övé volt a Kishegyesi út 11. számú ház, a Diófa utca sarkán, egy nagyobb 
telken, amely szőlővel volt betelepítve. Később, az 1930-as évek végén ide vonult vissza. 
Az ingatlan 2001-ig volt a család birtokában. Nem messze, a 15. szám alatt is volt egy 
háza, és a város déli részén is egy nagyobb telke, a Vértesi utca 6. szám alatt. Ennek 
funkciójáról nincs információ. Ezeken kívül egy 14 holdnyi telke is volt a Hadházi úton, 
melyet még 1899-ben kisajátítottak a lovassági laktanya (jelenleg a Debreceni Egyetem 
Campusa) céljára. Az utóbbi négy mind apai öröksége volt. 

Szotyori Nagy Kálmán 1879. március 27-én, Kecskeméten kötött házasságot Csilléry 
Adéllal (Kiskunlacháza, 1859. január 20. – Debrecen, 1927. augusztus 21.). Kilenc gyer-
mekük született: Géza (1880–1946) gépészmérnök, Ilona (1882–1960) SZTK ügyintéző, 
Mária Adél Elvira (1883–1897 előtt), Matild Olga (1885–1886), Gizella Adél Zsuzsanna 
(1887–1942 után), Sándor János Eugén (1888–1968) közjegyző, Ida Mária (1890–1959), 
Gyula Kálmán (1893–1942 előtt) és Vilma Adél (1896–1897 előtt). 

A 76 évesen is praktizáló orvosról így írt a korabeli sajtó: Szotyori Nagy Kálmán „ma 
is olyan fürge, olyan gyors, hogy megirigyelhetik akár a legfiatalabb orvosok is”.18 Dr. Szotyori Nagy 
Kálmánnak félszázados orvosi jubileuma alkalmából a közegészségügyi szolgálat terén 
kifejtett buzgó és érdemekben gazdag munkássága elismeréséül a kormányzó a magyar 
királyi egészségügyi tanácsosi címet adományozta. „A debreceni határ népének fáradhatatlan 
orvosa” 1942. november 30-án Debrecenben hunyt el, és a Köztemetőben helyezték végső 
nyugalomra. Sírja ma is megtalálható.19 

 
1.3.1. Szotyori Nagy Géza (1880–1946) 

 
Kálmán és Adél legidősebb fia, Szotyori Nagy Géza (Mohol, 1880. február 14. – 

Debrecen, 1946. július 20.) ismert gépészmérnök volt. Fiatalon, 1904-ben Fiumében, az 
Adria Tengerhajózási Részvénytársaságnál kapott hajógépészi állást, mint tengerészeti 
tiszt. Később társával, Juhász Imrével Debrecenben alapítottak műszaki irodát. Több 
szabadalmuk volt, pl. 1934-ből „Szívó és kipuffogó torok robbanó motorokhoz”,20 de az ő talál-
mányuk a petróleummal működő motorkerékpár is.21 Ő is a debreceni Köztemetőben 
nyugszik. 

 

                                                                 
17 MNL HBML IV.1405.b. 7293/1909.; 12507/1909. Szotyori Nagy Kálmán majorsági földje eldarabolása. 
18 Kis Ujság 1929. 3. 
19 Debreceni Köztemető, XII. tábla C oldal külön sírhely (COKS). 
20 112976. V/d/2. számon bejegyzett szabadalom (1934. november 3-án benyújtva). Szabadalmi Közlöny 
1935. 
21 Brassói Lapok 1934. 5. 
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10. kép. Szotyori Nagy- és Juhász-féle cég lajstromozott védjegye.22 

 
Kutatásaim szerint Géza leszármazottjai azok, akiknek egy része ma is Debrecenben 

él. A korábban már említett Diófa utca 2. szám alatti kétszobás házban élt 1976-ig Géza 
felesége, Amélia Cardosó Bautista (1902–1976), majd 2001-ig fiuk, Szotyori Nagy Sán-
dor (1929–2001) kereskedő, boltvezető családjával együtt. Sándor két lánya ma is Debre-
cenben él. 

 
1.3.2. Szotyori Nagy Sándor János Eugén (1888–1968) 

 
Kálmán és Adél másik fia, dr. Szotyori Nagy Sándor János Eugén (Mohol, 1888. 

május 31. – Kisvárda, 1968. április 15.) Kolozsváron szerzett jogi diplomát, először Deb-
recenben volt közjegyző. Kiadója volt a Debrecenben megjelenő Jogászélet című hetilap-
nak. 1914. május 1-től a Püspöki palota 3. emeletének 34. számú, kétszobás garzon laká-
sában éltek.23 A világháborúban a 39. gyalogezrednél szolgált. 1918-tól Nagykállóban, 
                                                                 
