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AJÁNLÁS

A Segner-kerék fogalmával először akkor kerültem kapcsolatba, amikor a Tre-
fort Gimnázium érettségi előtt álló növendékeként Tarján Imre tanár úr (később 
a SOTE professzora a Biofizikai Intézetben, majd akadémikus és a MTA III. 
Osztályának elnöke) előadását hallgattam. Ennél mélyebbre akkor sem jutottam 
Segner ügyében, amikor az ELTE fizikus hallgatójaként Budó Ágoston mecha-
nikáról, majd kísérleti fizikáról szóló tankönyveit forgatva ismét találkoztam 
Segner nevével. Ezek után azt hittem akkor, hogy csak a Segner-kerék egyszerű 
formája őrzi ennek a magyar kutatónak és tevékenységének emlékét. Később, a 
végzés után az egyetem D épületében dolgoztam, sokszor találkoztam Tarján 
Imrével, aki megtisztelte régi tanítványát barátságával és emlékezett arra, hogy 
kíváncsian érdeklődtem Segner után.

Segner igazi jelentőségére számomra akkor derült fény, amikor M. Zemplén 
Jolán ”A magyarországi fizika története a XVIII. században” c. könyvét olvas-
tam. Később tudtam meg a szerzőtől, hogy Ő akkor csak rövid ideig tanulmá-
nyozhatta Moszkvában a „Specimen theoriae turbinum” (magyarul: „A pörgety-
tyűelmélet tételei”) c. Segner-mű egy példányát, s mert akkor még nem állt 
rendelkezésre xerox-gép, nem is tudta lemásoltatni az értekezést. Így teltek az 
évek 1987-ig, amikor M. I. Jurkina asszony, a Kraszovszkij Központi Geodéziai 
és Térképészeti Intézet professzora előadásán részt vehettem Sopronban, amit 
„A forgó Föld geodinamikája” címen tartott egy konferencián. Ebben az elő-
adásban beszélt arról, hogy Segner szerint „egy merev test mozgása nem mindig 
bontható fel – egymástól független – forgó és haladó mozgásra.” Ez olyan meg-
állapítás volt, amit Segner úgy ítélt meg, hogy – mint meglepő érdekességet – 
levélben közölnie kell Leonhard Eulerrel. Euler intézkedett róla, hogy Segner 
cikke megjelenjen, azután később még egy saját cikkében is hivatkozott Segner 
felismerésére.

Itt kell megjegyezni, hogy ezen az úton sem derült fény évszázadokon át 
Segner teljesítményére. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy a francia tu-
dományos akadémia tudományos folyóirata, a több, mint 200 éves Comptes 
Rendus de l’Académie des Sciences (Beszámolók) Segner és Euler idejében 
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úgyszólván az egyetlen európai, rendszeresen megjelenő, a legfrissebb tudomá-
nyos eredményekről tudósító publikációs fórum – az akkori Magyarországon 
szinte elérhetetlen volt. Ne feledjük el, hogy ebben az időben a 150 éves török 
hódítás alól felszabaduló Magyarországon értelemszerűen ez a fórum rejtve ma-
radt. Így Segner és Euler eredményeiről innen nem értesülhetett a magyar köz-
élet, hiszen a Magyar Tudományos Akadémiát is csak sokkal később, 1825-ben 
alapították! Ráadásul még az is közrejátszhatott, hogy Euler cikkeinek gyűjte-
ményes kiadása, az „Opera Omnia Euleri” könyvsorozat, ami a XX. század 
egyik igen értékes gyűjteménye, még a II. világháború utáni években sem feje-
ződött be!

Ebben a helyzetben akár el is akadhatott volna a téma nálam, ha akkor (1987-
ben) a negyedéves tanár szakos tanítványaim utolsó egyetemi évük előtt nem 
keresnek meg témaválasztással kapcsolatban. Az egyik jelölt Sipos Krisztina 
volt, aki megtisztelt bizalmával. A beszélgetés során kiderült róla, hogy gimná-
ziumi éveiben eléggé beleásta magát a latin és az orosz nyelv ismeretébe. A té-
maválasztás a szakdolgozat legfontosabb mozzanata, ha értékes és hasznos mű 
lehetőségét tekintjük. A jelölt adottságainak ismeretében azt javasoltam, hogy a 
diplomamunka tárgya legyen Segner János András (1704–1777). Írjon a jelölt 
Jurkina asszonynak, hogy ha teheti, legyen szíves küldje el az általa hivatkozott 
Segner-mű xerox példányát. Így is történt. A jelölt postafordultával megkapta 
Jurkina asszonytól a „Specimen theoriae turbinum” xerox-másolatát. Majd lel-
kesen nekilátott a diplomamunka megírásának. Először elkészítette az eredeti 
latin mű magyar fordítását. Majd a latin eredetit és a magyar fordítást egy kötet-
ben letétbe helyeztük az ELTE Fizikai Könyvtárában. Ezután került sor a további 
munkálatokra. Ez először a nyomtatott mű akkori sajátos stílusának ismertetésé-
ből, és a jelöléstechnika elemzéséből állt (ugyanis egyebek között észrevettük, 
hogy az akkori jelöléstechnika egy adott p mennyiség négyzetét az eredeti mű-
ben pp-vel jelölte). Majd a mű tételeinek kimondására és elemzésére, a kortársak 
megjegyzéseire és végül Segner javaslataira került sor, amelyeket a Föld, mint 
forgó és haladó mozgást végző égitest sajátos tulajdonságainak megfigyelésével 
eldöntendő kérdéseknek ítélt. Talán mondanom sem kell, hogy a diplomamunka 
jelest kapott.

