
VARGA JÁNOS

Irinyi János, a zajtalan,  
robbanásmentes gyufa feltalálója

Bő 180 évvel ezelőtt, 1836-ban találta fel a zajtalanul és robbanásmentesen gyulladó 
gyufát IrInyI János, akinek tavaly ünnepelhettük évfordulóját, ugyanis 200 évvel ez-
előtt, 1817-ben született. Ebben az írásban ezért rá emlékezünk. Jókai Mór így írt róla: 
„Irinyi János egyike volt azoknak a múlt századi magyar értelmiségieknek, akik egy-
aránt kivették részüket a kor tudományos, technikai, sőt társadalmi-politikai küzdelme-
iből, s akikről elmondhatjuk, hogy sokrétűen teljes életet éltek.”

Irinyi János egyike a XIX. század magyar reformereinek, akik megkísérelték ma-
gyar földön elültetni az ipari forradalom vívmányait. Azoknak a mostoha sorsú 
tudósoknak sorába tartozik, akinek munkásságát a mai napig nem összegezték 
teljes keresztmetszetében. Hitt abban, hogy a haladás útján a függetlenségét ki-
vívó magyar nemzet is felemelkedhet Európához. A kor legfontosabb feladatának 
tartotta a természettudományos gondolkodás elterjesztését, annak alkalmazását 
a gazdasági struktúra korszerűsítésében. Egész életén át tanult. Eközben szület-
tek ötletei, melyek mai fogalmaink szerint kimerítik a találmány fogalmát. Irinyi 
Jánosban együtt tisztelhetjük a tudóst, a hazafit, aki kivételes képességeit habozás 
nélkül állította a nemzeti függetlenség és haladás szolgálatába.

A nemrég megtalált anyakönyvi bejegyzés alapján 1817. május 18-án született Bihar 
megyében, Albis-ban. A 16. sorszámú anyakönyvi bejegyzés szövege:

„1817. Esztendőben Május 18-án született Fiu Gyermek [Létai lehúzva] Albisi Lakos 
Irinyi János édes Attyától és Jánovits Roxanda édes Annyától és a fent írt Holnap 24-én 
János névre meg Kereszteltetett, és sz. Olajal meg kenettetett, a Diószegi Görög nem 

Irinyi János arcképe Irinyi-féle gyufa

SZÁZADOK
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edjesült Anya Sz edjHázban 
mellynek Patronussa Szent 
György m: Általam akko-
ri Parokhus Pál Popovits által. 
Kereszt Attya vólt Tss Papánek 
Jósef Úr … Popovits Pál m: k: 
[8, 291. o.]”

(A baloldali margón május 24. 
a keresztelés dátuma.)

Hét gyermek közt harma-
dikként, első fiú volt. Apjának 
nagy tervei voltak Jánossal. 
Előkelő fényes állást kívánt 
részére biztosítani, és legcélra-

vezetőbbnek tartotta a jogászi pályát. Jánost azonban jobban érdekelte a fúrás-fa-
ragás, és általában a műszaki kérdések. Elemi iskoláit Nagylétán végezte 1823-tól 
1827-ig, majd Nagyváradra került, ahol 1834-ben fejezte be középiskolai tanulmá-
nyait. 1834 szeptemberében édesapja elvárásainak megfelelően a debreceni kollé-
giumban találjuk, ahol jogot tanul. 1836-ban jeles diplomát szerzett. Ezután sok fia-
tal társával együtt a bécsi Politechnikumba iratkozott, ahol a híres erdélyi Meissner 
Pál professzornál vegytant (kémiát) hallgatott. A bécsi évek jelentették számára a 
kiteljesedést, itt érték a kor haladó szellemi áramlatai, itt tanulta azt, ami igazán 
érdekelte. Itt született meg az a – maga által kevésbé értékelt – felfedezése, mely 
hírnevét legjobban megőrizte: a zajtalan (ún. „zajongás nélkül” fellobbanó) és rob-
banásmentes gyufa. A találmány megszületésének történetét, és annak körülményeit 
Irinyi maga 1863-ban barátai kérésére a Vasárnapi Ujság 59. számában megírta:

