
Nagy Károly

(Nyíregyháza, 1934. május 24. – Edison, NJ, 2011. május 3.)

2011. évi hazalátogatása előtt betegedett meg az amerikai magyar értelmiség egyik 
vezetője: szociológus és magyarságkutató, egyetemünk egyik első hungarológus 
vendégprofesszora.

Édesapja vármegyei alkalmazott volt; édesanyja evangélikus lelkészi családból 
származott. Nagy Károly az akkor öt éves nyíregyházi tanítóképző intézetet végezte 
el. Először a város melletti benkőbokori iskolában tanított, majd a Baranya megyei 
Erdősmecske általános iskolájának összevont felső tagozatán. 

1956-ban a község Forradalmi Nemzeti Tanácsának elnökévé választották. 
Menekülnie kellett. Az Egyesült Államokba, a New Jersey állambeli Camp Kilmer 
katonai bázisra került, tízezernyi magyar menekülttársával együtt.

Egy évnyi kórházi ápolás után beiratkozott a legközelebbi egyetemre,a Rutgers 
University-re. Itt pszichológiából szerzett BA-diplomát (1958 és 1962 között). Első 
amerikai munkája New Jersey állam Somerset megyei rehabilitációs központjának 
a vezetése volt; ezt a feladatkörét hat évig megtartotta, tapasztalatait beleépítette 
szociológiai oktatói munkájába is. 

1962 és 1970 között a New York-i New School for Social Research-en végezte 
szociológiai tanulmányait. Itt szerzett MA-t (1966-ban), majd PhD-t (1970-ben). 
(Ez az iskola az Európából menekült társadalomkutatókról vált nevezetessé; itt 
szerezte egyik fokozatát a brassói származású Austerlitz Robert, neves finnugor 
nyelvész is.)

Nagy Károly 1966-tól állandó előadója lett a Rutgers Egyetemnek; majd 
1968-tól docense (associate professor) a Middlesex College-nek (Edison, NJ), ahol 
utóbb professzor lett és a társadalomtudományi tanszékcsoport vezetője, végül hol-
táig emeritus professora.

Magyarországi vendégprofesszorként először a pécsi egyetemen adott elő (1994 
őszi félévében), majd a debreceni egyetemen (2003 tavaszi félévében), továbbá az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen (2006, 2008 és 2009 őszi féléveiben). Pécsi 
tanítása nagy hatású volt: az angol szakosoknak angolul tartotta Introduction to So-
ciology [Bevezetés a szociológiába] kurzusát (úgy megszervezve, hogy előre elküldte 
minden hallgatónak az akkor legjobb amerikai tankönyvnek, a Henslin-féle szocioló-
giai bevezetésnek egy példányát). A magyar mint idegen nyelv / hungarológia szakon 
magyarul adta elő Amerikai magyarok című kurzusát. Erről így ír: „Az Amerikában 
élő magyarok életét, valóságát ismertető elemző kurzus keretében magam hívtam 
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Pécsre vendégelőadókat: az éppen Magyarországon tartózkodó néhány amerikai 
magyar barátomat, munkatársamat, hogy mondják el hallgatóimnak – és a városban 
szervezett más előadások során is –, miként vezetik, működtetik ottani szervezetei-
ket. Öten tartottak meghívásomra ilyen előadásokat: Hámos László, a New York-i 
Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnöke, Király Béla történészprofesszor, az At-
lanti Kutató és Kiadó igazgatója, Mózsi Ferenc költő, a chicagói Szivárvány című 
folyóirat alapító szerkesztője, Papp László műépítész, a Magyarok Világszövetsége 
Amerikai Tanácsa elnöke és Somogyi Balázs ortopéd sebész, a Magyar Baráti Kö-
zösség volt gondnoka” (Nagy 2003, 142–143). 

Nagy Károly 1994 őszén a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Általános 
Felsőoktatási Főosztályának a tanácsadója is volt a „post-secondary” képzés téma-
körében. Az akkor Pécsett működő Nemzetközi Angol Központ keretében került sor 
„Az amerikai post-secondary képzés magyarországi meghonosításának lehetősé-
geiről” című kerekasztal-vitára, amelynek bevezető előadását – ebben a tanácsadói 
minőségében – ő tartotta. (A kezdeményezés sajnos nem valósult meg.)

Figyelemmel kísérte a Hungarológiai Évkönyvet. Örült, amikor azt olvasta, 
hogy „a Hungarian Alumni Association / Bessenyei György Kör ... a legjelentősebb 
külföldi magyar szellemi műhelyek egyike” (Szépe 2000, 16).

Egyetemi pályafutásával szorosan összefonódott az amerikai magyarság szolgá-
lata. New Jersey államába sok kivándorolt magyar munkás és tanult ember telepedett 
le: máig New Brunswickban és környékén működnek a legnagyobb amerikai gyógy-
szergyárak, ahol sok magyar és magyar származású talált munkát. A bevándoroltak – a 
behajózás első állomásától, a New York-i Szabadság-szobor mellől – idáig hajóztak 
fel a Hudson folyón. Egy időben a város félig-meddig elmagyarosodott. Az 1990-es 
években is hat felekezetnek volt ott magyar nyelvű igehirdetése vagy társalgási talál-
kozópontja. Jelenleg is rendkívül pezsgő a magyar élet New Brunswickban.

Kiépültek a magyar nyelvű közösségi intézmények és a magyar vevőkre is szá-
mító kereskedelem. Itt épült a világon talán legnagyobb magyar kulturális központ 
a – különféle hullámokban Amerikába érkező – magyarok adományai alapján. Az 
„ötvenhatosok” ideérkezése és egy részüknek a Rutgers Egyetemhez kötődése to-
vább erősítette az ottani magyarságot. 