1988 óta 30 év telt el. Azt hiszem, nem gyakori, hogy 30 év távlatában több-
ször is hivatkozzanak egy diplomamunkára! Ez idő alatt többször nyílt alkal-
mam arra, hogy Segnerről előadást tartsak, vagy róla cikket írjak. Mégis nem 
kis meglepetésemre szolgált, hogy Kovács László dr. – egykori tanítványom és 
jelenleg is kedves barátom – most könyvet ír Segnerről. Mint kiderült, és a T. 
Olvasó a kézben tartott műből meggyőződhet, nem mindennapos egyéniség és 
alkotás Segneré! Látható, hogy Segner sajátos életműve akkor, a török hódolt-
ság alól és a megosztottságból felszabaduló Magyarország területén, miért ma-
radhatott rejtve, tragikusan ismeretlenként egészen a XX. század végéig, miköz-
ben olyan jelentős partnerekkel állt kapcsolatban, mint Leonhard Euler, és saját 
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tudományos érdemei elismeréséül olyan tudós társaságok rendes és tiszteleti 
tagja lett, mint a londoni (1738), a berlini (1746), a göttingeni (1751) és a szent-
pétervári (1753) tudományos akadémia.

Ezért különösen nagy öröm számomra, hogy Kovács László új művének – 
ha parányi mértékben is – csírája lehettem. Örömömet az teszi teljessé, hogy a 
magyar tudományos élet eme egyáltalán nem elhanyagolható, hanem éppen je-
lentős alakjának nyilvános elismertetéséhez és alkotása részletes ismertetésé-
hez, feltárásához ez a kötet hozzájárulhat. A szerző az eddigi Segner-kutatók 
munkáját sok, általa felkutatott ténnyel gazdagította. Új kötetét, mely a csaknem 
elfeledett magyar kutató életét és alkotásait mutatja be, ezúton ajánlom a T. Ol-
vasó szíves figyelmébe.

Dr. Abonyi Iván
a fizikai tudományok kandidátusa
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ELŐSZÓ

Segner János Andrást három nép is fiának vallja. Magyarnak mondjuk, mert 
szülőhelye, Pozsony, Pozsony-Szentgyörgy akkor Magyarországhoz tartozott. 
Magukénak érzik a szlovákok, mert ma Bratislava, az egykori Pozsony, Szlová-
kia fővárosa. Természetesen számon tartják Németországban, mint német ter-
mészettudóst, hiszen német származású, ott járt egyetemre, ott élte le élete leg-
nagyobb részét.

„Kétségtelen ugyan, hogy hazai tudományos életünkre, egyetemi oktatá-
sunkra nem volt közvetlen hatással , mégsem mondhat le róla a magyar tudo-
mánytörténet sem, mert nemcsak hogy az akkori Magyarország területén szüle-
tett, tanult és egy ideig – 28 éves koráig – működött is , hanem elsősorban azért, 
mert maga is magyarnak vallotta magát, s későbbi tanári működése során is 
megkülönböztetett figyelemmel foglalkozott a német egyetemeken tanuló hon-
fitársaival: segítette és támogatta őket” – írja a Műszaki Nagyjaink kiváló élet-
rajzi sorozat nyitó tanulmányában Károlyi Zsigmond és László György.

A szlovák nyelvű Wikipédiában azt olvashatjuk, hogy „bol slovenský fyzik, 
lekár, astronóm, botanik, matematik a vynálezca nemeckého pôvodu”, azaz, 
hogy „német eredetű szlovák fizikus, gyógyszerész, csillagász, botanikus és ma-
tematikus volt”.