„A bécsi műegyetemen a vegytan tanára Meissner volt, akivel sok időt töltöt-
tünk együtt. Többek között egyszer ként dörzsölgetett üvegmozsárban és előre 
megmondta nekünk, hogy a kén – a dörzsölés következtében fejlődő melegtől 
– meg fog gyulladni. Mikor ez nem történt meg, nekem az jutott eszembe, hogy 
ha kén helyett foszfort tett volna a mozsárba, az már régen égne.” Ez volt Irinyi 
újítása. Még aznap, 1836. december 18-án, elkészítette az első zaj nélkül fellob-
banó gyufát, a foszforos gyújtót. Bécsben német Zündholz neve alapján egy ideig 
„cündhölcli”-nek nevezték, maga Irinyi „vilany gyúszer” néven emlegette. Akkor 
még a „gyújtó” szót nem ismerték. Irinyi a robbanással való gyúlást eredménye-
ző veszedelmes káliumklorát helyett ólom-szuperoxidot használt, így lett gyufája 
robbanásmentes. Másik nagy újítása, hogy a kén helyett, melytől a zaj és a büdös 
szag eredt, fehérfoszfort – régi nevén: vilany – használt, amitől gyufája zajtalan 
lett. Így terjedt el az a szólás, hogy az Irinyi-féle gyufa „kén’telen” meggyulladni. 
A foszfor alkalmazásával érte el azt, hogy a gyufát nem kellett üvegpapíros között 
húzni vagy vitriolba mártogatni, hanem bárhol igen könnyen meggyulladt, mert a 
foszfor nagyon kis melegtől azonnal ég. Magát a gyufát nem Irinyi János találta 
fel! Irinyi János nem sokra becsülte a maga találmányát, arról így vélekedett: ha én 
a kémia teoriájának nem tudnám egyéb hasznát venni e haszontalanságnál [mármint a 
gyufánál], még ma kitekerném a nyakamat. […] mindig untam, ha […] említette valaki 
a gyufát [2, 34. o.].

   Albis, a Bihardiószegi görög nem egyesült 
anya-szentegyház [ortodox (görögkeleti)] 

anyakönyvi bejegyzése
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Műszaki, tudományos tevékenysége
Találmányát a bécsi egyetemen tanító 
tanárának, a magyar származású Paul 
Traugott Meißner (Meissner Pál; 1778–
1864) híres szász gyógyszerész és kémi-
kus tudósnak javaslatára 1836-ban sza-
badalmaztatta, de egyben el is adta egy 
szintén magyar származású, Bécsben mű-
ködő gyógyszerész vállalkozónak, Rómer 
Istvánnak.

1837 decemberében indult egyéves ta-
nulmányútra: Berlinben az ágyú- és rob-
banóanyaggyárban gyakornokként dol-
gozott, itt jelent meg első tudományos 
munkája is. 1838 februárjában már mint 
vegyésztechnikus kap egy évre szóló út-
levelet. Járt Magdeburgban, Kölnben, 
Düsseldorfban, Frankfurt am Mainban, 
Stuttgartban. Hohenheimben beiratkozott 
a híres mezőgazdasági akadémiára, amit 

el is végzett és gazdász oklevelet szerzett. 
1838-ban Berlinben megjelentetett „Über 
die Theorie der Chemie im Allgemeinen 
und der Schwefelsäure insbesondere” cí-
mű munkájában a kémia elméleti kér-
déseivel, különösen a savelmélettel fog-
lalkozott. Rámutatott arra, hogy vannak 
olyan savak, amelyekben nincs oxigén, 
viszont a lúgokban is van oxigén. Ezzel 
az értekezésével magára vonta a német 
kémikusok figyelmét és ezután már nyit-
va állott előtte az út a tudományos kö-
rökhöz. A következő évben München, 
Salzburg, Bécs útvonalon visszaérkezve 
fejezte be tanulmányútját, amelyen két 
diplomát és igen sok tapasztalatot szer-
zett. Mint kora legfelkészültebb vegyé-
sze tért haza 1839 őszén. Ő maga 1839. 
december 19-én indította meg az „ELSŐ 
PESTI GYÚJTÓFÁK GYÁRÁT”, az el-
ső magyar gyufagyárat, az akkori Ősz- és 
József-utca sarkán (ma: Budapest VIII. 
kerület, Mikszáth tér 1.). A gyár létreho-
zásában maga Kossuth Lajos is támogat-
ta, a Pesti Hírlapban gyűjtésre szólított fel 
a gyár létrehozása érdekében. Legutolsó, 
Városház-téri gyújtógyárát 1844-ben volt 

Paul Traugott Meißner, von Josef 
Kriehuber 

1845-ben készült litográfiája, részlet

Horvay János alkotása Irinyi egyik gyu-
fagyára helyén, Budapesten
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kénytelen eladni. Irinyi felhagyott a gyufagyártással és még ebben az évben hazaköltö-
zött szüleihez, nagylétai tanyájukra. Egykori gyufagyára helyén emelt épület homlokza-
tán Horvay János szobrászművész bronz domborműves emléktáblája látható.

