
Az lrinyi család

Lé tavé rtes |Haidú -Bihar megye) aZ l970 jú iiUs l-ig
önálló Nagylé ta é s Vé rtes közsé gek egyesí té sé vel jött
Ié tre_ Nagylé ta |7|2-187I köZött meZ Városi rangot
Viselt, Itt é lt a román származású , görög katolikus val-
lású  lrinyi (lrimie) család. EZen a települé sen Van a
család sí rboltja is, amely az egyik legismertebb m -
emlé k a városban,

Az id sebb Irinyi Jánosnak, a neves gazdatisztnek
három gyermeke volt, Ké t forradalmár fia (Irinyi jános
é s Irinyi ]ózsef) ismert alakjai a magyar törté nelem-
nek, de leánya, lrinui viktória - a kevé s ránk maradt fel-
jegyzé sekb l í té lve - szinté n nyugtalan, ny göt nehe-
zen elvise]  szellem vo]t, Az lrinyi-famí lia köZismeí ten
poJgári-haladó elveket vallott, lrinyi Viktória Nicolae
Yulcan román görög katolikus le]ké szhez meni fé rjhez,
aki több mint három é ltizeden át szo]gált Nagylé tán.
Házasságukból született aZ ismert í omán í ró, hí rlap-
í ró lasí fYulcan, aki több irodalmi lapot is a]apí tott Pes-
ten, Ezek közül az egyik legismertebb a Familia, ahol
l8ó5-ben mutatkozott be Mihai Eprinesrl, a román iro-
dalom egyik legieIesebb szemé lyisé ge, Vulcannak
Pesten ielent meg számos verseskötete é s regé nye,
Iosif Vulcan nemcsak román lapokban í rt, több ma-
gyar ú |ságban is publikált- Nagybátyja, lrinyi ]ózsef ré -
vé n ismerte a legjelesebb magyar í rókat. Vu]can é rde-
mei a magyar közé let számára iS ismelt Volt, l875-ben
a Kí sfaludu Társaság í iszteletbeli taggá választotta-

í d,. lrinqi János

Id. lrinui |ánls a Bihar megyei Zsáka közsé gben szüle-
tett l787 január ó-án.' Tanu]mányait Nagi,váradon é s
Egerben Vé gezte, .,családj neve lrimie, eredeté re ro-
mán é s vallására né zve görög nem egyesült volt".'
GaZdatiszti m ködé sé t Szé kelyhidán kezdte, maid
neglven é vig a nagylé tai uradalom feIügyel ie volt,
EZt, é S a saiát Vé rtesi birtokát, kú lönöSen állatte-
nyé szté si szempontból, korszer  mintagazdasággá
fejlesztette, ahol már többfé le mez gazdasági gé pet
is alkalmazott,

1rinyi ]ános irányí tó, szervez  munkájának igen
nagy szerepe volt a nagylé tai uradalom gyors feil dé -
sé ben, ,,Az l820-as é vekben, amikor mé g csak kasznár
volt, nagy Volt a hí rneve. Né pszer sé gé t csak nóvelte,
hogy el táncos volt mulatságokon, Nagy testi ereié t
többször kimutatta, pé ldául t zvé szek alkalmávai a
menté si munkákban, A református egyház anyakönj,.,/e
mutatia. hogy görög keleti vallása ellené re számos re-
formátus iobbágy gyermeké nek vo]t a keresztapja,"?

Irinyi aZ uradalomban é s saját birtokán Vé rtesen
nagyon korszer  váltógazdaságot állí tott, A lé taiak
gazdálkodása is fokozatosan korszer södött; a jobb
eké k, boronák hengerek használata, az állatok 1obb is-
tállózása, a trágyázás, a földek egy ré szé nek ké tszeri
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hasznosí tása ré vé n, Figyelemmel kí sé rté k azt, hogy mi
az uradalom gazdálkodásában a ló, Irinyi |ánosnak
nagy é rdeme van abban, hogy pé ldamutatásával segi
tette a lobbágyi gazdáIkodás korszer sí té sé t. A bur€o-
nya feldolgozására g zer vel m köd  szeszgyárat ren-
dezett be, Irinyi kí sé rletezett vet mag-kiválasztással,
az állatálIomány nemesí té sé vel is. A homokon szé ]fo-
gó fasorokat ültetett. Korának haladó é s m velt gaz-
dái közé  tartozott,