22 Központi Védjegy-Értesítő 1934. 56. 
23 Mazsu 1990. 77. 
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majd 1926-tól Kisvárdán volt közjegyző. Itt házat is épített, ami egyben a hivatala volt. A 
házat később államosították. 1945 előtt több társadalmi funkciót is betöltött. Hajdúsám-
sonban is volt birtoka, amelyen sikeresen gazdálkodott. 1945 után is, nyugdíjazásáig köz-
jegyzőként tevékenykedett Kisvárdán.24 

 

 
11. kép. Szotyori Nagy Sándor.25 

 
1.4. Szotyori Nagy Károly (1855–1935) 

 
Károly és Karolina ötödik gyermeke ifj. Szotyori Nagy Károly 1855. október 9-én 

született Debrecenben. Követte nagyapja és apja mesterségét, kántor-orgonistaként, ze-
netanárként és zeneszerzőként tevékenykedett. 

1877-ben meglátogatta Liszt Ferencet. Erről így írtak: „Ifj. Sz. Nagy Károly a múlt héten 
kézbesité a nagy mesternek ajánlott zene-müvét, a »Debreczeni emlék« czimü ábrándot. A mester elját-
szatta először a szerzővel müvét, azután pedig maga is a zongorához ült s szintén eljátszta, legnagyobb 
megelégedését nyilvánítva s buzditva szerzőt a további munkásságra. Hogy mily szives fogadtatásban 
                                                                 
24 Néző–Szeifried 2016. 86. 
25 Néző–Szeifried 2016. (Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda 929 N 74) 
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részesült Liszt Ferencznél a fiatal compositeur, mutatja az, hogy mintegy három óráig beszélgetett vele s 
midőn annak férfi quartette-jét is átnézte s Sz. Nagy Károly már távozni készült, négy darab kitűnő 
minőségű szivarral ajándékozta meg, e szavakkal nyújtván át neki: én is adok önnek egy quartette-t az 
útra, üzenje meg, ha nem találna jó lenni.”26 

 

 
12. kép. ifj. Szotyori Nagy Károly.27 

 

  
 13. kép. Debreczeni Emlék.28  14. kép. Debreczeni Nefelejtsek.29 

                                                                 
26 Kecskeméti Lapok 1877. 
27 Szilágyi 2009. 2. 260. 
28 Sz. Nagy [1877.] (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Élettudományi Könyvtár Médiatár 
R.Z 86787/M) 
29 Sz. Nagy [1882.] (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Élettudományi Könyvtár Médiatár 
R.Z 85180/A) 
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1882 januárjában jelent meg a Rózsavölgyi és társa kiadásában a Debreczeni Nefelejtsek. 
„Eredeti Magyar Dalok” Énekre és zongorára kötete, Blaha Lujzának dedikálva, ára 1 frt. 30 
kr.30 Címlapján Debrecen látképe látható. 

1882 és 1887 között Budapesten a Kálvin téri református templom kántora volt. Az 
ő javaslatára építették át és korszerűsítették a templom orgonáját. A millenniumi ünnep-
ségen a Kálvin téri templomban Király-Hymnus című művét31 vezetésével adták elő. 1910. 
november 19-én az Erzsébet-gyászdalát énekelték az Országos Nőképző Egylet növen-
dékei az iskolában tartott Erzsébet királynő ünnepen. 

Az 1879/80-as tanévtől a Széna téri (később Kálvin téri) Budapesti Református Fő-
gimnáziumban tanított, többek között Molnár (Neumann) Ferenc írót is 1887 és 1890 
között.32 1886 és 1918 között az Országos Nőképző Egylet tanintézetében és leánygim-
náziumában éneket és zeneelméletet tanított. Mindemellett magántanítványokkal is fog-
lalkozott, egyéni és csoportos oktatást is vállalt. 

 

 
15. kép. ifj. Szotyori Nagy Károly aláírása.33 

 
1877. április 7-én, Kecskeméten kötött házasságot Csilléry Gizellával (Kiskunlacháza, 

1857. szeptember 20. – Budapest, 1902. március 18.). Felesége halála után Ujházy Ilonát 
(Budapest, 1864. május 22. – ?) vette el, de másfél év után elváltak. Végül Káldi (Messer-
mayer) Gizella Mária Franciskával (Vác, 1877. január 26. – ?) kötött házasságot. Első 
házasságából öt gyermek született: Flóra (1878–1917), Kornél Benő (1879–1880) és Emil 
Károly Mihály (1879–1879) ikrek, halva született fiú (1880) és Árpád Károly (1882–1945) 
banktisztviselő. 

