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ó111er István gyógyszerész tudornánytörténetünk egyik értékes alakja, ·ennek

ellenére 2négse1n találkozunk nevével a rnagyar orvos-gyógyszerészettörténeti irodalo1nbanj a Baradlaijános-Bársony Elenzér :i·i\ rnagyarországi gyógyszerészet története" chnü rnunkából
is kin1aradt. Ezt Szathn2á1:v László
(1880-HJ±±), neves tudománytörténészünk is szóvá tette a nevezett könyv bírálatánál, arnikor így
nyilatkozott: 11 A rnunkában ne111
található fel Rómer István zseniális
gyógyszerész neve, akinek szárnos
szabadalma és ,?00 munkással dolgozó gyára volt Bécsben és tisztán a
véletlenen n1últ 1 hogy Pesten gyárat
nenz alapított." 1
Régi iskolai tankönyvekben,
tudornánytörténeti
n1lívekben,~
gyt'.íjternénycs 1nunkákban, életraj:;i regényekben:' úgy szerepel, 1nint
dúsgazdag bécsi kereskedö 1 aki
poto1n összegért kaparintotta n1eg
Irinyi János foszforos gyufa t2lál1nányát.
.4.z újabb tudo111ánytörténeti
l. ó.br.::. Rón1er István
kutatások alapjánf főleg LósySchrnidt Ede (l.87!_1-I.S-L"l) és a::; előbb enüírett S::athrr1á1J Lásziú kutatásaiból
tudjuk, hogy Rónwr J:;tuán 111,:igyar szárrua::ású gyógys:ert!s:, 1najd gyufagyáros
volt a::; Jltal:ínos és speciális vegyi ip;:irn:tk egyik n1:i.gyar úttöröje (l. ábra).
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Szathnuíry Lús:;ló: Iviagy2r Gyógys:crés::tudoinJ.nyi Társaság Értesítője, \TII.
lft:JL ::!71-~7::!.
Hanlró 1lilrnos: IVIJ.f!V2.r ta!Jln1ánvok és Íi.".!taLJ.lók. Bo- J '.i l '.\. l ti-17.
Gedényi l1/Iiluíly: H:Jt\·2n forint." .D.. gyuf2 regénye." Bp. l ~1::1_1.: T\'yúrúdy Gcibor:
.4 láng ft:llobban [Irinyi élctr<1j:::;.:]. Bp. l~ 1 ,~•-L
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a gyárt1nányát. IVIajd 1S3i'-ben lrinyi János találtnányával zajtalan foszforos
gyufa gyártásával teliesen felvirágoztatja ipará~.
Irinyi Jánossal 1S3ú-ban is1nerkedik rneg. Ertesülve találmányáról, 1nagánlakásán kereste fel. „Nem potom összegért" rnegveszi taláhnányát. A be1nutatkoz.ás után ineleg barátság fejlődik ki az ifjú, 19 éves Irinyi és a 30 évvel idősebb
Ró1ner, a tapasztalt vegyész között. Irinyi János nap-nap után járt fel Rómer

.JL.

.":br.:. A.

Rón1..::r-f~I..::

Dö bc!·..::incr-~gőL

palotájáb:i. és \«Íll.Jlta ,1 Rórnc:r-L1ny, E!:i rnJ~yJ.r nych·ú oktatJ.sát is. 1:! n•4 csi;zos
házi kisasszony nern bes::éit ugyan n1agyanzi. u .:r1r1goráho:: iilue bárnulatra ragadta
Irirzyit, nzidSn c.:;engő hangon, értelrne.'-lri énekelte C:;okonai 1iité: Iviihály: Földiekkel játs::::ó égi tiinernény ... clnn'i /;Jjfterndnyér .„
Irinyi azonban jobb kérniku--; Yo!t, 1ni11t 11;;clvés:: (oedi:z s::ak111•elués: is voit
- írja Say J\!lóric A gyufa törté:L:tc cünú n1u;1k:ijJbJn~- 1 ~!rinyi ;negvallja1 hogy
néhány lecke után e::en s::úra iikikerekiten u s::ép tanll1•d11y úgy elnevette rnagát,
hogy kornoly taruzlásról a::oiltúl s::ó se;n lelwtcu :·
Rórner Bécsben tnagyar nernesnek tartott„1 nEi>.:::Í.t. Irinyive! n1indig 111agy«1rul
bes:;élt. I'iagy há::tartJ.st ·vitt. Estélyein Bécs v;;LHnt::nnyi híres c111bcre 1negfordult, így ifj. ]ohann Strauss :::encs:er:ő 1 ~4. Lang,;r. F. Grillpar::::r, 111. G. Saphir
1
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Say ll-Ióric: .A. gyufz: tört0nc.t<'.. i'10ps:,;rli
nye. \i. köt:::i. :::í. fü:ct. :i<1.