A németek mértéktartóbbak: Andreas Kleinert, a Martin-Luther-Universität 
professzora, Segnerről szóló tanulmányban ezt irja: „Segner stammte aus dem 
damals zu Ungarn gehörende Pressburg (ungarisch Pozsony, slovakisch Bratis-
lava)...Auch in Deutschland hat er sich als Segner Hungarus bezeichnet”, azaz 
„Segner az akkoriban Magyarországhoz tartozó Pressburgból (magyarul Po-
zsony, szlovákul Bratislava) származott ... Még Németországban is Segner Hun-
garusnak nevezte magát.” Több helyen is idézünk Kleinert német nyelven írt 
életrajzából. Azért tesszük ezt, hogy a magyar olvasó tudja, hogy minként véle-
kednek Segnerről külföldön. Ugyanakkor szeretnénk, hogy ha könyvünk a né-
met és szlovák nyelvterületen élők kezébe is kerülne, hogy ők is tájékozódni 
tudjanak annak tartalmáról.

Az angol nyelvű internetes szövegekben van, ahol egyértelműen magyarnak 
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írják: „was a Hungarian scientist” – magyar természettudós volt. Az Encyclopæ-
dia Britannica-ban a Johann Andreas von Segner szócikk alatt is egyértelműen 
az áll, hogy „Hungarian physicist and mathematician”, ugyanakkor a folyó szö-
vegben azt irják hogy „German physicist and mathematician” – német fizikus és 
matematikus.

Ugyanígy a Szovjetszkaja Enciklopédiában magyar, az orosz Wikipediában 
pedig német származású.

Azt kell mondanunk hogy Segner „hungarus” volt, azaz „magyarországi”, 
magyar kötődésű. Minden egyéb, származását illető elnevezés hibás. A hungarus 
fogalom egy nagyobb közösséghez – a Királyi Magyarországhoz – való tartozást 
jelentette. Ez sajátos identitástudata a többnyelvű, több kultúrájú országban élők-
nek. Bél Mátyás, Segner tanárának önmeghatározása fejezi ki legjobban ezt az 
identitást: „lingua Slavus, natione Hungarus, eruditione Germanus”. Segner szár-
mazását tekintve pozsonyi német, de magyarországi alattvaló. A Királyi Magyar-
ország területéről peregrinált (külföldi egyetemre járó) valamennyi diák hunga-
rusnak nevezte magát.

Részletesen foglalkozunk Segner családjával és iskolájával: a Bél Mátyás 
igazgatása alatt álló pozsonyi evangélius líceummal, valamint az azt fenntartó 
egyház gondjaival. Szó esik majd Mikoviny Sámuelről és a debreceni Szilágyi 
Mártonról is. Szólunk három egyeteméről (Jéna, Göttingen, Halle), tanárairól és 
az ő saját diákjairól is.

*

Az eddigiekből kiderült már Segner sokoldalúsága, tanárként a kortársak közül 
valószínűleg nem múlta őt felül senki. Háromszáz éve ritkaságszámba ment, ha 
egyetemi oktató vonzón és eredményesen tudott tanítani és színvonalas, érthető, 
tanulható tankönyveket írt. Segner „művésze volt az ismeretek átadásának és az 
ismeretanyagot átadásra alkalmassá tevő didaktikai rendszerezésnek”– írja róla 
a már említett Károlyi László-tanulmány és átvette ezt a meghatározást Mohácsi 
Miklós is.

Legnagyobb szeretettel a tanár-fejezetet írtam. A tankönyvek tartalmának is-
mertetésén túl néhány részt egészen részletesen ismertettem. Bizonyos mód-
szertani megoldásokat tovább gondoltam, kiegészítettem.

Segner „matematikai könyvei bizonyításainak alaposságával kora legjobb 
könyvei közé tartoztak. Több bizonyítás ma is az általa adott módon használa-
tos. Ő újította fel a Cavalieri-tételt köbtartalom számításoknál, utána egy dara-
big tévesen róla is nevezték” – írja Jakucs István (1955).

Saját matematikai eredményeit is számon tartják. Legismertebb ezek közül 
az a szellemes szerkesztési eljárás, amellyel a valós együtthatós egyenlet valós 
gyökeit tudjuk meghatározni. Algebrai munkásságából kiemeljük még a Des-
cartes-féle előjel-szabály bizonyítását. Ezt a szabályt is jó ideig róla nevezték el.
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A π meghatározására szolgáló, a szabályos sokszögek kerületével való köze-
lítést is finomította. Nagyon sok tanulmányát és négy, igen jelentős matematikai 
tankönyvét tartja számon a szakirodalom. Ezek közül a legtekintélyesebb a 
’Cursus mathematici’ három részben.

Fizikai tárgyú tankönyve csak egy van: Az Einleitung in die Natur-Lehre 
(Göttingen, 1746), Bevezetés a természettanba, amelynek harmadik „erősen ja-
vított” kiadása 1770-ben jelent meg. Ez a kötet, ugyanúgy, mint a fia, Johann 
Wilhelm által németre fordított matematikakönyv, ’Anfangsgründe der Arithme-
tik, Geometrie und der geometrischen Berechnungen’, azaz „Az aritmetika, 
a geometria és a geometriai számítások megalapozása” – a Debreceni Kollégi-
um Nagykönyvtárában is megtalálható.

