
Nendtvich Károly orvosvegyész 
amerikai utazása 1855-ben , 

Bölöim Farkas Sándor 1834-es kiadású úttörő 
útleírása óta könyvtárnyi könyv jelent meg az Új
világról, az Utazás Északamerikában azonban a 
magyar nyelvű panoráma művek archimédeszi 
pontja marad. Kevésbé közismert, de hasonlóképp 
érdekes Nendtvich Károly orvos végzettségű ve
gyésztanár kétkötetes könyve, amely 1858-ban ke
rült ki Hecketnast Gusztáv pesti nyomdájából. Ná
lunk az első szakszerű tudósítás a mérföldes iram
ban haladó, és nem az európai után kullogó ameri

kai életről. Az Észak—Dél háborúja küszöbén, ami
kor a dinamikus gazdasági erők a gyors gazdago
dás, a primer politikai premisszák a rabszolga-fel
szabadítás köré sűrűsödnek. Az önkéntes egyesülés 
lobogóján még kevés a csillag, a Mississippi szeszé
lyes és veszélyes medrétől nyugatra gőzmozdonyok 
helyett még bölénycsordák fújtatnak, az iparoso
dással járó polgárosodás csak az északkeleti part
vidékre szorítkozik. A bátor pionírok hőskora, akik 
romantikátlan elvadulás közepette szívesebben ke-



reskednek, mint verekednek az egyre nyugatabbra 
szoruló indián törzsekkel, a Dél ültetvényeiről el
szökött feketéket és az Európából .menekült emig
ránsokat egyaránt szívesen befogadják. A Szentszö
vetség és a cári pogromok üldözöttjeinek aziluma: 
Amerika. Korlátlan lehetőségeinek tudatában nö
vekvő kamaszkorú államszövetség, szorgos farmerek 
földje, kalandorok eldorádója — valamint egy va
júdva születő világhatalom. 

A magyar szabadságharc elbukása után a pesti 
orvosi fakultáson Győry Tibor kartörténete szerint 
a „három legsúlyosabban vádolt" vezető: Bugát Pál. 
Sdhöpf és .Nendtvich. Ez utóbbi egy német nevű, 
erősen magyar érzelmű pécsi gyógyszerészfi, aki 
1848 tavaszán került a kémiai tanszék élére, előbb 
a medikusokat, majd a harcba induló ifjakat okí
totta ékes magyar nyelven a vegytan legszüksége
sebb elemeire. Korszerű kémia nélkül nincs kor
szerű harcászat, jól tudta ezt a honvédek zseniális 
hadvezére; Görgey Arthur, az egykori kémikus. Ha 
valaki, hát ő igazán bírta értékelni Nendtvich Ká
roly ténykedését és (ellenkező előjellel) Virozsil, aki 
megfosztotta katedrájától a rebellis náció rebellis 
professzorát. Egy évig tengődött állás nélkül, priu
szát nem törölték, a medicinán persona non grata 
maradt. Az ipartanoda viszont tanerő hiányában 
kénytelen volt alkalmazni a múltjára mindig büsz
ke szakembert, akit mítg magyarul adhatott elő, a 
medikusok titokban jártak hallgatná. Később is, 
mert Sangaletti tanárnál szakmailag lényegesen 
többre taksálták a puskaport már szagolt, fojtott 
lelkű egyetemi fiatalok. 

1855 a nagy oldódás esztendejének tekinthető, 
Semmelweis megkapja a szülészeti katedrát, Korá
nyi Frigyes ekkor jut ki először Párizsba, ahol 
Trousseau elegáns előadásainak bűvöletébe esik, 
itthon Markusovszky, aki már korábban járt Nyu
gat-Európában tervezi-szervezi orvostársaivál a He
tilapot, Nendtvich Károly pedig Kárász Imre és 
Csernovics Arzén társaságában Liverpool kikötőjé
ben hajóra száll, Ihogy tudósítást hozzon az óceánon 
túlról. A Liverpool és a Halifax közötti távolságot, 
azt a 2934 tengeri mérföldet 11 nap alatt tették 
meg, minden különösebb zavar nélkül, mindnyájuk 
örömére. Boston volt az első város, ahova ellátoga
tott, valóságos amerikai Athén, a Harvard híre a 
legjobb európai egyetemekével vetekszik. Egyidős a 
nagyszombati univerzitással, csak John Harvard 
bostoni polgár gazdagabb volt, mint Magyarország 
bíborosa. Bostonból New York felé haladva meglá
togatta Connecticut állam fővárosát, azt a New 
Haven nevű helyiséget, ahol a Yale College öregbíti 
az Újvilág tudományos hírét. New York (Nendtvich 
szavaival Űj-York) összesen öt orvosi tanintézettel 
rendelkezik, egyelőre inkább a tömegképzés céljá
ból, szinte valamennyi magánalapítvány eredmé
nye, híven Washington szelleméhez. Vegytudorunk, 
a gyógyvizek nagy értője meglátogatta Albany mel
lett Saragota forrását, amelyet Észak-Amerika leg
híresebb gyógyfürdőjének tartanak. Különösen a 
„Kongresszus-kút" (Congress Sprángs) vize emlékez
teti „alkatrészei és ízére nézve" a balatonfüredi for
ráséra. Albany városától nyugatra fordulva Utica és 
Albion útirányában a Niagara vízesést nézte meg. 