t..:nn~·::.::„:t u:..l~1i11~íny!
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stb. Leánya esküvőjén a legfényesebb tűzijátékot rendezte n1eg 1 a1nit Bécs valaha
látott ... Két háza is volt Bécsben. Szociális ér:;ékéről tesz tanúságot, hogy n1t111kásjóléti intéz1nényeket, a szegény gyertnekek részére ingyenes gyerrnekkórházat létesített. A kórház vezetésével vejét, Alexovits orvost bízta ineg, Bécs Wieden külvárosában.
Hirtelen halt 1neg, villájának renoválása közben - a: állványz;at összedőlt, a
terasz leszakadt - lS-1:;. július 30-án, :J± éves korában.
Haláláról a Wiener Zeitung1:i is mege1nlékezett, 111éltatta 1nunkásságát a vegyi
ipar, különösen a gyufaipar n1egteren1tése terén. Magyar részről a Világ1·1 círnű
n1agyar politikai lap novernber :!:~-i
száma einléke::;ett rneg róla részletesebben.

,,El nern rnulas::thatjrzk nzegeniléke::ni Bécsben e:: éu 18:1:?. július
30-án elhunyt egyik jeles hazánkl .. •
fiáról: Kiserzyiczkei-Rónzer Istuán
Lászlóról, akinek jelleme példaképül
szolgálhat a míiipar 1nezejérz fára; _;
dozó honfitársaknak, rnert azt tanúsítja, hogy a:: égbfil nyert lelki adonuínyok céls::erií fejlesztése és tehetségeik öns::orgalorn általi illií !dkép- '.L .:íbra. Ró111er István kaliu111-klorJtot előállító
s:erke:ete
zése1 f/Jleg ha kitartó, állhatatos
akarat és ingatlan szilárdság edzi
nieg rnűködései!cet; hihetetlen erőt terernthet hazánkban; az önálló n1üiparra nézve
rnég különben is oly igen parlag terén. Ily íérfiak alkoró c~·elekniényei rzen1csak a
testületnek, rnelynek tagja, hanern a:: egész hazának is díszéül s::olgálhat.''
__

Rónier István szerep2 a:: addig isrnerl rnárró- és dör::.)gyufa tökéletesítésében
05

ra
1(-

1lt

ul

,._
ir

Rórner idejében inártó- és dörzsgyufa volt has:nfüatban ..4.. tnártógyufát Chancel
francia kén1ikus 180:3-1810 között fedezte fel, s azon a 111egfigyelésen alapult,
hogy a kaliuin-klorát éghető anyagokkal (kén 1 licopodiurn, antirnon-tris::ulfid
stb.) törnény kénsav hatására lángra lobbanó kev·:::réket alkot.
Ezen a: .:iL:i.pon készítette el 111ártógyújtóját úgy, hogy kénezett fapálcika végét,
a kaliutn-klorát, likopodiu1n és gu111iarábikun1ból álló rés::ét törnény kénsavba
n1ártotta . .!::... kénsav a kaliu111-klorátból ldórs.:i.vat, ill. klórclioxidot szabadított fel,
e: cgyn1ás után n1cggyújtotta a lícopodiurnot, ként, antitnontrisulfidot, és a pálcikát„ Chanccl-gyújtóját . ,francio. gyújtó" -nak nevezték cl (briqu'2ts oxygénés).
A franciák a ){IX. s: ..1n-cs éveiben is has:nált.ik. 1;,
i:;

lViener Zei!11ng, [.\-1:!.
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:1r1L1. :2:JP1-:2'.Jit:!.

";"i)~.I.

!56

Cornrn. Hisr .•4rlis J.Yied. ( 1-i:!. (.l!Jl.f.)

