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A műszaki tudományok gyógyszerész-művelői 
VIII. rész RÓMER ISTVÁN (1788-1842) 

DR.TÁPLÁNYIENDRE 

A szerző megemlékezik Rómer István gyógyszerész
vegyészről, a vegyipar egyik nemzetközi hírű úttörőjé
ről születésének 200. évfordulóján. Méltatja a kémiai 
technológia terén szerzett érdemeit. Irinyi Jánostól 
megvásárolta a zajtalan foszforos gyufa-találmányát és 
annak gyártásával megvetette a XIX. század gyufaipa
rát. 

* 
Kisenyickei Rómer István kétszáz éve, 1788. de

cember 26-án látta meg a napvilágot a Sá~os megyei 
Nagysároson (ma Csehszlovákia) ( 1. kép). Ertelmiségi 
családból származott [ 1, 2]. Édesapja Sátoraljaújhe
lyen jó nevű ügyvéd volt. Középiskolai tanulmányait a 
Kegyestanítórendi Főgimnáziumban végezte Sátoral
jaújhelyen.* Természettudományos érdeklődése révén 
1802-ben belépett a sátoraljaújhelyi, 1796-ban alapí
tott „Magyar Koronához" címzett patikába gyakor
noknak [3]. Kiváló tanítómesterétől egy életre meg
kedvelte a kémiát és a gyógyszertechnológiát [ 4, 5]. 
Gyakornoki évei után 1805-tó1 Kassán működött mint 
gyógyszerészsegéd [ 6]. 1808-ban Bécsbe került. Elsa
játította a német nyelvet és segédként működött a ma
gyar származású, első bécsi gyógyszerészdoktor, dr. 
Scharinger János (1758-1815) „Apotheke zu Sankt 

1. ábra. Kisenyickei Rómer István (1788-1842) arcképe. (A 
szerző gyűjteményéből) 

*Ma Kossuth Lajos Gimnázium 

Ulrich" -gyógyszertárában [7]. Beiratkozott a bécsi 
egyetemre gyógyszerészhallgatónak és 1814-ben 
gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett [8]. U gyanab
ban az évben megnősült: elvette Langen báró J osef a 
leányát. Anyósának halálával tekintélyes vagyonhoz 
jutott. Ebbó1 szeretett volna Pesten gyógyszertárat vá
sárolni. Azonban az így szerzett pénzt üzletemberek el
sikkasztották. Rómer akkor a napoleoni háború ide
jén, tábori gyógyszerész lett francia földön. A háború 
végeztével újra visszatért bécsi patikájába [8]. 

Rómer napi munkája mellett kémiai technológiával 
is foglalkozott. Franciaországban megismerkedett a 
Berthollet-féle kálium-klorátos (KC103) gyújtóval. 
Később ezt tökéletesítette és egy 200 személyt foglal
koztató vegyi üzemet létesített. Üzeme „mártó" és 
„dörzs"-gyufákat is előállított. Az 1835. évi bécsi ipar
kiállításon ezüstéremmel jutalmazták a gyufaszabadal
mait. 1836-ban megvásárolta lrinyi János bécsi mű
egyetemi hallgató zajtalan foszforos gyufatalálmányát. 
Ennek sorozatgyártásával világhírűvé tette a gyárát. 
Szociális gondolkodását bizonyítja, hogy Bécs Wie
den-külvárosában ingyenes kórházat létesített a sze
gény gyermekeknek. A kórházat veje, Alexovitsorvos 
vezette [ 8] . 

Gazdag, tevékeny élete egy váratlan baleset követ
keztében szűnt meg. 1842. július 30-án, 54 éves korá
ban háza renoválása közben összedó1t az állványzat és 
az emeleti terasz leszakadt. Ő a sérüléseibe belehalt. 
Korabeli lapok, a bécsi „ Wiener Zeitung" és a pesti 
„Világ" című lapok méltatták érdemeit [9, 10]. 

Rómer István a kémiai technológia 
és a gyógyszeripar úttörője 

A XVIII. században fellendült Európában a műsza
ki tudomány. A temészettudományos ismeretek bővü
lése lehetővé tették az ipari forradalmat. Rómer István 
számos gyógyszeranyaggal gazdagította a korabeli ma
teria medicát. Egy 1821. évi szabadalmi gyűjtemény 
20-féle Rómer-szabadalmat közöl [ 11]. Ilyen szerek a 
kálium-hipoklorit és a kálium-klorát. 

