
Irinyi Talajjavítása 
A mezőgazdaság fejlesztését 

szolgálta szikkutató tevékenysége is, 

amivel már a szabadságharc előtt is 

foglalkozott. Külföldi útjai során a 

hazainál jóval fejlettebb 

viszonyokkal 

ismerkedett meg. 

Kémiai ismereteit is 

nagyszerűen fel tudta 

használni talajjavító 

kísérletei során. A 

talaj 

káliumszükségletét 

gallyak hulladék fák 

és növények 

hamujából akarta 

kivonni. A 

szemtanúk bizonyára 

tévesen közölték, hogy 

száz szekér hamut 

szóratott ugaron maradt 

részére, hisz ehhez a 

környék összes 

erdejét 

le 

kellett 

volna 

égetni. 

Minden bizonnyal százszekérnyi 

hulladékot és kevésbé tartózkodási ideje 

alatt a következőket mondta Teleki 

grófnak: "Így elvonulva parányi 

tanyácskámban a kémiai ismereteknek 

veszem annyi hasznát, amennyi kell és 

telik. Mert hiába, ha eső nem esik, mikor 

kell, nem birom megöntözni a száz 

szekérrel hamuzott szántóföldemet s 

kaszálót." Ez az eljárás istállótrágyával 

egyidőben használva és mélyen beszántva 

a káliműtrágyás eljárás alapelve, amit 

Irinyi alkalmazott legelőször. 

A tanyájától pár kilométerre lévő 

Konyári - tavak vidékén szikkutatást is 

végzett. Aránylag kevéssé 

ismert a Konyári tó című 

dolgozata, mely az 

Atheneum című 

tudományos 

folyóiratban 1839. 

Decemberében jelent 

meg. A dolgozat nem 

csak összefoglalja 

minden, a szikes talajok 

természetrajza 

szempontjából lényeges 

ismeretét, hanem új 

megoldásokat is tartalmaz, 

melyek csak sok évtizeddel 

később kerültek be a 

köztudatba. Dolgozatában 

részletesen ismerteti a 

szikesek 

vízgazdálkodását, a rajtuk 

kivirágzó sziksó 

felhasználását, vagyis a szódából 

történő szappangyártás folyamatát és 

technológiáját. Ezen túlmenően a 

szikeseket kémiai tulajdonságaik szerint is 

bemutatja és megfelelő közömbösítő 

szikjavításokat ismertet. Ezzel a mai 

szikjavítás alapjait rakta le. Mindezek 

mellet a környékbeli településeken 

geológiai kutatásokat is végzett. 

Hazánkban talán ő jött rá legelőször arra, 

hogy a kemizálás, a vegytan, a 

mezőgazdaság területén igen fontos 

tényezővé válhat. Haladó 

gondolkodásmódja jellemző szakirodalmi 

munkásságára is. " A vegytani 

rokonságról" írt értekezésében behatóan 

foglalkozik a kémiai affinitással, azzal az 

erővel, amely a testeket kémiai egyesülésre 

kényszeríti. Igen jelentős "A vegytan 

elemei" című könyve, mely 1847-ben 

jelent meg. Ebben a könyvében az akkori 

legmodernebb felfogás szerint tárgyalja az 



elméleti és szervetlen kémia teljes anyagát, 

az elemeket, és vegyületeit. A tárgyalt 

elemek mindegyikére magyar elnevezést 

keres és formál. A magyar száll. Az által 

használt és gyártott műszavakból 

megemlítek mutatóul 

néhányat: oxigén = éleny, 

nitrogén = légeny, 

szilicium = kovany, 

foszfor = villany 

stb. E szavak nem 

terjedtek el, de a 

törekvés azt 

mutatja, hogy 

Irinyi is magáévá 

tette a nyelvújító 

kifejlesztése iránt 

tanúsított törekvéseit. Az 

országosan is elhíresült tudósra 

a szabadságharc idején is szükség volt. 

1849-ben Kossuth Lajos személyes 

üzenettel kereste fel vértesi magányában. 

Azt tervezték, hogy az ország keleti részén 

egy vegyi anyag 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. 
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I./ A vegyipar történeti áttekintése és Irinyi jelentősége 

A kor legégetőbb kérdése a természettudományos gondolkodás elterjesztése, s 

ennek segítségével a gazdasági élet korszerűsítése a mezőgazdaságban és az 

iparban egyaránt. A 19. századi Magyarország történetében jelentős változást 

hozott, mely érintette a társadalmi, politikai és gazdasági életet is. Hazánkban csak 

a 19. század első felében érlelődtek meg az ipari kapitalizmus kialakulásának 

előfeltételei. A terület egyoldalúan mezőgazdasági jellege megakadályozta az ipari 

termelés fellendülését. Nálunk is felmerült azonban az igény a gazdasági és 

társadalmi átalakulásra. A megújulás a mezőgazdaság felől indult. Elindítója a 

köznemesi származású értelmiség lesz. Közéjük tartozott Irinyi János is. Az 1840-

es években tagja lett annak az Iparegyesületnek, melynek Kossuth volt az 

igazgatója. Kossuth elve volt, hogy: ".. ipar nélkül olyan a nemzet, mint egy félkarú 