.A.. dörzsgyufa feltalálása két gyógyszerész, Tillnzetz és John Walker nevéhez

füződik. 1 n

1-Sl;j-ben Tillrnet:: lnüncheni gyógyszerész kénezett végü gyufa.szálainak végét
kaliun1-klorát, gunüarabicurn és durranóhigany (higanyfulminot) keverékébe
n1ártotta. Az így keletkezett gyufafejeket n1egszárította. Érdes felületen nagy
durranással gyulladtak rneg.
1S27-ben]ohrz l:Valker angol gyógyszerész Corzgreve (1772-18~8) tüzértábornok gyufataláltnányát felhasználva, olyan gyújtókeveréket állított össze, 1nely
kaliu.1n-ldorátból, kénből és durranóhiganyból állt. 1i Ezen anyagokból arabrnézgával pépet készített! és ebbe inártotta a kénezett végű fapálcikákat, 111ajd rnegszárította ..A.. gyújtás olyan rnódon történt, hogy a száraz gyufákat dörzspapíron
végighúzto:. Összetétel s:e111pontjából lényegileg n1egegyezik Tillrnetz gyufájávJ.1.
A kaliu1n-klorátos gyújtókeverékeket szárazon ne1n volt szabad összedörzsölni, inert könnyen fclrobbanhatott, ezért a nyers;inyagokat a kaliurn-klorát kivételével keverték össze, de előbb ví:.:.el péppé. alakították és csak legvégén keverték bele a kalit11n-ldorjtot.
l~. nevezett két gyógyszerész~feltalálóval egyidejlíleg en1lített Rórner István
111agyar s:ánna:ású gyógyszerész 15 is inegpróbálko:ott dör::;sgyufa gyártásával.
Először J:;:.'.:.'.Mben Bécsben elsőnek létesített rnártógyufagyárat. Gyújtókeveréke
_-, kövctkc:ö 2nyJ.gokból jJlt:
::!.Jf_J súlyrész kaliun1-klorJt,
'.):!S súlyrész kénpor,
-l 7 súlyrész hegedlígyanta (kolofoniu111),
·l-7 súlyrész gurniarabicurn,
>l l súlyrész tragant-gun1i„
·1 i súlyrész cinóber (higany.szulfid).
E:cn anyJ.gokar a kaliurn-klorát kivételével összekeverte és kevés ví:::el péppé
alakította, \·égül a nedves n1asszára rászórta a kaliu1n-klorátot 1 a fapálcikákat
ebbe n1ártotta bele~ 111ajd n1egszárította. A gyújtjs úgy történt! hogy a gyufafejeket törnény kénsavba n1ártott01 1 a keletkezett klór-dioxidtól fellobbant, és
így n1cggyulladt J gyufája. Ró111er Chancel gyufáját tökéletesítette azzal is,
hogy a tön1ény kén-savat azbeszttel itatta feli az azbesztet becsiszolt i.i.vegdugós
üvegbe helye:te bele. E:en inódosított eljárásával elérte 1 hogy a gyufafejre annyi
kénsav tapadt, a111ennyi a gyújtásho: éppen szükséges volt, és az üveg kónikus
ny;:ikából ne1n ö111ölht:tett ki, s J ruhjzatban és ;:: testi épségben kJrt ne111 tehctett.1!1
Rórner ]~27-ben Heduig Tre1'any gyufagyáros tZlrsával a döc:sgyuf;::-gyártással
is t11egpróbálko:ott. GyuLíjukat Congreue-féle gyuL1 néven ho:tJ.k forgalo111ba„
feltalálójáról elnevezve.
cc::,l-1-ben k<1liun1-ldoritos foszforos gyújtóval is n1egpróbálko:ott. Iviindkét
Buyard, .4.: Zündwaren. Leipzig 1 l\l!O. l !-!:!.
Fóti 1i Iiluilv: A.: <1.lké1nistzlk négv ösele111c. III. .il.. tií:. ! ~!.-1-!. -1 ~.
1 ~ Freitag ] . " : Die Zünclvvarcu:fábrico:tio n. \"Vicn-Leip::ig,
l~Hlll . . ! (Ő ugyan
1
néi11ct s::1nna.:::1sún;i.k n1ondja Rórnert, és Rö1ncr11ek írja.)
~, Prechr!, !. : Technc•logische Encík!op3.die. St uttg2n, ! ·<LI. Bd. 'lI. ~ 7.
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fajta gyújtónál az volt a baj, hogy robbanása!, nagy durranással gyúltak, és hajla111osak voltak öngyulladásra, hosszú ideig ne1n voltak raktáro:hatók. Tt'.i:veszélycsségük rniatt a hatóság 18:55-ben be is szüntette. I(ésőbb lrinyi tJláltnányát
znegvéve, a veszélyes kalium-klorátot kivonta a forgalo1nból és ólo11111itrátot,
inajd 1níniu111ot használt.
A 4. ábra a Rómer-féle dörzsgyufát n1utatja be. A gyújtóanyag vastag papírszalag-darabra volt ragasztva. A papírgyújtók egyik csoportján ez állt: 11 Rórners
neuste Liclzt Ziinder". A kemény papírból készült dobo:on volt a: üvegporos
dörzsfelület a következő felírással:
„Reib-Schnellziinder des Chemilcers