Fizikakönyvében szakított az 1820-as évekig is megtartott, a föld, víz, leve-
gő és tűz szerint való felosztással és hangoztatta a kísérletek fontosságát. Saját 
kísérleteket is közölt.

Legjelentősebb fizikai eredménye a pörgettyű elméletével kapcsolatos; ez 
a három egymásra merőleges szabad tengely felfedezése. Ez adott indítékot 
a forgó merev test Euler-féle mozgásegyenleteinek felírásához. Fizikai eredmé-
nyei közül számottevő még a felületi feszütség fogalmának bevezetése, amely-
nek alapjául a folyadékok szerkezetére vonatkozó hipotézise szolgált.

Az iskolai tanulmányainkból is ismert Segner-kerék megalkotása már átve-
zet a technika világába, ez ugyanis a reakciós turbina előfutárának tekinthető. Itt 
is Euler volt az, aki a Segnerrel történő közös munka alapján felírta a turbinák 
fejlesztésének elméleti alapjául szolgáló, jól ismert turbina-egyenleteket. A Seg-
ner-kerék azonban nem maradt iskolai demonstráció. Az alulcsapós, felülcsapós 
vízikeréknél nagyobb hatásfokú új berendezéssel működtettek a németországi 
Nörtenben olajütőmalmot (amely Segner felügyelete alatt épült), 14 őrlőmalmot 
Franciaországban, nagy teljesítményű szivattyút a Selmecbánya melletti Hod-
rusbányán, gabonamalmot Puerto Ricoban, rizshántolót és malmot Nepálban, és 
a legenda szerint – de csak aszerint– ezzel működött a Pozsony melletti Vöd-
ric-pataknál lévő családi malom is.

A Segner–Euler-konstrukció századokon át folyamatosan foglalkoztatta, s 
a mai napig érdekli a kutatókat, mérnököket. Részletesen tárgyaljuk a korabeli 
irodalmat. Bemutatunk két újraépítést, s ízelítőt adunk a kapott kísérleti ered-
ményekből.

Csillagászattal már Göttingenben is foglalkozott, teljesen az ő tervei alapján 
épült fel az ottani csillagvizsgáló, amelynek az első igazgatója is ő volt. Később 
társigazgatónak kinevezték mellé Tobias Mayert. Segner ekkor lemondott tiszt-
ségéről, sőt még Göttingent is elhagyta.

„Halléban foglalkozott csillagászattal is. 1775-ben kiadta asztronómiai elő-
adásait, (’Astronomische Vorlesungen’, Halle, 1775) s értekezést írt a napfogyat-
kozásról. Csillagvizsgálót is alapított, s ott működött az 1777. október 5-én, 73 
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éves korában bekövetkezett haláláig” – írja róla Jakucs István már említett ta-
nulmányában.

Segnert Jénában 1730-ban orvosdoktorrá avatták és hazatérvén Pozsonyban 
praktizált, majd Debrecen város tisztiorvosa lett. Visszatérve Németországba, 
előbb a jénai, majd a göttingai egyetemen tanított. Itt orvosi előadásokat is kel-
lett tartania: az orvosi karon 18 éven át volt a teoretikus tárgyak nyilvános ren-
des tanára, miközben a filozófiai fakultáson – ugyancsak ordinariusként – a ma-
tematika és a fizika professzora volt.

Orvosprofesszori működésének legjelentősebb alkotása egy élettani tan-
könyv. Ez jelentős, korszerű átdolgozása a holland élettani iskola legjellegzete-
sebb képviselője, Bernard Nieuwentyt Európa-szerte elterjedt tankönyvének. 
Saját eredményeként közli e könyvben az izomműködés energiafogyasztására 
vonatkozó számításait. Ugyancsak saját eredménye a vastagbélbillentyűk hár-
mas funkciójára vonatkozó Segner-féle elmélet is (’Dissertatio de actione intes-
tini coli qua contenta propellit’).

Az 1747-ben Jénában kiadott élettani könyve megvan a Szombathelyi Egy-
házmegyei Könyvtárban. Csaknem valamennyi Segner-mű megtalálható az in-
terneten, megadjuk majd az elérhetőségeket. Ennek ellenére több helyen uta-
lunk arra, hogy mely Segner-könyveket őrzik nagyobb könyvtáraink. Tesszük 
ezt azért, hogy aki szeretné átélni azt az élményt, amit egy közel 300 éve kiadott 
könyv megtekintése, lapozgatása jelent, megtehesse ezt.

Segnert gyógyszerészként és vegyészként is számon tartják, jóllehet, csak 
patikussegéd volt Pozsonyban. Azonban jelentős dolog, hogy ő javasolta első-
ként a kéndioxidot a búza és más gabonafajták fertőtlenítésére, és a sovány föl-
dek trágyázására fahamut ajánlott. Foglalkozott a cukor, a puskaporgyártás és a 
szeszfőzés problémakörével is.