ld, Irinyi János ,,annak az ú lí tásokra ké sz mez gaz-
dásznak a tí pusa, amelyt l Szé chenyi reformtervei ki-
vitelezé sé ben oly sokat várt. F  kedvtelé se az olvasás
volt, emellett í rt is, szakcikkeit közölté k a reformkor
folyóiratai, többször jár tapasztaIatszerZé S Vé gett kül-
lö]dön Több í lása je ent meg a Társalkodóban é s a
Gazdasáqi Lapokban_ lrinyi aktí Van ré szt Vett a települé s
po]itikai é s kulturáliS é ]eté ben is, Közei né gy é vtizedig
gazdasági igazgatója volt a göIög katoiikus román is,
kolának, Nagylé tán halt meg 185ó. április ]5-é n,

lrinai ldnos

lrinqi |ános Naqqlé tán született l8l7, május l7-é n, Kö-
zé piskolai tanulmányait Nagyváradon kezdte, é s a
debreceni iogi akadé mián fejezte be l83ó-ban. Szü]ei
(lrinyi ]ános é s Johan Rozá]iaJ ,,ú ri" pályára szánták,
megyei tisztvisel nek,   viszont tizennyolc é vesen a
bé csi Politechnikumba iratkozott be, Itt a vegyé szmé r
nöki tudomány ismereteit saiátí totta el,

,.Bé csben a hí res magyar származású  Meissner Pál
professzornál hallgatott ké miát. Az egyik el adáson
tanárának egy sikertelen kí sé rlete adta aZ ötletet,
hogy ólomszuper-oxiddal kevert foszforos gyufát ké -
szí tsen, Elgondolását aznap este otthonában meg is
valósí totta, forró ví zben mego]Vasztotta a toszfort,
majd rázással szemcsé sí tette, ieh lé se után barna
porral é s arab mé zgáva1 vegyí tette. Szárí tás után rög-
tön ki is próbálta: keveré ke töké ]etesen bevált, a gyufa
zaita]anul é s biztonságosan lobbant lángra, nem ú gy
mint eddig, mikor is kisebb robbanással, szikrákat
szórva, t zveszé lyt okozva gyulladt meg, lrinyi másnap
nagy sikerrel mutatta be fe]fedezé sé t tanárának é s di-
áktársainak, Gyakorlati, üzleti haszna azonban elma-
radt, de ennek nem is tulajdoní tott különösebb jelen-
t sé get, ld sebb korában í gy í rt err ]: ,,,,.ha é n a
ché mia teoriájának nem tudnám más hasznát venni
ezen haszontalanságoknál, mé g ma is kitekerné m a
nyakam,, , mindig untam, ha emlí tette vaiaki a gyu-
fát." Ezé rl nem meglep , hogy Irinyi cseké ly ósszegé rt,
hatvan forint é s három krajcáré rt eladta öt]eté t bé CSi
ismer sé nek, Rómer István vegyé sznek é s gyufagyáros-
nak, aki felismerte benne a rendkí vüli üzleti lehet sé -
get, é s meg is gazdagodott bel le, Ahhoz, hogy Irinyi
ilyen olcsón adta tovább felfedezé sé t, bizonyára hoz-



záiárult, hogy é ppen Rómer leányának, Eliznek udva-
rolt, a 1eányké ré st is fontolgatva, Lehet, hogy arra sZá-
mí toit, nagyvonalú  gesztusával megnyeri Rómert apó-
sának, Vé gül azonban a házasságból nem 1ett semmi,
lrinyi pedig bánatában vándorú tra indult, é s Né met-
ország nagyobb városaiban gyarapí totta elmé leti é s
gyakorlatj tudását."'

hinyi a kapott ó0 forintból fedezte ké s bbi tanu]-
mányait (ekkora összegé ft akkoriban egy ió ]ovat lehe-
tett vásárolni, illetve egy f hadnagy havi fizeté sé nek
fele]t meg), El bb a beí linj egyetemen, majd a
hoheinheimi Mez gazdasági F iskolán folytatta ta-
nulmányait.