ST Rómer in Vlierz.'.!ri
Irinyi János és Rúnier lst11án kö::ös
s::erepe a fos::foros gyzíjlók
töké! er esítéséberz
Say 111óric ( lS:Ju-1.s.'-:;J) gyógyszerész, későbbi főreáliskolai tanár, Pest
tankerületi főigazgatója, :U3S~-ben a
TIT elődjében, a Ten11észettudorná11yi Társulatban előadást tartott A
gyufa története círnen ..4. nevc:ett szer- .!, :íbrJ. Ró!ncr Istv:ín fos:for- ~s Laliun1kk1rJ{os gyufitjJ
ző előadásában, illetve a később inegjelent n1unkájában úgy állítja be 11;·_
nyit . hogy az ő talJln1ánya .lS:·3li-ban vetette volna ineg Ró111er gyáripar.:i.n.::.k
gazdasági alapját. Ez az állítás nen1 egészen fedi a valós:í.gor, inert inint korábban láttuk, Ró111ernek Irinyit tnegelőzőlcg s::á111os újítisa, ill. taL.íltnánya volt,
és ő is foglalkozott a foszforos gyújtóval, jóval Irinyi előtt.
Ezen fejezetben rá akarok n1utatni a ha:ai tudon1.:i.nytört~neti kut:i.tis hiányosságaira, a szakirodalotn rnulasztására is, a111ennyiben Ró111cr István nevét, inunkásságát, érden1eit teljesen 111ellőzi, és Irinyi találtnányfinak rnéltinyos honorJ~
riurna sze111pontjából is Ró1nert kedvezőtlen színben tünteti fel.
A találtnányokra és újításokra vonatkozó leírJ.sokat :.i bécsi udvari ka111.:ira több
kötetben adta ki. Az első háro111 kötet, rnelyben Róiner s:abadalini lcír.ísát is
közli, ]8,tl-ben és .18-lG-ben jelent 111eg. A szabadalinak rö\·id kivonatai a bécsi
n1líegyeter11 Prechtl igazgató által s:erkesztett évkönyveiben is olvashatók. A s:aba<laltni leírásokból, vala1nint az évkönyvekből is kitlinik, hogy .i\usztria-IVIJgyarország területén foszforos gyújtókevcrékek kés:ítés~rc elsőül J(iserzyic::kei
Rón;er Jstuán gyógyszerész, hazánkfia kapott is:1~L januJr ·L-évc:l :J évre szóló
szabadaltnat.~ 1 Ugyancsak az előbb einlített évköny\·ben oh·.tsh,1t(), hogy Ró1ner
~(J
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~ 1 Lósy-Sc!uTzúlt Ede: .t:...

foszforos gyújtók. Ró1ner Istv,1n ,;s Irinyi JJnos s:crCEC e,
gyújtók tökéletesítésében. Bp. l u:ir;. (l(ülönlenyo1nat 2 f\'1Jgy,1r I\1érnök és Epit€:s:egylct I(ö::lönyc 1!t:li"i. LXIX. kötetéből.)
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J H:io. január :2'7 -én kapott ugyancsak ;-) évre szóló s::abadaln1 at előbbi taL:íln1ányának tökéletesítésére, n1elynek lényege a: volt, hogy a gyufakészítésrc felhasznált
kalciun1-kl orátot peroxidrnentessé tette. (Peroxid alatt klór-dioxid ot
CIO:! kell érteni.)
A szabadalorn eredeti szövege: 11 Der Gegenstan d dieses Privilegiu1ns besteht:
~. in der Beseitigun g der Peroxide bei dcr Darstellun g des :u der Zündhöl:c henn1asse notlnvendi gcn Chlors oder chlorigsaur en Kalis. :-). in der \Vasserdic ht
rnachung der von ílun [Ró1ner] schon fri.iher ( 1s:1.1) erfundenen und privilegir-