Mindkét vegyületet elsőként Claude Louis Berthol
let (1748-1822) francia vegyész állította elő. Rómer 
úgy készítette a kálium-hipokloritot, hogy kálium-kar
bonát-oldatba klórgázt vezetett: 2 K2C03 + Cl2 + 
H20=2 KOCI + 2 KHC03 [ 12]. Ha 50 °C-ra emelte a 
hőmérsékletet, akkor kálium-klorát keletkezett. Eh
hez speciális készüléket állított össze (2. ábra). A klór
gázt 10 font mangán-hiperoxid, 10 font grafit és 30 
font konyhasó (NaCl) összekeverésével készítette. A 
keveréket az ábrán látható ólommázas edénybe he
lyezte el. 20 font tömény kénsav hozzáadásával indult 
meg a gázfejlődés: 2 NaCl + 3 H 2S04 + Mn02= 
=2 NaHS04 + H20 + Cl2 + MnS04• A fejlődő gázt 
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2. ábra. Rómer István kálium-klorátot előállító berendezése 

ólomcsövön keresztül vezette az ábrán is látható osz
tott rekeszekbe. Ma a kálium-klorátot szájöblítőszer
nek használják. Belsó1eg méreg. 

A klórmész nagy szerepet játszott a korabeli járvá
nyok idején fertőtlenítésben. Kitaibel Pál (1757-
1817) kémikus, botanikus, egyetemi tanár 1795-ben 
fedezte fel a klórmeszet és annak fertőtlenítő hatását 
[14]. Rómeroltottmészbevezetettklórgázt: Ca(OH)i 
+ Cl2 = Ca=O-Cl2 + H20 [13]. A klórmész oldatát 
ugyancsak fertőtlenítő szemek használták. A gyermek
ágyi láz leküzdésére Semmelweis Ignác klórmeszes fer
tőtlenítő kézmosást rendelt el [ 15]. 

Benning Brand hamburgi gyógyszerész 1669-ben 
emberi vizelet desztillációjával állított elő foszfort [ 16], 
Scheele (1742-1786) svéd gyógyszerész-kémikus 
1777-ben csonthamuból állított elő foszfort. Rómer az 
ő eljárását vette át. A kalciummetafoszfátot tartalmazó 
hamut agyagretortában szénporral hevítette. Reduk
ció révén a foszfátból felszabadult a foszfor: 
3Ca(P03) 2 +10 C = 10 CO + Ca3(P04) 2 + 4 P [13]. 

A retortában helyezték el a b tüzelőnyíláson a csont
hamu és szén keverékét ( 3. ábra). A tüzelőanyagot az e 
rostélyon adagolták. A hkémény a tökéletes égést szol
gálta. A kalcium-só befőzése az m üstben történt [17). 
Az osztrák, majd a magyar gyógyszerkönyvekben 1s hi
vatalos volt a foszfor. A IV. Magyar Gyógyszerkönyv 
még felvette az Oleum phosphoratumot [ 18]. 
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3. ábra. Rómer István foszforgyártó kemencéje. (A szerző 
gyűjteményéből) 

Rómer István a gyújtóeszközök tökéletesítője 

Rómer tökéletesítette a Johann Wolfgang Döberei
ner (1740-1849) gyógyszerész 1823-ban készült gyúj
tóját. Ehhez kénsavból és cinkbó1 hidrogéngázt állított 
elő. Ezt egy csövön keresztül platina-taplóra vezetve, 
egy gyertyát gyújtott meg vele. Rómer ezt úgy alakítot
ta át, hogy a láng világított. A gázt naftalinon és kát
rányolajon buborékoltatta át [4, 8]. A „Honművész" 
című lap egyik 1837. évi száma arról írt, hogy Rómer 
ún. „koppantót" talált fel a világítás javítására [ 19]. 

A XIX. század első negyedében már széles körben 
használták a „mártó" és a „dörzs" -gyufát. Több gyógy
szerész-kémikus, így Scheele, J., Chancel, L. francia 
[20], Walker, J. [21 ], Tillmetz [22] állítottak elő gyújtó
eszközöket. Rómer István is megpróbálkozott 1822-
ben dörzsgyufa-készítéssel [23, 24J. Bécsben Hedvig 
Trevany-vel egy gyufaüzemet alap1tott [26]. Chancel 
gyufáját állította elő. Kénezett fapálcika végét kálium
klorát, likopodium és arabmézga keverékébe mártotta 
be. Az így képezett „gyújtófejet" tömény kénsav-ol
datba mártotta. Rómer a kénsavat azbeszttel itatta fel 
( 4. ábra) [ 25]. Próbálkozott foszforos gyújtóval is. 
Hátrányuk volt a gyakori öngyulladás. Ezért a hatósá
gok 1835-ben beszüntették. 

4. ábra. Rómer István „mártó"-gyufája (A szerző 
gyűjteményéből) 

Rómer lstvqn és lrinyi János együttműködése 

Say Móric(1830-1885) gyógyszerész, főiskolai ta
nár a Természettudományi Társulatban 1882-ben elő
adást tartott a gyufa történetéró1 [27]. Ebben úgy állítja 
be lrinyi Jánost, mintha csak az ő közreműködésével 
és találmányával vetette meg Rómer a gyufagyártás 
alapjait [28]. Mint már láttuk, sokkal előbb foglalko
zott a gyújtókkal Rómer István. A bécsi udvari kamara 
több kötetben adta ki a korabeli szabadalmakat [29]. 
Rómer 1836-ban nyújtotta be a gyufa készítéséhez 
szükséges kálium-klorát peroxidmentesítési eljárását 
[29, 301. 