Szotyori Nagy Károly 1935. június 23-án hunyt el Dunakeszin, ott is temették el. 
                                                                 
30 Ung 1882. 
31 A zenemű szövege Komócsy József (1836–1894) költő verse. 
32 Szilágyi 2008. 
33 Budapest-Kálvin Téri Református Lelkészi Hivatal, 1885. december 28-i levél részlete. 
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1.4.1. Szotyori Nagy Flóra (1878–1917) 
 
Károly és Gizella első gyermeke Szotyori Nagy Flóra (Kecskemét, 1878. május 16. 

– Budapest, 1917. szeptember). 1900-ban házasságot kötött Jász Géza (1863–1937) föld-
hivatali tisztviselővel, aki széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki. A Magyarországi 
Torna Egyletek Szövetségének főtitkára, a Magyar Turista Egyesület elnöke volt. A Tu-
risták Lapjába mintegy félszáz cikket írt. A Magyar Turista Egyesület több vidéki osztályát 
ő hívta életre. Nevéhez fűződik a futballsport bevezetése Magyarországon. A magyar lab-
darúgás atyjának tartják, őt választották meg a Magyar Football Club elnökének, majd a 
Magyar Labdarugók Szövetségének első elnöke volt. 

 

 
16. kép. Jász Géza.34 

                                                                 
34 A kép a Szotyori Nagy család tulajdona. 
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1.4.2. Szotyori Nagy Árpád Károly (1882–1945) 
 
Károly és Gizella negyedik gyermeke Szotyori Nagy Árpád Károly (Budapest, 1882. 

január 16. – Budapest, 1945. május 20.) banktisztviselőként dolgozott, és a Magyar Aero 
Szövetség pénztárosaként fejtett ki aktív tevékenységet. 

 
1.4.2.1. Szotyori Nagy Károly (1909–1974) 

 
Árpád fia, a legifjabb Szotyori Nagy Károly (Budapest, 1909. május 26. – Budapest, 

1974. július 5.) lelkészként, hittantanárként tevékenykedett. Eltérve a családi hagyomá-
nyoktól, nem a református, hanem a katolikus egyházat szolgálta. Bécsben a Pázmáneum 
papnevelő intézetben végezte tanulmányait. Utána, 1932-ben segédlelkésznek nevezték 
ki Dorogra. 1933-tól hitoktató és kisegítő a budapesti Szent Adalbert templomban, majd 
Budapest-Újlakon szolgált. 1967-ig különböző helyeken hittantanárként, hitoktatóként 
tevékenykedett. 1952-től az 1968-as nyugdíjazásáig a budapesti Jáki kápolna igazgatója 
volt. A Farkasréti temetőben temették el, sírját már felszámolták. 

 

 
17. kép. A Pázmáneum elöljárói és esztergomi főegyházmegyés növendékei 1930/31-ben. Jobbra a 

nyíllal jelölve Szotyori Nagy Károly.35 
 

1.5. Szotyori Nagy Johanna (1860–1882) 
 
Kálmán és Karolina ötödik gyermeke, Szotyori Nagy Johanna 1860. szeptember 14-

én Debrecenben született és kétévesen, 1862. július 1-jén Debrecenben hunyt el. 

                                                                 
35 A kép a Szotyori Nagy család tulajdona. 
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2. Szotyori Nagy József (1832–1909) és családja 
 
Szotyori Nagy Mihály és Sándor Julianna másik gyermeke Szotyori Nagy József 

1832. január 2-án Révkomáromban született. 
1848-ban, 16 évesen a debreceni nemzetőr zenekar tagja lett. Később bölcsészetet 

tanult. Már az iskolában kitűnt művészi tehetségével, főiskolásként zenekart vezetett, or-
gona- és zongorajátékkal szerepelt, de érdekelte a rajzolás is. 1849-ben önkéntes tüzér, és 
az erdélyi téli hadjárat után belépett a honvédtüzérségbe, majd a hadügyminisztériumban 
alkalmazták, végül a csatatéren harcolt, és mint főhadnagy fejezte be honvédi pályáját a 
világosi fegyverletételkor. Innen hazatérve folytatta tanulmányait. 

 

 
18. kép. Szotyori Nagy József.36 

                                                                 
36 Osváth 1939. (Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar Könyvtára 370 O 84) 
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Tanulmányai befejezése után, 1852 tavaszán a ceglédi református egyházba „énekve-
zérnek” választották meg, és ugyanebben az évben itt daltársulatot is szervezett, mely 
először vette fel a „dalárda” nevet. 