ten Phosphor- Streich oder Friktonshölzchen.":!:.!
Rórncr találrnányá val szernben Irinyi János találrnánya a Pesti Napló szerint
1~:·~fi közepére,'.!:i Peren1artoni JVagy Lajos pontosabb adata szerint J.;..;:--:i;. dec.
] ~-ára esik.'.!·! Ró1ner is ekkor isrnerte 111eg Irinyi találn1ányá t. Rórncr :i: előbbiek
isn1:::rtetése alapján Irinyit a fos:foros gyújtók kés::ítésébe n közel háfon1, illetve
:.-:g\' évvel elö:te 1nez.
, Írinyi fos::foros g}1 ufáj.1nak li:nycge a:, hogy kiküs:öböl te :i robb.::n~íssal, erős
han~hatássai rnlíködö k<lliu1n-klorJ.tot, és helycne ólon1~dioxidot alkalrn<1:ot
t, s
így a gyuf.::fej 1neggy·ull;:idása sokkJl sirnábban 1ncnt1 bi:tonsJgo sabban történt
(c:ért nevezték Irinyi gyufáját nbi:tonság i gyújtó" -nak).
E: :i t2lálinány 1\.iJeissrier Púl ( l 7JS.-1 S'O-J) rnagy.:i.r s:ánn:i:Jsú gyógyszeré sznek (erd~lyi s:i.iletésli) 1 J br:issói ,,.Fehér Te1nplo1nh o::" cítn:ctt gyógyszcrt Jr
·:olt tu!Jjdonos:: ínak, :i: akkori bécsi Polytechni kun1 (111a 111üs:;aki főiskola) ké1nü1i professzorá nak ór.íj:ln, egy sikertelen clő;i,dási kísérlet 1ryo111jn s:ülctett
1ncg.

,.J.Ticissn..:.r barna r)fo;n-diuxidot ·1kénuirúggaf(, dör::.sölgene iiuegrno::.sárban, igér!'Jll figyelrnes hallgatóságának, hogy a kén rneg fog gyúlni, de e:: ncrn törté1111én ne1
kcrn han1ar a:: j11tolt es::2111be, hog_v ha kén hclyetr fos:: fart i.i2rt rolna, a:: 1T1úr régen
égne."'.!'"
Irinyi otthon, 1nint c:t később e!ines~ltc, nekiállt es:;inéje rnegvalósít .ísánJk:
,.Egy kis uegytani s::á;nitás után nern kellett sernrni sokszoros kísérlet. ~4 riillanyt
[fos:Íort] fnrrri Fi::ben rnegoluas::t1 1án, rá:::ás által s:::eu1csésitettern" (gr.:inuáltan).
(Jelenleg ne1n így kés:ül.) Hlílés utJ.n na granlláltan nzegrnért barna porral és hogy

jóra ragadjon arahrné::gáual öss::ekauartarn és ti:: szál g_vújtót kés::itcttern." Másnap inegruutatt.:: 1Tleissncr prof..:.ss:ornak és h:dlgatót:.lr sainJk, :i.kik javasoltJk,
hagy vegyen t:il:.ílinány!ira cs6s:ári s::abadaln1 Jt ..A.. 111agyar büszkeség ezt nen1
engedte 1neg, s így J bécsi gy!irtás jogJ.t Rótner Istuánnak adta el.
Irinyi úgy 111ondja cl, hogy arnikor elgondol!is,1t közölte a 1nagy;i.r s::lnna:Jsú
Rónwr Istuánnal - aki a:t kipróbálva ugyancsak jónak találta - e: „nen1 potorn
öss:;egért" n1cgvettc, pedig Irinyi sen1nüt sc1n kért ha1nar ötlcté.;.'.rt". "Adjon
hárun1 r.:arast, rnert nekenz enrzribe keriilr a fos::for. fi a::::al uetett uéf!et a dolof!,nak, ho:~y ha 11alcunely s::cgény ~.\·aládbcu1 ernb~r ni~gl;al, ué11ass:::u11yoka·Í Jugadna/1,
1