Márki Sándor (1853-1925) egyetemi tanár szerint 
lrinyilánostalálmánya 1836 decemberére esik [31]. 

lrinyifoszforos gyufája kálium-klorát és kén helyett 
foszfort és ólom-dioxidot tartalmazott. A meggyulla
dása biztonságos volt. Ezért nevezték biztonsági gyúj
tónak. 

lrinyi az ötletet Meissner Traugott Pál (1778-
1864) erdélyi születésű magyar gyógyszerésznek, a bé
csi Polytechnikum kémia professzorának egy sikerte-
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len előadókísérletéből merítette [32, 33]. Irinyi egyik 
iskolatársa, Ludwig Károly így emlékezett vissza erre: 
„1835-ben Meissner Traugott Pál előadásait hallgat
tam a bécsi műegyetemen. A tanár elmondotta, ha 
ólom-hiperoxidot kénnel összekeverünk, akkor kisebb 
fényjelenségek ... következnek be. Valamennyi hallga
tó közül csupán Irinyifigyelte nagy érdeklődéssel az elő
adást ... Gondolta, hogy ha kén helyett foszfort hozhat
na össze a barna ülomoxiddal, sokkal erősebb gyulla
dásfolyamat jön létre. Ezután Irinyi több napig nem 
jött előadásra ... Néhány nap múlva ismét megjelent, 
amikor minden zsebe tele volt gyújtóval, akármelyik
kel húzott egyet a falon, mindegyik tüzet fogott. Sike
rült neki a foszfort szemcsésíteni és összeállóvá tenni, 
azaz gyújtóanyaggá formálni. A foszfort gumioldatban 
felolvasztotta és addig rázta, míg az egész oldat kihűlt. 
Ebbe a gumifoszfor emulzióba barna ólom-oxidot ke
vert, majd olvadt kénbe állított gyújtófácskát állított 
bele. Irinyi ezt a találmányát eladta Rómer István bécsi 
gyufagyárosnak 700,--Ft-ért. Ez a váratlan nyereség a 
fiatal feltalálónak víg életet szerzett, azonban nem vált 
hasznára" [34, 35]. 

l rin yi János honoráriumáról megoszlanak a vélemé
nyek. Szathmáry László [ 4], Vajda Pál [ 36], Siró And
rás [37] szerint csak 60,-Ft-ért kelt el a találmány. 
Ilosvay Lajos műegyetemi tanár 80,-Ft-ot említett 
[38]. Kockás Gyula egyetemi tanár már 5000,-Ft-ot, 
Lósy-Schmidt Ede szerint 700,-Ft jutott a találmány 
eladására [39]. Az ellentétes adatok ellenére nem cse
kély összegről van szó. Ezen összegen Irinyi még há
rom évig tanult külföldön [ 40, 41]. 1970-ben felkeres
tem Győrgen ifj. l rin yi Jánost, aki unokája volt a felta
lálónak. 0 közölte, hogy a korabeli honorárium „5 
vagy hat lábas jószág (ló, szarvasmarha) ára volt. Ma 
kb. 500-600 ezer Ft-ot érne". 

Rómer Istvánról, a kiváló gyógyszerészről és ve-
. gyészről emlékeztünk meg születésének 200. évfordu
lóján. Kora kiemelkedő feltalálója volt. Emlékét ma is 
őrizzük a Magyar Gyógyszerészet Pantheonjában. 
Munkássága példaképül szolgálhat a jelen nemzedék
nek is. 
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E . T á p 1 á n y i : Pharmacists, as students of technical sci
ences VIII. Part. István Kisenyiczkei Rómer (1788-1842) 

On the occasion of the 200th anniversary of his birthday author 
commemorates István Kisenyiczkei Rómer (1788-1842) pharma
cist-chemist in Vienna of Hungarian origin, one of the intemational 
pioneers of the light chemical industry. He appreciates the outstan
ding activity of the famous pharmacist in the field of chemical tech
nology, especially of drug technology. He had several inno
vations and inventions. He employed 200 workers in his factory in 
Vienna, where they produced mainly chloride of lime, potassium
chlorate, potassium hypochlorite, phosphorus and match. ln 1836 
he bought the invention of matches fromJános Irinyi (1817-1895) 
then student of technics in Vienna. 

So he promoted the chemical industry and established the exten
sive match-industry of the Habsburg-monarchie. 

(Budqpest, Baross u. 75. -1082) 
Erkezett: 1987. XII. 17. 