A legenda szerint „diákként vetődött Nagykőrösre, betért a Nagykűpincébe. Itt borozgatás köz-
ben megeresztette a hangját, és az ott iszogató körösieknek annyira megtetszett, hogy meghívták kántor-
nak.”37 

1855-ben Nagykőrösön lett orgonista, majd kántor-orgonista. Ez utóbbinak külön 
története volt, amit Eötvös Károly örökített meg: „Ezelőtt mintegy negyven évvel történt az eset. 
Valán éppen húsvétra kellett megszólalni az orgonának. Nem örült ennek kántor uram [Vajda Ká-
roly – Ny. I.]. Sőt nagyon is elkeseredett. Minek oda orgona, a hol az ő hangja szállott az egek felé és 
az áhítatos szívek felé? Boszúra gondolt. A kar énekét ő vezette. A legszebb zsoltár számát tűzte ki a 
táblára. Az orgonás kántor Nagy József uram volt. Azt ugyan még eltűrte Vajda Károly uram, hogy 
az orgona az előhangokat elfújja. De azután nekieresztette rettentő hangját s úgy agyon énekelte az 
orgonát, hogy meg nem hallotta annak hangját többé senki emberfia. Ezt nem lehetett megbocsátani. 
Leénekelni az orgonát! Csúffá lesz Nagy-Kőrös városa. Példabeszédet csináltak belőle. Nyomban nyug-
díjazták a jó öreg kántort.”38 

Itt a Református Főgimnáziumban és Tanítóképzőben is mint ének- és zenetanár ta-
nított, és a dalárdát is irányította. Ebben az időben kötött barátságot a gimnáziumban 
tanító Arany Jánossal. Felesége pedig Arany lányának, Juliskának lett a barátnője. A ba-
rátságuk emlékére Arany a Toldi estéje kötetét Borsy Emíliának dedikálta, aki 1914-ben Ida 
lányának ajándékozta születésnapján.39 

Később, 1864-ben a sárospataki, majd 1889. június 30-án a Losonci Állami Tanító-
képző ének és zene rendes tanárává nevezték ki. 1869-ben a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a népiskolai tantervező bizottság tagjává választotta.40 

Különféle zeneműveket komponált énekhangra, zongorára. Több módszertani írása 
jelent meg: Vezérkönyv az énektanításban elemi és népiskolák számára (Buda, 1872.), és a Gya-
korlókönyv az énektanításra. Az elemi I. és II. osztály számára (Buda, 1872.). Mindkét alkotása 
pályadíjat nyert.41 Énektár a gymnasiumi V-VIII. osztály számára (Sárospatak, 1897.). 

 

                                                                 
37 Nagykőrösi Hírlap 1967. 
38 Eötvös 1906. 191. 
39 Saphier-Herskovits 2007. 76–79. 
40 Ádám 1904. 197–198. 
41 Pallas 1896. 
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19. kép. Részlet a Vezérkönyv az énektanításban elemi és népiskolák számára című tankönyvből.42 

 
1890. június 16-án nyugállományba vonult, Budapestre költözött, de továbbra is tevé-

kenykedett az egyházi zenei életben,43 sőt magántanítványokat is vállalt. 
Felesége Borsy Emília (1839 – Budapest, 1922. április 13.), aki szintén játszott zongo-

rán, többször fel is lépett férjével együtt. Öt gyermekük ismert: Zoltán (1857–1938) állo-
másfőnök, MÁV főfelügyelő, Elemér (1859–1913) posta- és távírda tiszt, Etelka (1860–
1880 előtt), Ida (1862–1909 után) és Ilma (1864–1880 előtt). 

Szotyori Nagy József 1909. május 8-án hunyt el Budapesten, a Kerepesi úti temetőben 
helyezték örök nyugalomra. 

 

                                                                 
42 Sz. Nagy 1872. (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Bölcsészettudományi és Természet-
tudományi Könyvtár) 
43 Ádám 1904. 198. 
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20. kép. Szotyori Nagy Károly és gyermekei.44 

 
21. kép. Szotyori Nagy József és gyermekei.45 

 
                                                                 
44 A családfa a szerző saját szerkesztése. 
45 A családfa a szerző saját szerkesztése. 
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Imre Nyul  
 
The Debrecen Branch of the Szotyori Nagy Family from Háromszék (Trei 
Scaune) 
 
Only a few people know the activities of the Szotyori Nagy family, most people only 
remember that there used to be a Szotyori settlement in Debrecen (today it is part of the 
Hatvan Street garden). The oldest member of the family from Transylvania, who arrived 
to Debrecen, was the first cantor organist of the Great Church of Debrecen, and the first 
organ of the Great Church was inaugurated with his help. His elder son took over his 
father’s job as a cantor organist of the Great Church. Besides that, he also taught at the 
Reformed College in Debrecen and composed music. 
He also learned organ building during his study trips abroad, so he was asked to be an 
expert in building several church organs in the country. The city’s first music conserva-
tory was also named after him. 
The members of the family even included a renowned doctor of the city of Debrecen, an 
inventor, a notary public, a composer, a Catholic priest, an organist and a music teacher. 
Several family members wrote and edited music publications. The graves of several de-
ceased family members can still be found in the Public Cemetery, and the descendants of 
one branch of the family still live in Debrecen. 
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