0

Bc3chr2ibung der Etjindungen und llcrbcssenzngcn 1-'-·1 !, !-"·!:;, l'-·!,J. ~.!"-.; jahrbiicher. \Víen. l '-:\.!. Bcl. XVIII. ti:i::.
-" Pesri iv'aplú. Í "l!i.-1. :;.\-... 1\Júrki Sándor: Irinyi Ji'lnos halúl;i,. I(olozs-.;;!r, :„!!1.1.
~ 1 Perernanorzi J\7ar.;y Lajos Irinyi Jfinos ( !;-.. 17-l \~171). Debreceni S::erple,
l :.1:1::. :2. :.:.
~:, lrinyi júnu~·: Fclviligos tó Jd2tok a gyufa történetehe :. VJsárnJpi
l.Jjsig t:-..n:c /,J.
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hogy tenietésén sirjanah, pedig a halalt annalc senuni hasznát nen1 veszi, ő pedig az
én találrnányornnak has:::nát veendi s így ingyen nern fogadhatja el. Ajánlatát
kénytelen Poltarn elfogadni, hogy ha::a jöhessek."'..!li „E::: 18.'JU~ban történt és én
1 ,~·-~D-ben, októberben jöttern Pestre."::.'
A: Irinyi János találrnányáért járó összeg nagyságára vonatkozólag egységes
és biztos adatunk nincs,'..!" Szathmáry László, Vajda Pál'..!u, Síró Ar1drás 30 szerint
11(! akkori forintért kelt el a talál111ány tulajdonjoga, llosua)' Lajos (1S5:3-1D3G)
n1űegyete1ni tanár szerint SO forintérr,:n de egykori ballgatótársa Carl Lizdtvig a
1

trebeni kerület főnöke 7(1fJU forintról tuda~. Irinyi egykori 1ntíegyete111i diáktársának ezen sorait Wil!1eluz Bersclz teljes egészében közli Die moderne Chenüe
cinn'.í 1ntívében 1 J fos:forról és zdk.:ilrnazásáról szóló fejezetben (Phosphor und
<lessen An\vencllung). Valószinlíleg Ludivig hatására vették be a nétnet egyete1ni
tanárok közül ] fH 1:·{-ban Ferdi11and Fisclzer: 1:: és J fl();)-ben Ernst lVIeyer:i i tankönyveikbe1 hogy Iriny·i L:-1:-·\:-1-ben, a Karnrnerer-eljárástól eltérőleg állította elő
J foszforos gyufákat, illetvt:. hogy Irinyi tekinthető a foszforos gyújtó első feltalálójának. Ugyanezt 1ncgcrösíti Harri-<:' 5 J:11iií-ben n1egjelent Zünd\varen círnli
könyvében. R~ínwr Jstuú;Ínak. ;:iz clöbb~iek is111ertetésc s::-erint, 18:-:Ll:-ben foszforos
gvuf.:íra volt s:Jb:icialrna. Leghelvesebb tehát, ha Rórner Istz;cínnalc és Irinyi
)~ínosnak, k~t n1agy;:ir vcgyés:;1ck .tulajdonítjuk a fos:foros gyufa tökéletesítését.
\'iss:atérve Irinyi jdnos honoráriurnárJ, J(ockás Gyula egyetcrni tanár l\ civili:ácíó n1a§!yJr úttörői cíinú könyvében :J(_JfJl,l-!O il(H) inai forintra becsüli a
kapott pénzösszeget.;;,; Eltérő ;.:cLatok ellenére is csak J::; n1ondható, hogy nern
volt csekély öss:eg Irinyi honoráriun1.::, an1Í z::t bi:onyítj;::, hogy Rórner igen
derék e1nber volt, és ner11 csapr.:i be Irinyit„ hanern tekintélyes összeget adott
neki. Lósy-Sclzrnidr Ede kutat.:ísai is inegcrősítik e:t: ,,rninden valószínüség s:::erint
:.! nagy összeg birtokában tudott .'J ét>ig külföldön rarzulrzi". Bécs után eljutott Berlinbe, zihol egyctcrni előacL1sokzit h:illgatott.- és l:S:~:'-\-ban kiadta első„ legnagyobb
kérniJ.i n1úvét: Über Thcorie dcr Chernie.:: 7 I-Iohc11hci111 rnezőgazgasági akadénliilján is tanulhatott. Járt rnég I\i.Iagdeburgb.:in„ I(ölnben 1 Düsseldorfb.:in,
Fr::nkfurtb2n 1 Stuttg;:irtban stb. is.
Iv1int tudjuk, Irinyi szüleitől :.inyagi t:in1ogJt.:Íst nerr: k;:ipott, ;,:nnJl is kevésbé,
~';
~~'·