A már meglevő magyar szervezetek mellett újak jöttek létre: elsőként említem 
a Magyar Öregdiák Szövetséget (későbbi neve: Bessenyei György Kör / Hungarian 
Alumni Association). A nagy hatású, voltaképpen országos tudományos és kulturális 
társaságnak egyik alapítója volt Nagy Károly. Ennek a keretében 1960-ban alapítója 
(majd 25 évig tanára) lett a Magyar Öregdiák Szövetség New Brunswick-i Hétvégi 
Magyar Iskolájának. A pedagógiai aprómunka, tananyagkészítés mellett gondja volt 
arra is, hogy a diaszpóra magyar iskoláit – akárcsak a többi magyar intézményt – 
összekösse egymással.



245Nagy károly

Ekkor (1965-ben) írta meg azt a levelét, amely voltaképpen új korszakot nyi-
tott a (főleg „nyugati”) külföldi magyar társadalmi és kulturális életben. A levelet 
hajdani nyíregyházi tanárának, Váci Mihály költőnek és közéleti embernek küldte 
el. Váci Mihály válaszolt; levelét közzé is tette. (A két levél teljes szövege: Nagy–
Váci 1996). Ennek nyomán indult el az a folyamat, amely elvezetett az Anyanyelvi 
Konferenciá-nak a megalakulásához (Debrecen/Budapest, 1970). A szervezet – új 
nevén a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – nemzetközi konferen-
ciáinak sorozatával, Nyelvünk és Kultúránk címmel negyedévenként megjelenő 
folyóiratával, gazdag rendezvényeivel és kiadványaival segíti a magyarság egésze 
számára az etnikum és a nyelv fenntartását. Ezt a munkát a kezdeményezők, Nagy 
Károly és Váci Mihály – más történelmi kontextusban – Kodály Zoltán és Illyés 
Gyula szellemében indították el.

Ezeken a konferenciákon ismertem meg Nagy Károlyt. Mivel az egész magyar-
ság összetartozásának volt a híve (ennek a kinyilvánítását emberi jognak tekintette), 
ezért nyitott volt minden magyar felé és minden etnikum irányában. (Az én számom-
ra szimbolikus volt, hogy hosszabb amerikai tartózkodásra érkezésem másnapján 
a közelükben rendezett amerindián Pow-Wow-ra vitt el; s közben beszélgettünk az 
etnikumok békés egymás mellett élésének kérdéseiről.)

Nemcsak az amerikai magyarokat képviselte Magyarországon, hanem a magyar-
ságot is az Egyesült Államokban, ahol „A magyar szabadság és függetlenség napja 
New Jersey államban” alkalmával mintaszerű beszédben kapcsolta össze röviden 
a magyarság múltbeli és jelenlegi üzenetét (Trenton, 1992. március 15; vö. Nagy 
2003, 132–134). Ez is része a hungarológiai agendának.

Itt emlékezem meg arról, hogy Nagy Károly professzorék lakása tulajdonkép-
pen a világ bármely pontjáról érkező magyarok otthonának is számított. Feleségé-
vel, Nagy T. Katalinnal a hazát tudta odavarázsolni minden rendű-rangú magyar 
vendég számára.

Óriási irodalmi munkásságot fejtett ki. Munkáinak egy része a szociológiai 
kutatás módszerével készült, más része szóban és írásban kifejtett tájékoztatás, és 
hirdetése a vállalt szolgálat sokféle kérdéskörének. Írásai több kötetben jelentek meg 
(lásd az irodalomjegyzékben).

Szerkesztői tevékenysége szintén egyszerre része tudományos (tudomány-
szervező) és közösségszervező munkájának. Többek között kiemelkedő sorozatot 
szerkesztett TANÚK – KORUKRÓL címmel. Ezek „oral history” jellegű előadások, 
továbbá monográfiák és gyűjteményes kötetek (Bessenyei György Kör, Rutgers 
University, 1977–1997); a sorozatban 32 előadás és 8 könyv jelent meg.

Az általa szerkesztett angol nyelvű kötetek közül külön meg kell emlékezni a Bi-
bó-válogatásról. Bibó István gondolkozása volt Nagy Károly szociológus professzor mo-
dern társadalomtudományi „aranyfedezete”, amelyben helyükre kerülnek a demokrácia, 
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az emberi jogok, az európai (és másutt élő) emberek különleges megoldásra váró problé-
mái. Társszerkesztője volt (Lee Congdonnal és Király Bélával) a 1956, The Hungarian 
Revolution and War for Independence című jelentős történelmi összefoglalásnak.

Írásai is hozzájárulnak missziójához. A fenti – Bibó, Illyés és Kodály által ki-
jelölt – történeti kontextusban sikeresen végezte felismert és vállalt szerepét, óriási 
szorgalommal, nagy türelemmel, sok empátiával és a „néptanító” derűjével. Ennek 
egy része volt a hungarológia művelése és oktatása: ezek az értékek bizonyára részei 
maradnak a „magyarságtudomány” történetének.

Végül megemlítem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete tag-
ja volt. Munkásságáért 1976-ban a párizsi Kassák Lajos Díjjal, 1981-ben a Bárczi 
Géza Emlékéremmel, 1993-ban a Nagy Imre Emlékplakettel, 1999-ben a Magyar 
Köztársaság Érdemrendjével, 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal, 2009-ben pedig Ha-
zám-díjjal tüntették ki.

2011. november 3-án Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága szerve-
zésében megemlékezést tartottunk Nagy Károlyról. Én a pécsi tevékenységéről és 
mint felsőoktatási professzorról szóltam.
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