l 839-ben korának egyik Jegké pzettebb vegyé szeké nt
té rt viSSZa Magyarországra, Felké szültsé gé t a Tudomá-
nyos Társaságnak, a fudományos Akadé mia el dié -
nek ajánlotta fel ,,magát jó hazánknak szentelend ,,,"
,M Athenaeumban megjelent ,§lnaári tó" cí m  tanulmá-
nya nemcsak a szikesekre vonatkozó korabeli ismere-
teket foglalja össze, de a szikes talaj meliorizációját
(talajjaví tását) világviszonylatban is els ké nt dolgoz-
ta ki, miké nt a szódaké pz dé sr l szóló elmé ]eté vel is
megel Zte korát,

Hazaté ré se után, Irinyi itthon igyekezett hasznosí -
tani mindazt, amit el Z leg a fejlett Vegyiparral ren-
delkez  Né metországban megfigyelt. Ré sZt Vett a re-
formkor iparfejleszté si mozgalmában. l839, december
l9,é n Pesten megnyitotta gyufagyárát a budapesti
NVár utca 234. (ma Nyár u.l7,) SZám alatti Renner-fé le
házban, Cyáraiapí tási ké relmé t csak l840. ápriIis 8-án
adta be Pest város Tanácsához ,,oiyan gyufácskák el -
á\lí í ásához ké rek engedé iyt, amelyek fellobbanásuk-
kor nem zajonganak, s ké n né lkül is ké szí thet k, miál-
tal semmi szagot nem csinálnak."o Irinyi nemcsak gyu-
fákat gyáí tott, hanem taplót é s fidibuszt {szivargyú j-
tót) iS, AZ üzem hamarosan fellendült, napi ó00 ezer
szál gyufát termelt az a hatvan munkás, akiket a gyufa
feltalálóia togla]koztatott, Hamarosan a konkurencia
is felfigyelt az ú zemrc, é s a gyufá ját oIcsóbban áruló
Irinyiben veszé lyeS VerSen],társat láttak- A Zarzetshu 1ó-
zsef gyufagyáros köré  tömörül  osztrák iparosok min-
dent megtettek annak é rdeké ben, hogy felszámo]ják a
konkurenciát, S öt é V a]att sikerült lrinyi gyárát telje-
sen tönkretenniük, Irinyi magáé Vá tette KoSSuth prog-
rumiát aZ önálló, független magyar ipar megteremté -
sé é rt - s az Országos lparegyesü]et egyik leglelkesebb
tagia lett.

.,Pesten az l830-as é vekben indult meg a gyufagyár-
tás, é s pár é v mú lva már tí z-tizenké t gyár m ködött, A
verseny er s volt, é s a kí mé letlen harc során né hány
hónap eltelté vel a gyufa gyártók felielentetté k Irjnyit a
városi tanácsná], mondván: nincs gyártási engedé lye,
é s módfelett t zveszé lyes tevé kenysé get fol}tat a s -
r n Lakott Teré zvárosban, lrinyi pótlólag beadta enge-
dé lyké relmé t a tanácshoz, ahol azt ióvá is haglták,
Ekkor azonban a környé k háztulajdonosai fordultak
sorozatosan panasszai a tanácshoz, hogy állandó ret-
tegé sben é inek a t zveszé ly miatt, é s a gyár b zös
szaga is nehezen elviselhet  számukra, Megunva a
folytonos zak]atást, lrinyi l84I áprilisában elköltözött