óriás...". Irinyi az egyesületben fő feladatának tartotta a hazai ipar fejlesztését, 

iparosok képzését, tanonciskolák felállítását. Találmányai, újításai közül elsősorban 

a zajtalanul, robbanásmentesen gyulladó gyufa megalkotása találkozott a kor 

igényeivel, s vált nemzetközi jelentőségű találmánnyá. Sajnos a feltaláló nem 

rendelkezett elég praktikus érzékkel ahhoz, hogy a találmány nemzeti iparunkat 

gazdagíthatta volna. A robbanásmentesen gyulladó gyufa feltalálása mellett a 

magyar kémiai tudomány egyik úttörője volt, aki nem csak az ipar és a 

szakirodalom terén alkotott, hanem a szabadságharcban is szolgálatára állt a 

nemzetnek. Mint lőporgyár igazgató őrnagyi fokozatot kapott. Békeidőben korának 

legkiválóbb mezőgazdásza volt. A hazai szükségletek kielégítését nyugat-európai 

útjain szerzett ismeretei alapján az itthoniaknál jóval magasabb szintű elmélettel 

segítette. Irinyi János erre a célra tette fel életét. Mindent megtanult, amit egy 

rendjebeli ifjú megtanulhatott, s szülte a zseniális ötleteket. Kétségtelen, hogy 

Irinyi sorsát befolyásolta a történelmi események szerencsétlen alakulása is. A 

bukott forradalom pályáját kettétörte. Számos elgondolása közül több volt olyan, 

mely 

szerencsésebb 

környezetben, 

ott, ahol a tudós 

nem elszigetelt 

magányban, 

hanem alkotó 

közösségben 

tevékenykedhetik, hírneves alkotás talán, találmány lehetett volna. 
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I./ A vegyipar történeti áttekintése és Irinyi jelentősége 

A kor legégetőbb kérdése a természettudományos gondolkodás elterjesztése, s ennek 

segítségével a gazdasági élet korszerűsítése a mezőgazdaságban és az iparban egyaránt. A 19. 

századi Magyarország történetében jelentős változást hozott, mely érintette a társadalmi, 

politikai és gazdasági életet is. Hazánkban csak a 19. század első felében érlelődtek meg az 

ipari kapitalizmus kialakulásának előfeltételei. A terület egyoldalúan mezőgazdasági jellege 

megakadályozta az ipari termelés fellendülését. Nálunk is felmerült azonban az igény a 

gazdasági és társadalmi átalakulásra. A megújulás a mezőgazdaság felől indult. Elindítója a 

köznemesi származású értelmiség lesz. Közéjük tartozott Irinyi János is. Az 1840-es években 

tagja lett annak az Iparegyesületnek, melynek Kossuth volt az igazgatója. Kossuth elve volt, 

hogy: "... ipar nélkül olyan a nemzet, mint egy félkarú óriás...". Irinyi az egyesületben fő 

feladatának tartotta a hazai ipar fejlesztését, iparosok képzését, tanonciskolák felállítását. 

Találmányai, újításai közül elsősorban a zajtalanul, robbanásmentesen gyulladó gyufa 

megalkotása találkozott a kor igényeivel, s vált nemzetközi jelentőségű találmánnyá. Sajnos a 

feltaláló nem rendelkezett elég praktikus érzékkel ahhoz, hogy a találmány nemzeti iparunkat 

gazdagíthatta volna. A robbanásmentesen gyulladó gyufa feltalálása mellett a magyar kémiai 

tudomány egyik úttörője volt, aki nem csak az ipar és a szakirodalom terén alkotott, hanem a 

szabadságharcban is szolgálatára állt a nemzetnek. Mint lőporgyár igazgató őrnagyi fokozatot 

kapott. Békeidőben korának legkiválóbb mezőgazdásza volt. A hazai szükségletek kielégítését 

nyugat-európai útjain szerzett ismeretei alapján az itthoniaknál jóval magasabb szintű 

elmélettel segítette. Irinyi János erre a célra tette fel életét. Mindent megtanult, amit egy 

rendjebeli ifjú megtanulhatott, s szülte a zseniális ötleteket. Kétségtelen, hogy Irinyi sorsát 

befolyásolta a történelmi események szerencsétlen alakulása is. A bukott forradalom pályáját 

kettétörte. Számos elgondolása közül több volt olyan, mely szerencsésebb környezetben, ott, 

ahol a tudós nem elszigetelt magányban, hanem alkotó közösségben tevékenykedhetik, 

hírneves alkotás talán, találmány lehetett volna. Munkássága túlnyúlt a gyufa tökéletesítésén. 

Irinyinek különleges érdemei vannak a kémia újszerű szemléletének terjesztésében. 

Savelméleti kutatásai során bebizonyította, hogy bizonyos savak nem rendelkeznek oxigénnel, 

viszont egyes lúgok igen. Így az oxigént addig tévesen tartották "savprincípiumnak". Elvetette 

a Berzelius - féle elvet miszerint minden savakból és lúgokból áll. Elgondolásai nagyon 

hasonlítottak a mai sav-bázis elméletre. Cikkeiben élesen támadta a régi felfogáshoz mereven 

ragaszkodókat. Cikkei híven tükrözték egyéniségét, ami miatt gyakran bonyolultra, 

érthetetlenre sikerültek művei. A reformkor legtehetségesebb vegyészének tartott Irinyi élete 

mondhatni sajnos mégis elfecsérlődött. Komoly kísérletezési lehetőségek hiányában, illetve a 

történelmi események miatt tudásának talán csak töredékét tudta átadni a világnak.  

https://www.sztnh.gov.hu/hu/magyar-feltalalok-es-talalmanyaik/irinyi-janos
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