Irinyi kora egyik legképzettebb vegyészeként Magyarországon egyik első terjesztő-
je volt a korszerű, új szemléletű kémiának. Tökéletesen elsajátította az A. L. Lavoisier 
szellemében fejlődő új kémiát.

Az Országos Középiskolai Kémiaverseny az ő nevét viseli. Sokat tett a magyar ipar 
fejlődéséért. Tagja lett az Iparegyesületnek, melynek Kossuth Lajos volt az aligazgatója. 
Kossuthtal együtt szervezte meg a magyar ipar első seregszemléjét: „Az Első Magyar 
Iparmű kiállítást ”. Valószínűleg az ő javaslatára vették be az országgyűléshez intézett 
iparfejlesztési javaslatba a szabadalmi törvény megalkotásának szükségességét. Irinyi 
az Ipartestület részére tagokat szervezett Létán, Vértesen. Igen fontos szerepe volt a 
Természettudományi Társulat 1841. június 23-án valóra vált megalakulásában, később a 
vegyi és természettani szakosztályok minden ülésén részt vett. Alapító tagjai között van 
Irinyi János mellett Jedlik Ányos, Petényi Salamon, Entz Ferenc (Kossuth háziorvosa), 
Pólya József is. 1846 őszén külföldre ment, bejárta a Rajna-vidéket és Franciaország 
keleti részét, ahol a szőlőkultúrát tanulmányozta. Majd Karlsruheban tartózkodik, és 
cikket küld a hazai „Hetilap”-nak a lőgyapotról, mellyel ő is foglalkozik későbbi mun-
káiban. 1846–47 telén Hohenheimben beiratkozott a mezőgazdasági akadémia erdészeti 
karára. 1847 tavaszán hazatért, s nagylétai tanyáján megírta „A vegytan elemei” című 
könyvét, amely magyar nyelven az első színvonalas kémiakönyv. Az 1848-as forradalmi 
események miatt a három kötetre tervezett könyvből csak az első kötet jelenhetett meg 
1847-ben Nagyváradon, saját kiadásban. (Egy-egy példánya a Debreceni Református 
Kollégiumban, és az Országos Széchényi Könyvtárban található.) A Pesti Hírlap ha-
sábjain az előző évben „előfizetési felszólitást” jelentet meg a sajtó alatt lévő első 
füzetről. Ez az írás nemcsak egy könyv beharangozó, hanem szenvedélyes vallomás 
a szerző céljairól, a kémiáról, a vágyott olvasókról. „Nem a könyvbeli nézeteimet 
akarom én ajánlani, hanem magát a’ vegytant. […] – És már a szántásnak is oka 
nem a’ chemiában van-e? […] Engem ki nem elégittek, ha az egész kiadást meg-
veszitek is, […] nekem olly olvasó kell, ki szenvedélyesen ragadja meg e’ mennyei 
tudományt, és igyekezzék azt hazánk’ java’ előmozditására felhasználni. Hiába urak, 
Magyarország korunkban másként már nagy nem lehet, csak chemia és mechanica ál-
tal. Chemia tehát és mechanica minden honfi’ figyelmét igényli. – És mennyi kincseink 
vannak, mellyekre azokat alkalmazva a’ hont virágzásba hozhatjátok! […] igyekeztem 
élénk szinnel festeni a’ tárgyakat, hogy azokban is felizgassam ez olvasási vágyat, kik 
komolynak tartván, elmellőzik e’ gyönyörü tudományt, hogy ők is kedvet nyerjenek a’ 
vegytanhoz.” Könyvismertetőjét így fejezi be: „Én ha tudom, hogy találkoztak, kikben 
erős gyökeret vert elszórt magom, meg leszek jutalmazva is, mert honom iránti adómat 
tehetségemhezi arány- és körülményeimhez képest lefizetém. Majd mások több sze-
rencsével, kényelmesb ’s háládatosb körülmények közt, többre vihetik.” [13]