Hankú \filllUJ.': R'igi rn:;gyJ.r rudüsi:Jk, tudós ·::s:kö:ök i'.'s L:l.ilinZ;;1yok. Bp. l '.JU 1. 1:;.
Pákh _4lbert: './JsárnJpi Újság:, l('ti:l. 7.-1.
S::iikejalvi-1V<1gy Zoltán-Tiirilányi Endre: Irinyi Jinos. B1:. l'.171. !-:: !. (IV1Jgy,:r
Vegyés::eti Iv1ú::euin.)
·
·"~' i/ajda Pál: Iv'Iagy::r fcltalidól:. Bp. l~1.1:;_ l!J'..1.
,,rJ Síró .András: Irinyi Jitnos. Debrecen, ! '.- 17J 1.
;n Ilosvay Lajos: I(i volt J f,c1s::t"oros gyújtó fcltJ!úlójz:? Terrnt::s::ettodo1nfi11yi I(ö:!öny, l~J::t. 1;2:::.
'.».: Bcrsch, lVilhelrn: Dic inoderne Chcrnie. \'/ien-Pcst-Lcip:ig 1 l!.1uu. :iu.
Fischer, Ferdinand: Lehrbucl1 dcr chc!nischcn Tcchnologic. Leip:lg . 1\1(1:;. 1,~,~.1 :,t ií-1cyer, Ernst: Geschichic dt:.1" Chcinit: \"()!l den Jltcsten Zcitcn bis :ur Gegcn\VJ!'L
III. A.uf!., Leip::ig, l ~10.J. ,J:2U.
}]artig i. n1. :1:2-::.J.
;,;; Koc:;kás Gv11la: /.\ civili:,1ci0 n1z:5!\"Jl' úttöröí. BD. lU-!·~. t:_i-:2:2.
"'' S:::abaduúr_Í' Ferenc-S::6kefi.1ln·-rV(i,r1y Zoluirz: .D,..1:én1izi törtCnetc Iví:igyarors:ágon.
Bp. 1~17:2. ! :i,-,_
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rnert pályaválasztása édesapja 1 id. Jrinyi ] ános (1181-l 85ü), I'l/1andel báró tis:ttartója, elgondolásával nem egyezett.
A inondottak 1negerősítésére ezen cikk 111egírása előtt, 1070. augus:tus havfiban
felkereste111 Győrben lakó és jelenleg is élő unokáját, Irinyi János nyugahnazott
vegyész1nérn?.köt, hogy nagyapjának taláhnányi honoráriu1na felől végleges választ kapjak. 0 is úgy nyilatkozott az összeg nagyságáról, hogy „nem volt csekély a::
összeg, őt vagy hat lábas jószág ára" és e:;en az összegen folytatta nagyapja külföldi tanuhnányait, inert a1nikor feltalálta a gyufát, akkor n1ég egyetemi hallgató
volt.:is Hasonlóképpen nyilatkozott Zsigrnondi 1v.Táriának a Nők Lapjában:rn.
Rón1er 11e1ncsak kiváló vegyés:, hanern üzleternber is volt: Irinyi találrnányában 1neglátta jövedeln1ezhetöségét és iparának továbbfejlődési lehetőségét. Igye~
kezett 1negvenni találinányát, és így nen1 ígérhetett potorn összeget érte.
Irinyi találrnányán ;:ilapuló újabb s:abadaln1át Rón1er l.SB7. február :_:-án adta
be a 11 zajtalanul 1neggy1 ltló foszforos gyuf;_íra", arnelynek keveréke.!. súlyrés: foszfort és ,"l-lfl súlyrész ólorn-dioxidot tartalrna:ott. Rcin1er gyártotta legclős:ör
~s isrnertettc rncg a: akkori 111livclt világgal Irinyi „biztonsági gyújtóját", n1ely
praktikusságJ_. tlízbiztonság s:ernpontj:iból hosszú ideig versenyképes rnaradt
:i.: addig isrncrt gy,í.rtinányokkal szernben. Így került a köztudatba Irinyi János
neve, 1nint a gyufa igazi feltalálójJé. Egyetlen hibája volt csak, a: alkal111azott