közölve Lyell számítását, amely szerint 35 ezer év 
szükséges ahhoz, hogy a zuhatag elérje az Erie-tó 
szélét, ez viszont már geológiai katasztrófa lenne, 
amitől szerencsére még sokáig nem kell tartani az 
amerikaiaknak. Az Erie-tó partján Buffalo, Cleve
land, majd Toledo érintésével elérkeztek látogatá
suk legnyugatibb célpontjához, a Mississippi part
ján fekvő Davenport városához. Éghajlata emlékez
tet a hazaira, ahol „ugyanazon uralkodó nyavalyá
kat találjuk, melyek Magyarország lapályos vidé
kein, nevezetesen a Tisza mellett otthonosak, mint 
például a makacs váltóláz és a vérhas", ezért a 
„Mississippi mellett tartózkodásom ideje alatt csak
nem szüntelenül hasbajokban szenvedtem" — pa
naszkodik Nendtvich professzor. Társairól nem tesz 
említést, ezért az egyes szám első személy. Bevált 
amerikai szokás szerint az Ővilágból érkező min
denhová ajánlólevéllel megy, a baráti protezsáló írás 
szent az amerikai szemében, a mindenről való gon
doskodás aranyfedezete, amely az európaiak szeren
cséjére máig tartó hagyománnyá nemesült. Űj-iBuda 
túlságosan nyugatra esik, orvos vegyészünk oda már 
nem látogatott el. Egyrészt, mert amerikai mérték
kel is messze van, másrészt Ujházy László részéről, 
noha többen figyelmeztették, nem bizonyult sike
resnek a helykiválasztás. Vasútja nincs, gazdasági 
felvirágzásra nem számíthat, már akkor fenyegette 
az elnéptelenedés veszélye. 

A további útvonal Chicago, majd Milwaukee. 
Chicago még nem az igazi, 36 ezer lakosával kis-
közepes kereskedőváros a Midhigan-tó déli csücs
kén. Nyugalmát egyelőre csak a gőzösök tülkölése 
zavarja. Milwaukee, Wisconsin legnépesebb városa 
tipikus német település, német zenei egylet, német 
nemzeti színház, német rend és német merevség, 
amely gyakran összeütközik a hallatlanul rugalmas 
amerikai mentalitással, s rendszerint a rigid húzza 
a rövidebbet. Milwaukee után Madiison az irány, 
mert minden állam fővárosa lehetőleg a geometriai 
középpontban van, olykor jelentéktelen városka, de 
a törvény biztosítja, hogy minden polgár minél 
előbb elérhesse. Minden fővárosban Capitolium és 
Washington-szobor, az államiság kettős szimbóluma. 
Az amerikai ólomtermelés központja Galena, Da
venport városától északra a Mississippi partján, 
amely „sokat hasonlít e tekintetben a Dunának Ko
márom vagy Gönyőn felőli kietlen tájához". A ha-
jógép monoton hangja hazai képeket csal elő az 
emlékezetből. Még délebbre St. Louis, amelyet a 
franciák 1763-ban alapítottak, s 1855-ben már meg
haladta a százezer lélekszámot. A gallok Kanada 
felé húzódtak, az indiánok nyugatra. A pionír jenki 
hallatlan szívóssággal hódítja művelhetővé a földet, 
telepíti az ipart, találékonysága kifogyhatatlan. Az 
indiánokat jobban irtja a pálinka, mint a puskapor. 
A „tüzes víz" (fire water) fogyasztásának szenvedé
lye vadít vagy szelídít, de mindenképp pusztít. Az 
európai filantrópok okkal-joggal horkannak fel. De 
milyen jogon is? — kérdezi Nendtvich professzor. 
Az amerikaiak Texast úgy hódították el Mexikótól, 
hogy az önként kívánt az Egyesült Államok tagja 
lenni. És mit csinálnak az európai nagyhatalmak? 
Az angolok Afrikában, a franciák ugyanott Algír
ban, s a cári Oroszország a Kaukázus hegyei között! 