a józsefvárosi Ósz é s ]ózsef utca sarkán álló Tajnay-
fé le házba (ma Mikszáth Ká]mán té r l,, ahol emlé k-
tábla jelzi a gyár egykori ittlé té t), Sokáig azonban itt
sem maradt, mert lakásátó] távol esett, ezé rt a belvá,
rosi Városház té r 7-be kö]töZtette az ú zemei, A Belvá-
rosban csak tanácsi engedé llyel lehetett t zveszé lyes
tevé kenysé get folytatni, amit a testü]et trinyi többszö-
ri ké relmé re is megtagadott, Az ellene foiytatott tá,
madások mögött ugyanis nemcsak konkurenciaharc,
hanem politikai üldözé s is meghú zódhatott, Irinyi
tudniillik ekkor már szorosan köt dött az ellenzé ki re-
formpolitikusokhoz, szemé ly szeí int Kossuth Lajos-
hoz. Tevé kenyen ré szt vett az Országos lparegyesület
munkájában, el adásokat tartott, szeruezett, azono_
sult Kossuth cé llával, az önálló magyar jpar megte-
remté sé vel. Ezt pedig sokan nem né zté k ió szemmel a
város vezet i közül. Irinyi belefáradva a zaklatásba,
társas szeí z dé st kötött egy Schönwald Hermann nev 
gazdag kávé ssal, akivel hamarosan megnyitották ú i
gyárukat a teré zváIosi Király utcában lé v  Schiller,í é le
házban (ma Király utca 63-65)_ ht ké t é vig vjszonyla-
gos nyugalomban terme]tek, ma jd amikor l844 feblu-
árjában leiárt a társas szerz dé s, Irinyi már nem ú jí -
totta meg, hanem vé gleg felhagyott a gyufagyártáS-
sal.-7

l844 tavasZán lrinyi hazakö]töZött sZü]eiheZ Nagylé -
tára, Vidé ken a gazdálkodás mellett ismé t nyugodtan
foglakozhatott kedves tudományával, a ké miával. Tu-
dományos tevé kenysé ge a mez gazdaságra is kiter-
ledt. Egyik els  né pszer sí t je volt a korszer  ké miá-
nak Magyarországon, Els  munkáia, az,, ber d,ie Tí leoie
der Cher,lie" {Berlin, ]838,] a ké mia elmé leté vel, külö-
nösen a savakkal foglalkozik, lrinyi szembeszállt
Lavoisier azon állí tásával, hogy a savas karakter az oxj-
gé nt l lenne,3,A vegqtani rokonsáqról" í rott, l839-es é r
tekezé sé ben kí mé let]en harcot hirdetett a maradi ter-
mé szettudományos né zetek elien, l84l te]é n a ké miai
elemek magyaros elnevezé sé t indí tványozta a korabe-
Ii ú iságok hasábiain. 1847-ben, Nagyváradon jelent
meg,Auequtan elemei" cí mí j taakónyve, amelyet erede-
tileg háromkötetesre tervezett, Ez volt az els  olyan
tankönyv magyar nyelven, mely a koí szer  vegyjeleket
alkalmazta, s bonyolultnak vé lt számí tási feladatokat
is tartalmazott,"' lrinyi jelent s sZerepet játSZott a
magyar ké miai szaknyelv kialakí tásában, Szé les kör ,
sokolda]ú  tevé kenysé get feitett ki a Termé szettudo-
mányos Társulatban is, A mez gazdasági gé p- é s
Vegytan területejn is Ielent s tevé kenysé get fejtett ki,
El ször alkalmazott szántást, veté st é s boronálást
együttesen vé gz  gé pszelvé nyt, Vé rtesi birtokán ered,
mé nyesen kí sé rletezett talajjaví tási módszerekkel is,
lrinyi Volt aZ eIS  tudóS, aki a gipszet javasolta a szi,
kes tala jok javí tására.|0

l848-ban í é szt vett a bihaí i megyegy ]é seken, ahol
sokszor fel is szó]alt, s   luttatta el Prsrrí  öccsé hez, Iri-
nyi Józsefhez, a bihari baloldal követelé seit, amelyek
hatást gyakoroltak a l2 pont megszöVegezé sé re, (A
családi hagyomány ugyan azt tartotta, hogy maga lri-
nyi fogalmazta a l2 pontot), AZ ]848-49-eS szabadság-
harcban jelent s szerepet játszott, Kossuth  t bí Zta
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meg az ágyú önté s é s puskaporgyártás irányí tásával,
é s az állami gyárak felügyeleté vel, 1849 márciusában
Klssuth a NaElváradon feláIlí tandó salé tromgyár igaz,
gatóiának nevezte ki, ,,Semmi sem okoz nagyobb gon-
dot a kormánynak, mint a l szerké szletr li gondosko-
dás, Ez hazánkra é letké rdé s,,," - í rta Kossuth. Noha
üZeme csak jú nius 3-án kezdhette el a termelé st, e rö-
vid ideig tartó té nykedé sé é rt js felelnie kellett: a sza-
badságharc leveré se után bebörtönözté k, l8r0-ben
közkegyelemmel bocsátották szabadon,