A pálinka-főzés módjára tett javaslata mutatja, hogy Segnernek tiszta fogal-
ma volt a frakcionált desztillálásról. Külön receptje volt a rozsólisz, „a régi ma-
gyar úri világ legkedveltebb likőrjé”-nek előállítására is.

EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA

Segner emlékét híven őrzik mindhárom hazájában. Szakterületeinek művelői 
sok tanulmányt írtak tudományos tevékenységéről, életéről. Önálló könyvek ed-
dig csak Németországban jelentek meg. Itt az ideje egy magyar nyelvű mono-
gráfia közreadásának.

A megemlékezés Segner halálának 200. évfordulója környékén tetőzött: az 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Segner-díjat alapított, emlékérem-, 
bélyeg-kiadás, szobor-állítások, szobor-tervezetek, sírhelyének megjelölése, 
utca és tér-elnevezések, hazai és nemzetközi tudományos ülések sora hívták fel 
rá a figyelmet.
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Születésének 300. évfor-
dulója már csendesebben telt: 
néhány tanulmány idehaza és 
egy emlék-pénzérem Szlová-
kiában.

Napjainkban óriási mére-
tű a visszaesés. Debrecenben, 
az Orvostudományi Egyetem 
udvarán felavatott hatalmas 
Segner-szobor, Mikus Sándor 
alkotása, az új építkezések 
miatt a fűben hevert hosszú 
éveken át (ugyanezt teszi Eöt-
vös Loránd szobra Szarva-
son). Elkallódott az emléktáb-
la Debrecenben a Péterfia ut-
cai iskolából ugyanúgy, mint 
az egykori hallei lakóházának 
helyét jelölő márványtábla.

A debreceni Református 
Kollégiumban nincs már Seg-
ner emlékszoba. Bezárták, 
megszüntették, felszámolták. 
Nem találok megfelelő indo-
kot erre a szinte hihetetlen tényre. Megvan azonban Mikus Sándor ajándéka, a 
Segner-szobor monumentális gipsz eredetije.

Iskolaösszevonás miatt Halléban eltűnt a „J. A. v. Segner” és a „W. Bor-
chert” középiskola-elnevezés. Az új, összevont intézmény a „Novalis” nevet 
vette fel, a 18. századi költő és író, Freiherr Georg Philipp Friedrich Leopold 
von Hardenberg írói nevét.

A Segner-kráter elnevezés a Holdon, a 28878 Segner Asteroid és a Segner 
kölcsönható galaxispár megnevezés szerencsére megmaradt. Jó hír az is, hogy 
Göttingenben Rab Irénnek sikerült megtalálnia Segner saját házát, amelyre 
2018-ban emléktáblát tesznek. Nagy öröm, hogy – talán kicsit az anyaggyűjtés 
során Debrecenbe írt sok-sok levél hatására is – 2017 őszén restaurálták, újra 
avatták a Segner-szobrot, és átfestették a megkopott márványtáblát a Segner 
téren.

Tovább serkentheti az érdeklődést, ha önálló magyar könyv tiszteleg a ki-
váló egyetemi tanár, a sokoldalú reneszánsz tudós előtt.

Az egykori debreceni Füvészkert utcai 
Általános Iskola elkallódott márvány Segner 

emléktáblája
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AZ ANYAGGYŰJTÉSRŐL

A könyv anyagának egy részét úgy gyűjtöttük, hogy ellátogattunk Segner műkö-
dési helyeire: Debrecenbe, Pozsonyba, Halléba, Jénába és Göttingenbe, vala-
mint a német tudomány és technika emlékeinek fellegvárába, a müncheni 
 Deutsches Museum-ba.

Segner szerteágazó tevékenységének valamennyi ágával külön-külön az 
adott szaktudomány jeles képviselői foglalkoztak, azok, akik vonzódtak, von-
zódnak a tudománytörténethez. Az ő szakszerű, alapos és körültekintő tanulmá-
nyaikra építünk, azokból nagyon sokat idézünk. Azokkal, akik még élnek, fo-
lyamatos volt a konzultáció. Szeretem bevonni az olvasót a könyv születésének 
folyamatába: több esetben leírom, hogyan jutottam egy-egy új adathoz. Azt 
mondhatjuk, hogy szerzőgárda alkotása ez a mű, mi szinte csak szerkesztettünk, 
pontosítottunk, kiegészítettünk.