1849-ben Kossuth Lajos személyes üzenettel kereste fel vértesi magányában. 
Azt tervezték, hogy az ország keleti részén egy vegyianyag-gyárat létesítenek. Így 
kapta Irinyi a kormánytól feladatul a Nagyváradi Salétromgyár felállítását, mely 
megteremtette a lehetőséget a lőpor és ágyú gyártására is. Az üzemben üvegáruk 
gyártása is beindul. Az ágyúgyártáshoz kevés volt az országban a bronz, ezért sor 
került a környék harangjainak beolvasztására. Pillanatnyilag nem áll rendelkezé-
sünkre statisztikai adat, de nem kizárt, hogy több ágyút öntött, mint Gábor Áron, aki 
részt vett ugyan az ágyúkezelők kiképezésében, de asztalosmester lévén nem sokat értett az 
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ágyú öntéshez. Görgey Artúr sürgetésére újfajta röppentyűket is kellett gyártania. Az ágyú-
gyárban dolgozó szakemberek és tisztek is ámultak Irinyi sokoldalúságán és szervezőkész-
ségén. Beosztása szerint „hadmérnöki” címet viselt. Hadnagyként kezdte szolgálatát, majd 
mikor Kossuth Nagyváradra irányította, százados lett, később Görgey javaslatára őrnagyi 
rangot kapott. A szabadságharc leverése után 1850. január 8-án Debrecenben elfogták. 
Tárgyalása után 6 év börtönbüntetést kapott, amelyet két hónap elteltével egy amnesztia-
rendelet alapján elengednek.

A mezőgazdasági gép- és vegytan területein is említésre méltó tevékenységet fejtett 
ki. Ő tervezett és készített először több funkciós mezőgazdasági gépeket. Meghonosította 
a géppel való szántást, vetést, boronálást, először alkalmazta az ezeket együttesen végző 
gépszerelvényt. Feltalálta a kombájn ősét is. Konyári tó című dolgozata az Atheneum 
című tudományos folyóiratban 1839 decemberében jelent meg. Ebben a tanyájától pár 
kilométerre lévő Konyári-tavak vidékén végzett szikkutatásairól írt. A dolgozat új meg-
oldásokat is tartalmaz, melyek csak sok évtizeddel később kerültek be a köztudatba. 
Részletesen ismerteti a sziksó felhasználását, vagyis a szódából történő szappangyártás 
folyamatát és technológiáját. Ő kalcium sókkal (kalcium-klorid, kalcium-nitrát, mész-
kő, gipsz) akarta megkötni a sziket. Ezek közül különösen ez utóbbit ajánlotta, amelyre 
egyébként Tessedik Sámuel is rámutatott. A magyar szódás szikesek gipsszel történő 
javítását tehát először Irinyi javasolta. A talajt hamuval és mészsóval műtrágyázta, így a 
műtrágyázás feltalálójának is tekinthetjük. A gaznövényeket összegyűjtötte, egy gödör-
ben elégette, s a keletkezett hamut a talajon szétszóratta. Nagyléta mellet a környékbeli 
településeken geológiai kutatásokat is végzett. Belefogott a dohánytermesztésbe is, de 
mezőgazdasági kísérletei anyagilag tönkretették. Télen a kamrában lévő almákba vas-
szeget szúrt, három napig benne hagyta és ezzel gyógyította a vérszegényeket.

Irodalmi, családi kapcsolatai
Irinyi János aktív nyelvújító volt, tevékenyen részt vett a Schuster-féle „vegytani mű-
nyelv” (a magyar kémiai szaknyelv) megreformálásában is. 1840-ben ő írta le először a 
máig használatos gyufa szót. A kémiához kapcsolódó, Irinyi által alkotott szavak közül 
máig használatos a fém, az oldat és a huzal.

Eötvös József A falu jegyzője c. művét apjáról, id. Irinyi Jánosról, a konok tiszttar-
tóról írta meg. Műfordítóként öccse, József ültette át először magyarra Beecher Stowe: 
Tamás bátya kunyhója című regényét.(A Biblia után a második legtöbb példányban el-
adott művé vált.)