EZt köVet en el bb családia Vé rtesi birtokán gaz-
dá]kodott é s kí sé rletezett, maid l8ó3-1882 köZött a
debreceni lstván malom igazgatója lett. Ké s bb ka-
taszteri biztos, a debreceni cukorgyár é s a Tisza Bizto-
sí tó Társadalmi ellen re volt, A reformkor legtehetsé -
gesebb vegyé sze, az emberi magatartásban is pé lda,
mutató magyar tudós l895, december l7-é n halt meg
Vé rteSen,

Irinqi l zsef

|nnai |ózseí , a gyufa feltalálójának öccse, l822-ben
Alú ison (Bihat m,) sZületett, Családi viszonyai, gyer-
mekkora, ma|d ifiú sága ú gy alakult, hogy szinte bele-
n tt a reformkor egyre tágabb kör  politikai gondol-
kodásába. Útiát a pesti folyóiratokhoz é s a kossuthi
politikához bátyja egyengette_,,Pályáia aIakulása
szempontjából a kisebbik Irinyi fiú nak különben is
szerencsé je Van: re]s bb iskoláit el bb a naglváradi
királyl akadé mián, majd a debreceni kollé giumban vé -
gezheti, Váradon Irinyi ]ózsefnek tgazi iskolája - Degré
Alajos, a ké s bbi márciusi ifjú  szól err l - a viharos
megyegy lé sek sora volt, hol oly hí ressé gek szónokol,
tak, mint Beöthq Ödön, az ellenzé k egyik vezé re, vagy
Toperczer Ödön, a neves bihari f iegyz , A nagyváradi
iskolában ismerkedett meg a veJe egyid s Csenqerq
Antallal, ké s bbi centra]ista politikus- é s publicista
társáva], Már az itteni olvasóegyesületben politizáltak
a diákok, s mé g inkább maid a debreceniben, hová
l838-tól Irinyi, utóbb csengery is átkerültek, S tt, itt
lrinyi egyik kezdemé nyez je, ké s bb eis  jegyz je a
tanári engedé ly né Ikül lé treiött titkos irodalmi diák-
társaságnak,"'' Jogi tanU]mányait Pesten folytatta, itt
szerzett üglar'é di oklevelet, lgazi e]h jvatottságává vi-
szont a politika é s az ú iságí rás vált, Mé g nem volt
hú sz é ves, amikoí  e]s  í rása megjelent az Athenaeum
l84l. decemberi számában. Nem kisebb horderei 
ké rdé shez mert hozzászólni, mint a Krlet Nópe vita, az-
az a Szé chenyi-Kossuth párharc, Nemcsak az Atlir-
naeum-ba talált hamar utat, hanem a liberális ellenzé -
ket tömörí t  f városi egyesületbe, a Kó'r-be is (ennek
|esz utóda az l848-as forradalmat ré szben el ké szí t 
Ellenzé ki Kör). Itt is a tisztsé gvise] k köZött szerepelt,
mint iegyz  é s könyvtáros,

Az apai támogatásnak köszönhet en, l842, ápí ilis
l4,é n elindulhatott a ,,Grand Toul"-ra, a ma|d egy esz-
tendeig tartó né met- é s franciaországi, illet leg angli-
ai ú tiára, Kü]földr l küldött naplófeljegyzé seit, me-
lyet, az Athenaeum közölt.

ltinyi külföldr l, mint a centralista ideák meggy z -
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dé ses hí ve é rkezett haza, s ekké nt kereste a helyé t a
hazai poIitikai é letben, Nem soká kellett Várnia, l844
nyarától bels  munkatársa lett a Maguar Hí rlapnak.
Ugyanakkor került Csengeí y is az ú jsághoz, s t egy
harmadik debreceni diáktárs is, Em d,g Dániel. Irinyi
l848 nyaráig a lap külpolitikai rovatának vezet je volt,