fehér foszfor 1nérgcz6 h:itJs;:i. E:t s:odtotta ki J svéd gyuf.1, an1cly n1:.1r nern
tartaln1a:ott 1nén.::ező fehér fos:fort. csak J. vis::onvlag ártJ.ln1atla11 vörös
fos:fort.
,
- Ró111er IstvJn l,'-l::-:-. április l J ~én fos:forgy:1rt!isra rendezkedett be .•A.. foszfort
k;:ilciun1-1netJfos:fátból s:énncl \·aló redukcióval .:lllírotta elő. A gyufas::Jlak kés:ítésére is külön gépet szerkcs:tett, rnellyel n:iponta .i.oo Ofl(J-;JOO O(JU szál gyufJt készíthetett. .A.. 111Jgyarok r~s:ére nen1:eti s:ínti dobozban hozta forgalornba.
Rórncr lsruún, kora egyik ki..::111...-lkedő gyógys::;erés:e és vegyésze a gyógys::er\'egyés:eti iparnak és a gyufaiparnak volt egyik úttörője. Ö vetette 111eg a Habsburg-111011archiJ hJ.taln1as gyufJipJ.rJnJk al::pj:lt. /i_ ké111iJi technológiának volt
kivJló rnlivclőjc. Irinyi ]ár1ossJ.l együtt kö:ös érde1nük van a gyufa tökéletesíté;:;ében.
.Z u s a m m e n f u s _, u n .'.'
Istv/ln Ró1n::::r von I(ist:'.nyicke v;at ein herV()!TJ.gcnder Chcrnikcr und Erfinc!cr
untcr den ungarischcn A.pothckern. Er \\·urdc an1 ~ti. De::crnbcr 1IS-" ín NagvSáros gcborcn. l '-'ll:2 - iin .~!ter \\)tl vier:ehn Jahren - ka1n er ÍÜr .L\pothel~C~·
Praktikanten nach Sátor:iljJ.újhely (I(o111itat Borsod-I-\baúj-Zc111plCn). lSO.'í arbeitete
er ats subaltcrncr A.pothckcr in I(assa (heut,; I(o.Sice in CSSR). l~OS studiertc er an
der UnivcrsitJt \Vicn. I'L1chUcrn cr sí ch l "l-l ín \Vicn das .Apolhckenncister-Diplo1n
cr\vorben hatte, .:ubeitctc er in d·::r .D.pothcke von Dr. József Scharingcr. Ein J<:hr
;,_, Jrinyi János vi.'.gyés:1nérnök s:óbcli nyiL:Hko::ata J s::cr:őnck (!~)JIJ-l:,J7l).
:.e• ZsigrT1ondi 111ária: .. Egy c!vcs:ett feltaláló.'' I'-Tők LapjJ. l\lli7. :21;. ii-7. ·
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lang \Var er auch als Feldapotheker in Frankreich t5tig. l>..:1:! gründete er in \\lien
eine Streichhol:fabrik und eine 1Vlcdika1nentenfJ.brik zur Erzeugung von Desinfi:iennitteln. Er stellte auch Chlorkalk hcr, \Vo1nit er den1 Gesundheits\vesen \Vertvollc
Dienste für die Be\v5.ltigung von I<.r.:inkheiten und Epiden1ien geleistet hatte. In
seiner Zündholzfabrik produzierle er „Eintauch"- so\vie „Reb"-Zündhölzer, und
n1it der Erzeugung von Phosphorzündhölzchen in1 Jahre \~:i.1 karn er János Irinyi
zuvor. is:in h.:it er von Irinyi die Erfindung der ger5.uschlosen Zündhölzer gekauft,
\VOniit er seiner Fabrik einen groílen Aufscinvung gegeben hat. István Ró1ncr \Var
:;:iner dcr Bahnbrechcr der chcnüschen Industrie in Ung;:irn.
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