Testvére Irinyi Viktória révén unokaöccse volt Josif Vulcan (1841–1907), a román 
szellemi élet kimagasló alakja, a magyar kultúra jó ismerője, író, költő, műfordító, új-
ságíró, népeink testvéri együttélésének híve és hirdetője, aki 1865-ben Pesten jelentette 
meg az általa alapított FAMILIA c. „illusztrált művelődési és szépirodalmi irodalmi” 
folyóiratot, melynek hosszú ideig szerkesztője is volt. Vulcan nagybátyja, Irinyi János 
segítségével kapcsolódott be a magyar szellemi életbe. Ebben a folyóiratban jelent meg 
egy Eminovici nevű, rendkívül tehetséges román költő első verse, aki a nevét Vulcan ja-
vaslatára Eminescu-ra románosította és így vált ismertté a világirodalom nagyjai között. 
(A Nagyváradi Napló márc. 4-i számában Ady ezt írta: „Vulcan József derék író […] 
érdemese a magyar irodalomnak is. Örülünk, hogy az ő irodalmi működése csinálta meg 
az első nyílt kulturális közeledést és egyesülést […] a magyarság és a románság között 
[…] Dákó-románia őrültség. Fantom a Nagymagyarország is. Az azonban valóság, hogy 
itt élnünk kellene. Csináljunk egy tűrhető Magyarországot, ez közös érdek. És ez volna 
ám egy premier!”
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Irinyi János édesanyja Janovits Roxanda (másként: Jánossy Róza) volt. Így kapcsoló-
dik a családhoz női ágon Jánossy Lajos világhírű fizikus, a XX. századi magyar fizika 
történetének egyik legsokoldalúbb, iskolateremtő egyénisége, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet (KFKI) egyik megszervezője, és egy darabig igazgatója, aki kidolgozta egy az 
einsteinitől eltérő, de azonos fizikai eredményekre jutó relativitáselmélet alapjait. Irinyi 
1865-ban feleségül vette özvegy Dobay Ádámnét, Baranyi Herminát, gyermekkori 
szerelmét. Két gyermekük született. 1868-ban Janka, aki gyermekkorában, 5 évesen 
elhunyt; valamint Lajos János (1870, Vértes – 1933, ?). Az ő gyereke dr. Irinyi János 
Jenő (1897, Debrecen – 1977, Győr) okl. kutató vegyészmérnök lett, 1929-ben végzett a 
József Műszaki Egyetemen.

Politikai tevékenysége
1848-ban az ifjúság vezetői közé tartozott, többek között ő és József nevű öccse – aki a 
márciusi ifjak egyike volt – is részt vett a „Mit kíván a magyar nemzet?” című, 12 pontból 

álló röpirat megszerkesztésében [1, 13. o.]. „A híres 12 
pontot ő szövegezte Vértesen, és küldte fel Pest-Budára 
öccsének [4]”. Tehát a 12 pont az Irinyiek, és nem 
Petőfi alkotása! Egyre közelebb került Kossuth Lajos 
köréhez, aki támogatta gyufagyára létrehozását, majd 
1849-ben kinevezte az állami gyárak főfelügyelőjévé. 
A szabadságharc idején a forradalmi hadsereg őrna-
gyaként Kossuth megbízásából Nagyváradon lőpor- és 
ágyúgyárat hozott létre és annak biztosa lett [3, 97. o.]. 
(Neki, s Lukács Dénesnek köszönhette Nagyvárad a 
„magyar Birmingham” nevet.)

A szabadságharc után nem politizált, 1895. december 
17-én hunyt el Vértesen. (A település ma Létavértes vá-
ros része, amely 1970-ben a korábban önálló Nagyléta 
és Vértes községek egyesítésével jött létre.)

Miben különbözik a mai gyufa Irinyiétől?
Mint minden találmányt, természetesen Irinyiét is továbbfejlesztették, tökéletesítették. 
Ennek egyik oka az volt, hogy magas fehérfoszfor tartalma miatt még az Irinyi-gyufa is 
rendkívül mérgező volt. A fehérfoszfortól a gyufagyárakban dolgozó munkások többnyire 
nagyon súlyos, sőt gyógyíthatatlan betegséget kaptak, amely az ember csontjait támadja 
meg, de gőze belélegezve egyébként is nagyon ártalmas. A betegséget foszfornekrosisnak 
(foszfor csontfene) nevezték el. Amellett nagy volt a tűzveszély, s mind a gyártás, mind 
a szállítás során gyakoriak voltak a robbanások, tűzesetek. Egy másik baj is jelentkezett, 
az életuntak gyufaoldattal mérgezték meg magukat. 1854-től 1894-ig csak Bécsben 6522 
öngyilkos halt meg úgy, hogy gyufaoldatot ivott. Nem is csoda, mert ebben az időben igen 
sok foszfort használtak, kezdetben 30-50%-ot is elért a foszfortartalom. Mindezen okok 
miatt a magyar országgyűlés a többi európai parlamentek példájára 1912-ben törvényt ho-
zott, hogy tilos fehérfoszfort tartalmazó gyújtót gyártani.