Ezt megel z en, már l844 tavaszán befejezte uta-
zásáról ké szí tett könyvé t - amely irodalmi f m vé nek
tekinthet  -, a cenzú ra miatt Viszont csak Hallé ban je,
lenthetett meg ,,Né met-, francia- é s angolországi ú tileqqze-
tek" cí mmel, l84ó-ban,|'A könyv ugyanis a demokrati-
kus eszmé k tárháza. Nem a látottakat í rla le a szerz ,
hanem politikai körké pet ad az akkori Európáról, Nem
iS igazi ú tleí rás, hanem po]itikai cikkek, tanulmányok
gy jtemé nye, ameiyben szó esik a né pm velé sr l é s
az id szaki saitóí ól is, Tapasztalatai alapján könyvé -
ben Irinyi ellenzé ki reformprogramot fogalmazott
meg, amely a közelg  l848-as forradalom el hí rnöke
volt.

A korszer , demokratikus, a forradalmiságtóJ sem
idegenked  világné zet legf bb elvi elemeit pí óbálta
kimunká]ni, AZ ú tiraiz nagyon kedvez  fogadtatásban
ré szesült, a fiatalok nagy é rdekl dé ssel olvasták. A
könyv l84ó-ban lelent meg, abban az esztend ben,
amikor a radikalizálódó fiatalság kezd Pesten meg-
szervez dni, Petóí i már 184ó-ban megalakí totta a Tí zek
Társaságát a hozzá hasonló irodalmi é s politikai elve-
ket valló ifiú  toliforgatókból. A Pesti Hí rlap köré  tömö-
rü]  fiatal ú jságí rók egy másik csoportosulást alkot-
nak: az Ellenzé ki Kört, Vezet  egyé nisé güknek ]ókai
Mór é s lrinyi JóZsef tekinthet , l842-t 1 m ködött aZ
egyetemisták lrodalmi Köre, melynek vezet  egyé ni-
sé ge Yasvái Pál volt, A három csoportosulás között
nem volt é les határ, sokan köt dtek közülük több
helyre is, é S l847 telé t l már cé ]tudatosan keresté k
egymáSt, VaSVári kezdte a sZerVeZé St, A Pi]Vax aZ a
,,földrajzi hely" ahol a forradalom el tt né hány hónap-
pal ósszekapcsolódott a pesli radikális ifjú ság három
csoportia, s ahol szinte minden idelüket töltötté k,

Amikor Kossuth, l848, március 3-án, benyú jtotta
felirati 1avaslatát , amelyben köVetelte a legsürg -
sebb teend ket, pl_ a közteherviselé s bevezeté sé t, az
ú rbé ri viszonyok felszámolását -, Pozsonyból azt
üzente Pestre, hogy petí ciókkal é s egyé b mozgalmak-
kal, mintegy kí vült l is támogassák a dié ta harcát. lri-
nyit - mint az E]lenzé ki Kör radikális kisebbsé ghez
tartozó tagját - március 9-é n felké rté k az lránqi által
javasolt, é s KoSSuth által ké rt petí ció megfogalmazá-
sára, {Ebben segí tj bátyja, Irinyi János, aki Biharból í rt
neki,) lrinyi tizenké t pontban foglalta össze az ellen-
zé k követelé seinek lé nyegé t, Március l4-é n dé lután
ré szt Vett az El]enzé ki Kör Vitáián, ahol aMit kí uán a
maqaar nemzet? cí mme] olvasta fel a l2 pontot. Valószí ,
n Ieg este már a márciusi ifiakkal tartott, hiszen l5-
é n reggel ott volt a Pilvaxban é s a többiekkel indul az
egyetemekí e. A Pilvax kávé ház ajtalán kilé pve legfel-
iebb tizenöten voltak, de né hány óra mú ]Va PeSt utcá-
in soha nem látott tömeg hömpö]ygött, é lükön Pet -
fivel, vasvárival, lóftaival é s lrinyivel, Mintegy ezren
folytatták ú tiukat Landerer é s Heckenast nyomdálá-