Állandó volt a kapcsolat Mesteremmel, Abonyi Ivánnal, a göttingeni magyar 
lektorral, Rab Irénnel, a kiadó vezetőjével, Gazda Istvánnal. Matematikai kérdé-
sekben Hujter Mihályra támaszkodhattam, a csillagászat területén Kovács József 
igazított el. Sokat segített Debrecenből Kántor Sándorné Varga Tünde, Pozsony-
ból Misad Katalin, Halléból Manfred Stern, Berndt Hofestädt és Andreas Klei-
nert. Nem szabad megfeledkeznünk a rengeteg információt közvetítő szombat-
helyi, soproni, budapesti és debreceni egyetemi könyvtárosokról sem. Nagy-nagy 
köszönet mindannyiuknak!

Az eddigi tanulmányokban szinte minden esetben csak ismertetéseket olvas-
tunk. Mi most közlünk eredeti részeket Segner János András latin- és német 
nyelvű műveiből. Nagy kár, hogy – tudomásunk szerint – nem maradt fent ma-
gyarul írt szöveg Segnertől. Csak álmodozhatunk pozsonyi, vagy debreceni ma-
gyar nyelvű Segner-dolgozatról.

Újdonság könyvünkben, hogy közreadjuk az Eulerhez írt levelek tartalmi 
kivonatát, és a bibliográfiában megadjuk a Segner-művek címeinek magyar for-
dítását.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez utóbbi hatalmas munkát Kocsis Teréz könyvtáros végezte el, aki azonosult a 
feladattal, és a címek pontos fordításának érdekében megkereste a neten a teljes 
műveket. Sok idézetet és kapcsolódó információt küldött el nekem, amelyeket 
be tudtam építeni a monográfiába. Az orvosi fejezetet Magyar László András, 
a bibliográfiát Zsoldos Endre lektorálta. Nagy köszönet mindhármójuknak.

A könyv kiadásának anyagi támogatásáért köszönet illeti az MTA Fizikai 
Tudományok Osztályát, egykori tanítványaimat, Jánoki Győzőt és Balogh Lász-
lót, ugyanúgy, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, Debrecen Megyei 
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Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, Szombathely Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalát és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát.

Hálás vagyok Herczegné Bencsics Anitának, aki a gépelési, másolási mun-
kákban volt segítségemre. Megköszönöm a nyomdai előkészítést Tordas 
Györgynek. A nyomtatás és kötés szép kivitele a Monobit Nyomda munkáját 
dicséri. Feleségem, Kovács Katalin türelme, megértő figyelme nélkül nem szü-
lethetett volna meg ez a könyv.

Nemesrempehollós, 2017 novemberében
dr. Kovács László
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AZ ÉLETÚT

CSALÁDI HÁTTÉR

A lutheránus Segner család a reformá-
ció kezdetén, a 16–17. század forduló-
ján a protestánsok üldöztetése miatt 
menekült Stájerországból Magyaror-
szágra, Pozsony-Szentgyörgyre.

Úgy tudjuk, hogy Josef Segner 
volt a betelepülő családfő, aki a kato-
nai pályán mint kapitány tűnt fel Bocs-
kai korában, 1606-ban.1

A Segner család tagjai élénken 
részt vettek a közéletben. Csaknem 
mindenütt azt írják, hogy Segner Jó-
zsef fiai, Mihály és Boldizsár, a törö-
kök elleni harcokban mutatott vitézsé-
gükért 1641-ben nemességet, címeres 
levelet kaptak. Először Arina Völker 
tisztázta azt,2 hogy II. Rudolf né-
met-római császár és magyar király jó-
val korábban adományozta a nemességet a család számára, mégpedig 1596-ban. 
III. Ferdinánd – ugyancsak német-római császár és magyar király – 1641-ben és 
1644-ben csak megerősítette ezt a nemesi levelet.

1  Az 1606. augusztus 6-i, a Bocskai-szabadságharcot lezáró második bécsi békében II. Rudolf 
császár és magyar király szentesítette a rendi alkotmányt, biztosította a protestáns vallásszabad-
ságot és Erdély függetlenségét. II. Rudolf öccse, II. Mátyás, akit 1608. november 19-én a Szent 
Koronával magyar királlyá koronáztak, a vallásügyről szóló 1608. évi I. törvénycikk alapján a 
protestánsoknak szabad vallásgyakorlatot biztosított, ezért jöttek Magyarországra a szomszédos 
országokból. („1. § Hogy a vallás gyakorlata, ... mindenütt szabad legyen; és annak szabad élve-
zetében és gyakorlatában senki senkit meg ne akadályozzon.”)