A biztonsági gyufát Rudolph Christian Boettger (1806–1881) frankfurti vegyészpro-
fesszor találta fel 1848-ban [7, 6. o.]. Ő az 1845-ben Anton von Schrötter (1802–1875) 
osztrák kémikus által felfedezett vörösfoszforral váltotta ki a mérgező fehérfoszfort, azt 
különlegesen prepapált dörzsfelületre vitte fel. De Németországban senki sem tar-
tott igényt erre a találmányra, amelyet végül Svédország vett meg és fejlesztett tovább. 
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(Más források szerint a fehér- és sárga-foszfor helyettesítésére a vörös-foszfort egy svéd 
egyetemi tanár, Fasch Gustav Erik találta alkalmasnak, aki megalkotta a ma is haszná-
latos gyújtófejet. Svédországban Lundström, svéd gyufagyáros ezt úgy tökéletesítette, 
hogy a gyúelegy egy részét a gyufafejről a skatulya oldalán kiképzett dörzsfelületre vitte 
át, így került a skatulya oldalára az őrölt üvegszemekkel kevert vörösfoszfor, ezzel csök-
kentve a gyufaszál gyulladási dinamikáját. A gyufafej ezt követően immár csak antimon-
szulfid és kálium-klorát elegyéből állott. Az ilyen gyufa, amelyet mi „svédgyufának” ne-
vezünk, éppen ezért kevésbé tűzveszélyes, tehát biztonságos. A biztonsági gyufát kizá-
rólag a gyufásdoboz oldalán végighúzva lehet meggyújtani. Ha a gyufa fejére rácsapnak 
egy kalapáccsal, semmi sem történik. A dörzsgyufa viszont bármilyen érdes felületen 
végighúzva meggyullad. Már a gyufafejet rágcsáló egér fogainak súrlódása is elegendő 
a lángra lobbantásához. Ha kalapáccsal rácsapnak, egyszerűen felrobban. A biztonsági 
gyufa a gyufa fején és a doboz oldalán lévő vegyi anyagok kölcsönhatása következtében 
gyullad meg, de csak akkor, ha ehhez a súrlódás elegendő hőt termel, amikor a gyufa-
szálat a gyújtófelületen végighúzzák. Ha a gyufa feje és a gyújtófelület nem érintkezik, 
a gyufa nem gyullad meg. A svédgyufát tehát tulajdonképpen a németek biztonsági gyúj-
tójából tökéletesítették. A biztonságot még tovább növeli az az eljárás, melynek során a 
gyufaszálakat ammónium-foszfát-oldatban áztatják. Ez a vegyület égésgátló hatású, így 
az eloltott gyufa már biztosan nem ég tovább.

Hogyan készül a mai gyufa?
1899-ben 18 gyufagyárunk működött. Ma egyetlen gyufagyár van Magyarországon, 
Szegeden, amely a németországi székhelyű Europe Match GmbH, Európa legnagyobb 
reklámgyufa-gyártójának magyarországi fióktelepeként működik. Ma gépek végzik el 
a gyufagyártás munkálatainak minden részletét, a ledöntött fatörzsek feldarabolásától 
kezdve mindaddig, amíg a gyufaszálak dobozokba rakva, a dobozok pedig tízével, szá-
zával nagyobb csomagokban a kereskedelembe kerülnek. A gyufagyártás bár könnyű 
folyamatnak tűnik, mégis hosszú és bonyolult. Ez a faanyag beszerzésével kezdődik. 
Csak nedves, friss fát lehet felhasználni, elsősorban nyárfát. A hatalmas fatörzseket a 
gyalulógépek héjuktól megszabadítják, azután gőzfűrésszel vékony lapokra szeletelik. 
A falemezeket egy több, éles hengerből álló gép hosszú szálakra hasítja, majd egy másik 
gép aprítja az ismert hosszúságúra. Továbbá egy gép sorba gereblyézi a gyufaszálakat, 
és egy reszelőkkel ellátott hengeres gépben még simábbra csiszolódnak. Ha a gyár szí-
nes gyufát akar gyártani, akkor egy fürösztésen esnek át a szálak, ahol pillanatok alatt 
megkapják piros, zöld vagy bármilyen más színüket. A rendre rakott szálakat egy másik 
gépszerkezet szélesre szorítja, oly módon, hogy minden szál külön álljon. Ezután kapják 
meg a gyufaszálak a „fejet”, mely egyenletes nagyságú. A pépanyagot, melybe mártják 
a gyufaszálakat, zárt üstökben főzik, nehogy veszélyeztessék a felszabaduló gázok és 
gőzök az üst közelében foglalatoskodó munkások egészségét. A mártogatás után szá-
rítóhelyiségbe kerül a gyufa, s amint megszárad, egy újabb gép rakja be a dobozokba, 
melyeken már rajta van a dörzsfelület és a papírburkolat (címke) is. Ezzel készen is van 
a gyufa.