hoz. ,,Az óvatos é s iól informált Land,erer Lajos már
1848. március l4-é n este hí rt kapott arról, mi ké szül -
dik. Másnap reggel a nyomdászokkal é s a szüksé ges
papí rké szlettel Várta aZ ifjú Ságot, A városkapitány ál-
tal felkí nált vé dó rizetet bölcsen visszautasí totta, hi-
szen nem kell ingerelni a tömeget. Az ifjú ság radikális
ké pvisel i: Vasvári Pál, Irinyi János, |ókai, Pet fi s né ,
hányan mások belé ptek a nyomdahelyisé gbe, é s fel,
szólí tották  t, hogy nyomtassa ki a Tizenké t Pontot é s
a Nemzeti dalt, Landerer fennhangon szabadkozott,
hogy miután a ké Zilatokól triányzik a cenzori jóváha-
gyás, ezt nem tehetj, halkan viszont hozzátette, hogy
foglaljanak le egy nyomdagé pet. Valószí n leg Irinyi
vo]t az, aki az egyik vassajtóra helyezve a kezé t, í gy
szólt ,,Ezt a Saitót a né p nevé ben ezennel Jefoglaljuk s
köVeteljük ké Zirataink kinyomtatáSát|" Landerer erre
meghaiolt ' mint mondta - az er szak el tt, majd
utasí tást adott Trüger Endle nyomdásznak, hogy telIe-
sí tse az jfjak kí vánságát, öt szed  szorgoskodásának
eredmé nyeké nt már dé lben szé t lehetett osztani a tö-
megnek a Tizenké t Pont magyar é s né met nyelv  vál-
tozatát, Valamint a Nemzeti dalt_"'' A nyomda el tt
összegy lt sokadalom boldogan kapkodta szé t a több
ezer pé ldányt, lrinyi a l2 pont els  nyomtatott pé ldá-
nyával a kezé ben e szavakat inté Zte a tömeghez: ,,ltt
van a sajtószabadság eJs  pé ldánya, a né p hatalmá-
nak els  m ve, Akármi szabadsága fog is lenni egykor
a magyarnak, az a dics sé g mindig megmarad, hogy a
legnevezetesebbet, a sajtószabadságot, magunk ví v-
tuk ki!" ,,Dé lután a Nemzeti Mú zeum lé pcs jé r l ma-
gyarázta a pontok jelent sé gé t, maid fellé pé se 1ócs,
kán közrehatott abban, hogy a városi tanács elfogadta
azokat_ Mé ltán került be   is a városi Közbiztonságra
Ügye|  Vá]asztmánynak, a forradalom els  hatalmi
szervé nek tagjai köZé , Egy hé ttel ké s bb a PeSt me-
gyei állandó Választmány tagiai köZé  is beváIasztot-
ták. Forradalmár társaival, Pet fivel, Vasváriva], ]ókai-
val é s Degré vel  k a választmány legmunkásabb tag-
iai,"Io l848, jú lius 2-án lrinyi József bekerült a né pké p-
viseleti országgy ]é sbe. Biharban a hosszú pályi kerü-
letben Választották ké pvisel vé , A márciusi fiatalok
közül csak háromnak: neki, hányi Dánielnek é s a gy ri
Lukács Sándornak adatott meg eZ a tisztessé g-

A szeptemberi fordulat után, amikor id szer vé  vált
az önálló magyar külpolitika kié pí té se, Kossuth Pá-
rizsba küldte lrinyit. Több mint fé l é vig Teleki László
párizsi köVet mellett m ködött, mint köVetsé gi titkár-
Teleki Irinyit l kapta az els  hiteles, ré szletes beszá-
molót a bé csi forradalomról s a Honvé delmi Bizott,
mány szándé kairól e forradalom megsegí té sé re vo-
natkozóan. Telekivel szé les kör  publicisztikai tevé -
kenysé get folytattak a fIancia lapokban, hogy infor,
málják az olvasókat a magyar esemé nyekr l, ,,l849.
május l5-é n Teleki hazaküldte, hogy tálé koztassa
Kossuthot az áprilisi trónfosztás nyomán bekövetke-
zett legfrissebb diplomáciai fejlemé nyekr l,   hozta
haza Telekinek a kormányzó elnökhöz inté zett hí res
,,föderációs" levelé t, amelyben az leí rta: ,,Nemcsak