2  Arina Völker: Die Segners in der Civitas Posoniensis. In: J. A. Segner u. seine Zeit. Halle–Wit-
tenberg, 1977.

Luther Márton kerámia-kép
A szombathelyi evangélikus templom 

előtti emlékmű egyik domborműve 
(fotó: Barták Csaba, 2017)
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Ezt írja a címerről Nagy Iván „Czi-
merök jobbról balra rézsútosan vont 
vörös szelemen által, melyen három 
fehér rózsafej látszik, két háromszeg-
letű kék udvarra oszlik, az alsó kék 
udvar alján zöld téren hátulsó lábain 
álló tigris első jobb lábával három nyi-
lat tart, hegyeikkel fölfelé, a baloldali 
udvarban is olyan tigris ágaskodik, 
egy nyilat tartva. A paizs fölötti sisak 
koronájából szintén tigris nyúlik fel, 
első jobb lábával pallóst tartva, mely 
torkán keresztül van ütve, s mellette 
két oldalról három- három zászlócska 
leng, a jobb oldaliak félig ezüst, félig 
vörös színek, a baloldaliak aranyké-
kek. Foszladék jobbról aranykék, bal-
ról ezüstvörös.”3

Hasonló tartalmú, de kicsit rövi-
debb a német nyelvű leírás, amely a 
„Siebmacher Wappenbuch”-ban jelent 
meg.4

„Mihálynak két fia volt: I. András 
és Kristóf, kik már az armalisban5 benn vannak; a török elleni harczban sebet 
kaptak” – írja a továbbiakban Nagy Iván.

Segner András szentgyörgyi, Pozsony megyei származású, 1594-ben szüle-
tett és 1665. május 3-án halt meg. Hangsúlyoznunk kell a Pozsony megyét, hi-
szen az akkori Magyarország területén 31 Szentgyörgy nevű község volt. Seg-
ner András korának nagy műveltségű alakja volt, sok nyelven beszélt. A pozso-
nyi evangélikus líceum elvégzése után 1617-ben a nyári félévre beiratkozott a 

3  1857 és 1868 között jelent meg a tizenkettő plusz egy pótkötetes „Magyarország családai”, mely 
6500 nyomtatott oldalon, 3.700 családfát, 550 címert, több mint 10.000 család adatait tartalmaz-
za. A könyv digitalizált változata az Arcanum adatbázisában elérhető.

4  A „Siebmacher” Magyarország és Erdély, valamint Horvát-Szlavónia nemes családai, nemzetsé-
gei és személyei címereinek legteljesebb kiadása. A 17. századi előzmény után a 19. sz. derekán 
új, tudományos feldolgozását és országok, régiók szerinti kiadását szerkesztette és jelentette 
meg egy nürnbergi kiadó. Nagy Iván, Csergheö Géza szerkesztette és készítette a magyarországi 
részt. A könyv az Arcanum adatbázisában is elérhető: Siebmacher’s grosses und allgemeines 
Wappenbuch.

5  „Armális nemes, armalista: a nemesség alsó rétegének tagja, aki nemességét puszta címeres 
nemeslevéllel szerezte, mindenféle birtok, jószágadományozás nélkül” – írja a Wikipédia

A Segner-címer rajza
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jénai egyetemre. Erről ez áll az anyakönyvben6: 1617. ny. f. (Rectore Acade-
miae Jenensis M. Michaele Wolfio Philosophiae Natur. Prof. Publ.) Andreas 
Segner Szent Georgensis Tngarus.” (Helyesen: Ungarus).7 1618-ban és 1619-
ben két tanulmánya is megjelent Jénában nyomtatásban. Bejárta Németorszá-
got, de megfordult Keleten is. A török elleni harcban sebet kapott. Követségi 
titkár volt, majd utóbb Pozsony városánál viselt hivatalt, nevezetesen 1646–47-
ben, 1658–59-ben, 1662–64-ben főbíró, 1650–2-ben, 1656–57-ben és 1664–66-
ban polgármester volt. Evangélikus többségű városát vezetve, olykor személyes 
bátorságát és találékonyságát is latba vetve sikerült az erőszakos Habsburg el-
lenreformáció idején új evangélikus templomot emeltetnie, melynek tornyába 
nagy titokban még harangot is felhúzatott. A harang 1658 Karácsonyán szólalt 
meg először. Nagyon sokat tett a pozsonyi evangélikus iskola felépítéséért is. Ő 
építtette 1648-ban a Mihály (ma: Michalská) utca 7. alatt ma is álló Segner kú-
riát és ugyanebben az évben egy vízimalmot a Vydrica patakon.

 A lakóépületről a pozsonyi útikönyvben a következőket olvashatjuk: „A fal-
lal körülvett pozsonyi polgárváros főkapujának számító Mihály-kapu utcájának 
nyugati oldalán, zárt sorban, utcafronton álló négyszintes, nyeregtetős, ma cse-
réppel fedett patríciusházat Andreas Segner pozsonyi városbíró építtette 1648-

6  Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Bp., 1890. Akadémia. Összeáll.: Mokos Gyula. (Ma-
gyarországi tanulók külföldön.)