Mire használják a gyufát?
A gyufa azon kevés találmányok egyike, amit eredeti funkcióján kívül még nagyon sok 
mindenre használnak. Egyik fontos felhasználási területe a gyufajátékok, melyeknél ma-
tematikai, fizikai fejtörőket kell megoldani. Ennek a területnek külön szakirodalma van. 
Olvasóink figyelmébe különösen ajánljuk az irodalomjegyzék 7. tételét. A gyufaszálak 
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tárolására a XX. század második felétől papír gyufásdobozokat használtak, melyeket 
különféle motívumokkal, ábrázolásokkal, címkékkel láttak el. Az 1960-as-as években 
örvendett nagy népszerűségnek a gyufásdoboz- és gyufacímkegyűjtés.

A miniatűr makettkészítés egyik fontos alkatrésze lett. Az egyik leghíresebb magyar 
gyufamakett-készítő a Pécsett élő Szűcs Pál, nyugalmazott rendőr alezredes, aki több 
mint négy évtized során számos remekművet alkotott meg gyufaszálakból: az elmúlt 
években többek között a ladi, a tiszadobi, a turai és a képen is látható rumi kastély ki-
csinyített mását is elkészítette.

Epilógus
Irinyi számára a haza, az anyanyelv jelentette életének értelmet adó keretét. Állandóan 
hangoztatta, és büszkén vallotta magát magyarnak. Ellentmondás nélkül tűrte a magyar-
ságáért szenvedett mellőzéseket s a börtönt, amelyet magyar politikai hitvallásáért rá 
kiszabtak [6]. Igaz, nem volt költő, irodalmár, nyelvtudós, de nyelvújítóként mégis dol-
gozott a magyar nyelv, különösen a kémiai szaknyelv megreformálásán. Bár tudásának 
nagy részét külföldön szerezte, de azt a nemzet szolgálatába állította. Korának legkép-
zettebb vegyészeként, magyar földön próbálta elterjeszteni az ipari forradalom vívmá-
nyait, soha sem gondolt arra, hogy külföldön érvényesüljön, mert Vörösmartyval együtt 
vallotta, hogy: Itt élned, halnod kell. Hasznos életet élt, mindig a köz javáért dolgozott.

Irinyi János sorsa nagyon hasonlít Bolyai Jánoséra abban, hogy mindketten „hadmér-
nökök” voltak, leghíresebb munkáját ő is saját pénzén jelentette meg, élete jelentős részét 
szintén magányosan, tudományos kapcsolatok nélkül élte le, de ennek ellenére ő is jelentős 
életművet hagyott hátra, mégis szegénységben, ismeretlenségben halt meg. Munkásságát 
a gyufán kívül nem ismerték. (Micsoda véletlen egybeesés, hogy ugyanabban az évben 
[1836], amikor Irinyi felfedezi a zajtalan gyufát, Vállas Antal akadémikus összefoglaló 
cikket közölt a magyar matematikai eredményekről, és abban Bolyai János nevét meg 
sem említi.) Irinyi János büszke nemes magyar úr volt, akit a szókimondás jellemzett. 
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Bolyaihoz hasonlóan az igazságot határtalanul szerette. Nyílt és őszinte beszéde – mint 
Bolyai Jánosnak is –, sok kellemetlenséget szerzett neki életében. Személyesen nem is-
merték egymást, de tudtak egymásról. Oláh-Gál Róbert neves Bolyai-kutató szerzőnek 
küldött magánközlésében ezt írta: „Most olvastam a Bolyai-kéziratok között, hogy Bolyai 
János feljegyezte magának, hogy mikor legközelebb megy az apjához, akkor meg kell 
kérdezze az apjától, hogy »kicsoda Iriny«. Tehát személyesen nem találkozhattak, de 
valahol hallott, illetve olvasott Irinyi Jánosról! [12]” A magyar orvosok és természetvizs-
gálók 1844-ben Kolozsváron tartott, ötödik vándorgyűlésén találkozhattak volna, amelyre 
mindketten hivatalosak voltak, de csak Irinyi vett részt a gyűlésén, Bolyai János nem ment 
el. Magyarországi, romániai – főleg a nagyváradi – levéltárban lappangó tudományos ha-
gyatéka még olyan szinten sincs feldolgozva, mint Bolyai Jánosé. Ez a feladat még egy 
kémiához és tudománytörténethez egyaránt értő tudós szakemberre vár. Csak remélhetjük, 
hogy előbb-utóbb magyar honban akad majd ilyen szaktudós, aki ehhez a feltáró munká-
hoz megfelelő támogatást is kap [5].