Ausztria ha]t meg, hanem Szent IStVán Magyarországa
is", s a nemzetisé gekkel való megbé ké lé st ajánlotta,

A Marczius Tiunötödike május 29-i sZáma jelentette,
hogy lrinyi aznap Debrecenbe é rkezett, tájé koztatta
Kossuthot a kint vé gzett dolgokról, s a ké pvisel ház-
ban mé g ké tszer felszólalt_ Elveihez, addigi páiyájához
mé ltóan, l849, iú lius 2l-é n kifejtette, hogy van egy
kö1 melyen a foIradalmi kormány sem lé phet tú l,
melyben a Ház gyakorol;a a felsé gjogokat, s ez a
verificatio, azaz aHáz önnön tagiai megváJasztását el-
fogadó (vagy el nem fogadó) loga, Egy hé ttel ké s bb,
amikor Szemere Bertalan miniszteí elnök beter jeSztette
a nemZetisé €ek i szóló törvé nyjavaslatot, Irinyi cso-
dálkozásának adott kifejezé st, hogy e tárgyban a ké p-
visel ház már ré gen nem hozott törvé nlt. El té rbe át-
1í totta, hogy nekünk a né pek szövetsé gé nek, a né pek
megbé ké lé sé nek elvé n ke11 a jövend  Magyarországot
kialakí tani, El ször bels  ellensé geinket kell a bé ke
ú tján lefeglvereznünk, hogy a küls  ellensé gekkel
könnyebben elbánhassunk. A Ház helyeslé se közben
szögezte le: ,,Minthogy tehát Ausztí iával nem akarok
bé külni, de akarok bé küini a bels  né pfa|okkal, elfo-
gadom a javaslatot."l'

Világos után   is menekült, Grácban azonban elfog-
ták, Hazahozták, s hónapokat töltött aZ tJlé puletben
(ahol bátyia is raboskodott közel ké t hónapig), A had-
bí róság l850, jú lius 4-é n felsé gsé rté sé rt köté l általi
halá]ra é s vagyonelkobzásra í té lte. Haynau azonban
másnap megkegyelmezett neki é s huszonhárom tár-
sának, Egy ideig Biharban, Nagylé tán, a szüleiné l hú z-
ta meg magát, ma|d Pestre költözött. A f városi la-
poknál í rói é s m fordí tói tevé kenysé get fo]}tatott, Ifiú
korában Vörösmarty hatása alatt í rt, de soha el  nem
adott drámáiát (orlaq-ház), köVette ké t regé nye, a ,,Bl-
la" (l8r3) é s a ,,Dicsí ' napok í 1857J, Mellettük lefordí -
totta a Tamás bátua kunuhóját (1853), A szabadságharc
]everé se után tí Z é Wel, Pesten halt meg 1859, febluáI
20-án,'ó

JEGYZETEK

l Magaú í  É Iettalzt lzxlhon, Bndapest, 1967,
2 szinyei lózsef: Maggar í róh, Budapest,
3 Tokal Gyula: NAqvlé td í öldie é s é pe, É ,H,n,,
4 lrinyt 

'ózsef: 
Né met-, í lallcla. óÉ  dfigoloí szágl ú t| ieggzeteh,

Feny  |stván utó§zava, Büdapest, Argumentüm Kiadó, l998,
5 Fodor Bé la: A sz./.Imes ggufaggátos,ln| ,,Né pszábadság",

l999. december l8.
6 A fiagvafoh hlótllftáí a, szeí k. clatz Felenc, Budape§t,

l996,
7 Fodor Bé la, i.rr.
E www.kf kt.hü/-cheminfo/huí /mví /arc/irinyi.html
9 simon Tamás, A szefelefi tüzé ta a foí ldddlolrl í á qlálg,In|

www.origo.hütudomany/tarsadalom/o03 l 4szerelem.ht1rlI
lo Mdgadr É letí Áí zt la,.t&on,
l I lrinyi lózsef, i.rrt.,
12l.fi.,26o.p,
l 3 www.mek.iif.hu/porta/s2lnt/taí sad/konMar/tortenet/bu-

zinkay/html)
l4 lrinyi 

'óz§ef, 
i.rt.,

15 |.l',.
16 Maglaf É letraizi t eifrorl,

3387