Mit vethet Európa Amerika szemére, kérdezi a sem
leges magyar tudós. Ami a rabszolgakérdést illeti. 
„nem a szabad és független amerikaiak, hanem az 
angol, franezia és spanyol kormány alatt vitetett 
be az egyesült-államokba, tehát tisztán európai ül
tetvény. A déli államokban minden viszony csupán 
arra van fektetve, és ezen államok anyagi léte je
lenleg legszorosabban összefügg a rabszolgaság 
fennállásával." Csak az a kérdés: meddig? Mert a 
rabszolgamunka az önkéntes szabad munkával soha 
nem versenyezhet, fenntartód a déli államokban kon
zervatív spanyol ültet vényesek, akik önként soha 
nem fognak lemondani születettnek vélt előjogaik
ról. 

A diszkrimináció sem amerikai találmány. „Mi
lyen furcsa jelenet lenne látni, ha finom érzelmű 
hölgyeket parasztokkal, vagy épen ezigányokkal egy 
vagonba zsúfolnák. Van-e Európában társaság, 
mely a zsidót kebeléből ki nem zárja? Holott az 
képzettség s műveltségre nézve a keresztyénnel 
nemcsak egy vonalon áll, hanem azt sokszor felül 
is múlja." Pedig Nendtvich nem volt filoszemita. 
Csak az Ó- és Üjvilág morális konfrontációjában 
kíván elfogulatlan lenni. 

St. Louis városában Engelmann dr. a mentora, 
megmutatta az orvosi tanintézetet, amely John 
O'Fallou alapítványából épült, köralakú boncterme 
a rengeteg mulázskészítménnyel akár Párizs vagy 
London becsületére válna. A másik, a „Medical de-
partment of Kemper College" Dowel tanár ügybuz
galmát dicséri, oktatói Heidelberg és Tübingen 
egyeteméről jöttek. Nyár lévén Nendtvich víz 'he
lyett áttért a borital mértékletes fogyasztására, így 
„teste alműszerei sértetlenek maradtak". Következő 
állomása az Ohio-folyó partján fekvő Louisville, 
ahova ugyan nem volt ajánlólevele, ám Gross dr. 
nevét már otthon ismerte, és ez elegendőnek bizo
nyult. Az urológia nemzetközi szaktekintélye, a bé
csi iskola nagy ismerője és tisztelője, dolgozószobá
ját „a bécsi orvosi kar tanárainak ismert összes 
képlapja díszesíté". Ezek után nem meglepő, ha 
„kérdezősködött a legkitűnőbb pesti orvosok neve, a 
pesti egyetem szervezése, s rendezése felől . . . egy
úttal megkért, hogy némi megbízásokkal egy levél
két a pesti orvosi társulatnak, s egyet B. tanárnak 
adjak át." Az utóbbi alatt Balassa értendő, aki mint 
később kiderül, Amerikában sem ismeretlen. Gross 
dr. szenvedélyes érvelése szerint „az amerikai alkot
mány épen az európai történet tanulmányozásának 
eredménye", hogy ne ismétlődhessen meg a spanyol 
inkvizíció, a németországi vallásháború, ezért állam
vallás az Egyesült Államokban nincs, a religió ma
gánügy, ha úgy tetszik, magánvállalkozás. Ez a nyi
tott szellemű és pénztárcájú orvosdoktor volt 
Nendtvich Károly talán legönzetlenebb tengeren 
túli patrónusa. Cincinnati és Philadelphia városába 
több ajánlólevelet írt, megvette hajójegyét, hogy az 
Ohio-folyón érjen Cincinnati kikötőjébe. Ez a város, 
amelyet először a sertéshizlalás tett híressé (Porc-
ville), több neves orvösképző intézettel rendelkezik, 
köztük a „medical college of Ohio" és a „Miami 
medical college" már minőségével tűnik ki. Dr. Blak-
mann, az Ohio orvosi intézet sebésze Londonban és 
Párizsban szerezte képesítését, hozzá Gross dr. 