Irinyi és a Szózat
Micsoda véletlen, hogy ugyanabban 
az évben, 1836-ban, amikor Irinyi 
kezében lángra lobbant a gyufa, ab-
ban a válságos történelmi pillanat-
ban, amikor nyílt szakításra került 
sor a bécsi udvar és a magyarság 
között, nagy költőnk Vörösmarty 
Mihály (1800–1855) a nemzet lelkét 
lobbantotta lángra a magyar nemzet-
hez szóló kiáltványával, Szózat c. 
versével. Vörösmarty Irinyinek sze-
mélyes ismerőse volt, versének első 
két sorát mintha magához Irinyihez 
írta volna: Hazádnak rendületlenűl 
Légy híve, oh magyar. Érdekesség 

még Irinyi Jánosról, hogy a fröccs az 
Vörösmarty és Irinyi János egyik poharazása közben született meg. A nevet maga Vörösmarty 
adta. Addig spiccernek hívták, németesen. Milyen érdekes, hogy a szabadságharc után az orvo-
si praxistól eltíltott Entz Ferenc, a közszerepléstől visszavonult Vörösmarty Mihály és Irinyi 
János, valamint a betegsége miatt nyugdíjba kényszerült Bolyai János egyaránt a mezőgazda-
sággal kezdett foglalkozni, hogy biztosítsa megélhetését.

Fennmaradt mondásai
Az általa folytatott tevékenységet így írja le: „Olly gyujtófácskák készitését illető ta-
lálmányomat, mellyek fellobbanásukkor nem zajonganak s kén nélkül is készíthetők, 
mi által semmi szagot nem csinálnak”. „Ha én a kémia teoriájának nem tudnám egyéb 
hasznát venni e haszontalanságnál [mármint a gyufánál], még ma kitekerném a nyakamat. 
[…] mindig untam, ha […] említette valaki a gyufát [2, 34. o.]. ” „Igaz ugyan, hogy talál-
mányom mellett császári és királyi kizárólagos szabadalommal kis milliomossá lehettem 
volna, de inkább megnyugtat engem az öntudat: hogy czélszerüt, közhasznut előállitni 
képes voltam…” „1848-ban a szellemi világosság nagyobb vonzerővel birván, a gyufa 
gyufának maradt…[2]”

A szerző Irinyi János síremléke mellett Vértesen
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„Egyenesen hazajöttem ide ősi fészkembe Vértesre, hol azóta távol a világ zajától 
exercirozom az apai szántókat.”

„Egyedül csak az igazság győzhet, s azt csak kutatás útján lehet megtalálni… A ter-
mészet felett úgy szerezheted meg az uralmat, hogy megismered.”

„Nem tagadhatom meg magamat; szeretem századunkat. Végre is mindenek felett a 
jelent szeretem leginkább… Szeretem századunkat nemcsak nagyszerűségeiben, mivel 
az osztályfalakat óriási erővel döngeti, az összes emberiséget nagyban és komolyan ve-
zeti az egyenlőség felé, a gépekkel teljesen a szellem urasága alá helyezi az anyagot; az 
észt, a filozófiát, a gyakorlati politikai élet által elterjeszti a kunyhókig; az előítéleteknek 
folyamatosan harcot áll; az értelmiséget korlátoló ködöt mindinkább oszlatja… mindin-
kább közelebb hozza az embert embertársához…”

„Magyarország korunkban másként már nagy nem lehet, csak kémia [műtrágyázás] 
és mechanika [gépesítés] által. [2, 48. o.]”
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