ajánlólevelével ment. Az elméleti rész pompás és 
praktikus amerikai építmény. Cincinnati városából 
vasúton Ohio állam törvénytestületi székhelyére 
utazott, amely az Üjvilág felfedezőjének nevét vi
seli. Columbus-Ohio lakossága révén még nem szá
mít nagy településnek, intézetei elhanyagolhatók, de 
nem elhanyagoltak. Különösen a vakok intézete és 
a tébolyda. Állomásáról a vonat Pittsburg felé ro
bogott, az „amerikai Birmingham" igazi gyárváros, 
különösen hajógőzöseiről híres, tudományos élete 
nem számottevő. Majd Harrisburg, illetve Baltimore 
következett, tőle délre a főváros, Washington. A 
fővárosok fővárosa, amely nem nehezedik súlyával 
az új birodalomra. A Smithsonian Institution és a 
Columbia-College képviseli a tudományos életet. 
Aztán fel Philadelphia intézeteibe, a félmilliós vá
ros Amerika legszebb és legrendezettebb települése. 
Itteni mentora Isaac Lea, a neves geológus, aki a 
bécsi Haidinger professzornak levelező barátja. 
Nendtvich Károlyt beültette abba a székbe, ahol 
egykor Franklin Benjámin elnökölt. Az American 
Philosophical Society könyvtára csodálatosan gaz
dag, amikor a könyvtáros magyar vendég érkezé
séről értesült, megmutatta a „Magyar tudós társa
ság évkönyveit". A Pennsylvanián medical College 
falai közé dr. Gross ajánló soraival lépett, ahol dr. 
Leydei vette pártfogásba. A jeles doktor Bécsben 
Hyrtl tanár tanítványa volt, ő az Újvilágban szü
letett, csak tanulni jött a híres európai egyetemre. 
Philadelphia hat orvosi egyetem birtokosa, ezért 
„the medical Metropolis of United States", vagyis 
az Egyesült Államok orvosi fővárosa, oly különle
gességekkel, mint a „homoeopathic medical Col
lege", avagy a „female medical College", tehát a női 
orvosi egyetem, „ez egyetlen ilynemű intézet az 
egész világon, 1849-̂ ben alapíttatott". A Pennsylva
nia orvosi egyetem sebész tanára név szerint Ba
lassa Jánosnak küldte el Gross dr. egyik művét, a 
másikat a pesti egyetem orvosi fakultásának szánta. 
Gyakran vádolják az amerikaiakat, hogy dollár-
isóvár nép, önző és pimaszul praktikus. Igen, ám az 
éremnek ez csak az egyik oldala. A másik: sehol 
nem tapasztalható, hogy az olyannyira kedves ma
gánvagyon elé mindig a közvagyont helyezik. 
„Hogy az amerikai szereti a dollárt, nem lehet ta
gadni. Ügy hiszem, az európai sem irtózik tőle" — 
állapítja meg szellemesen Nendtvich tanár. Továb
bá: sehol ennyi magánerőből fenntartott „orvosi ta-



nodák, nevelőintézet, árva-, szegényház, a kór vagy 
betegség által elnyomorodottak, siketek, vakok ápol-
dája", mint ebben az individualista társadalomban, 
„Amerika története még nem nagy, de naggyá fog 
lenni, majd ha Európa népei többnyire aggastyá
nokká töpörödve, s kályha mellé kuczorodva, fogat
lan ínyükkel a múlt csontjain rágódnak: akkor kell 
Amerika történetéről kérdezősködni." Kettő és fél 
hónapos körútjának élményeit így összegezte Nendt-
vich Károly professzor, amelybe belétöltődtek nyil
ván szubjektív szempontok is. Pl. ahogy a Szent
szövetség elfojtotta Európa forradalmait, és ahogy 
Kossuth Lajost Amerikában fogadták, ahogy az 
emigránsoknak otthont biztosítottak. Ahogy ké

szülnek Dél ellen a rabszolgák felszabadítására, 
Ahogy a tudományok évtizedek alatt hozzák be év
százados hátrányukat, s látható, hogy rövidesen 
előzni fognak. Ennyit látott egy magyar tudós a 
múlt század Amerikájából, ahova később „kitántor-
gott . . . másfél millió emberünk". 

Bölöni Farkas Sándor útikönyve azóta újra 
megjelent, angolra is lefordították, Nendtvich műve 
körül mélységes csend. Pedig nem egy a sok közül, 
amit az Újvilágról írtak. 

Magyarul semmiképp, tudománytörténeti szem
pontból mindenképp Bölöni Farkas művével egyen
értékű. Ha a tudománytörténet még nem is vette 
tudomásul. Szállási Árpád dr. 