7  1617. nyári félév  – (amikor a jénai egyetemen Michael Wolf, a természettudományok nyilvános 
professzora volt a rektor)  – Szentgyörgyi Segner András, magyar[országi]

A Segner-családfa (sz. = szent)
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ban, későreneszánsz stílusban. Az „U” 
alaprajzú épület utcai homlokzata 
szimmetrikus. Központi eleme a ten-
gelyben kialakított, igen díszes főka-
pu. Ezt két oldalt konzolokon nyugvó, 
az 1. és 2. emeleten át húzódó egy-egy 
zárt erkély fogja közre. Pozsony egyik 
legszebb reneszánsz házának tartott 
épület legfelső szintjén keskeny, fekvő 
téglalap alakú (szellőző-) ablakok jel-
zik, hogy e szintnek eredetileg tárolási 
funkciót szántak.

A kapubejárat jobb oldalán elhe-
lyezett kidomborodó betűs, fém em-
léktábla hirdeti, hogy itt született Seg-
ner János András. A díszes bejárat fölé 
a Segner-család domborműves nemesi 
címerét helyezték el, melynek két ol-
dalán az alábbi felirat látható:

„HAS AEDES M. E. PO. EX 
FUNDAMENTO EREXIT ANDRE-
AS SZEGNER ANNO 1648. VIRTU-
TE PARTA DURANT” – „Ezt a házat 

M. E. PO. építette fel alapjaiból Andreas Szegner 1648-ban. Mit becsülettel 
szerzel, megmarad.” (Szó szerint: „az erénnyel/becsülettel/vitézséggel szerzett 
javak megmaradnak”). A velős és szép jelmondatban keveredik a régi polgári és 
friss nemesi öntudat.

A pozsonyi Segner-kúria bejárati felirata

Segner András fia, II. József 1719-ben halt meg. Az ő fia Segner János, aki Mar-
tius Erzsébettel kötött házasságot. Ebből a házasságból született Johann Mi-
chael, azaz János Mihály, a mi Segner János Andrásunk atyja. Mihály tekinté-
lyes kereskedő, jómódú patricius, városgazda vagy kvesztor volt Pozsonyban. 
Segner János András édesanyja Fischer Krisztina. (Krisztina áll két családfánál 
is, az anyakönyben pedig: Mária Sophia. Sokszor találkozhatunk három kereszt-

„Reformáció 500” emlékmű
Debrecen, Emlékkert, Kálvin tér 13. 

(Győrfi Sándor  és Győrfi Lajos alkotása, 
2017) – Fotó: Kotricz Tünde
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A Segner-kúria Pozsonyban
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névvel is, és általában megkapják a szülők, nagyszülők keresztneveit.) Az édes-
anya szülei Wilhelm Fischer és Anna Sophia Fischer voltak.

SEGNER JÁNOS ANDRÁS SZÜLETÉSI HELYÉRŐL, 
IDŐPONTJÁRÓL

A szentgyörgyi városi jegyzőnő, Ing. Mariana Fiamová segítségével a követke-
ző feljegyzést kaptam a Szlovák Köztársaság Belügyminisztérumához tartozó 
Pozsonyi Állami Levéltár modori8 fiókjának az igazgatójától, PhDr. Juraj Tur-
csánytól.9

„András János (Johann Andreas) Segner született (megkeresztelkedett) 
1704/10/10 Pozsonyban. Édesapja Michal (Michael) Segner Sv. Jura, az anyja 
Maria Zofia (Sophia Maria), szül. Fischer.

A szülők Pozsonyban házasodtak 1703/02/19.
A szülők esküvői tanúi: a vőlegényé St. Johann Segner volt, Jurából (és fe-

lesége Erzsébet, szül. Martius); a vőlegény szülei a házasságkötés idejében már 
halottak voltak.

A menyasszony szülei: Wilhelm Fischer, pozsonyi polgár és segédjegyző és 
felesége, Anna Sophia, szül. Fischer.”

Tehát teljes az egyezés a családfákon közöltekkel.

Születésének időpontja

Segner János András születésének időpontja vitás. Egyes források szerint 1704. 
október 4-én, mások szerint október 9-én született.

Az evangélikus anyakönyvben október 10-t láthatunk, ez biztosan a keresz-
telés napja és esetleg a születésé is, mert akkoriban vagy a születésnapján vagy 
másnap már megkeresztelték a gyermeket.

Ide másoljuk az anyakönyvből azt a két oldalt, amelynek jobb oldalán az 
utolsó bejegyzés: Johann Andreas. Bariska István, neves kőszegi levéltáros se-
gített kiolvasni, lefordítani és értelmezni az anyakönyvi bejegyzést. Íme az ere-
deti szöveg leírása és a fordítás:

8  kb 30 km-re Pozsonytól
9  „Ján Ondrej (Johann Andreas) Segner sa narodil (bol pokrstený) 10.10.1704 v Bratislave. Jeho 

otcom bol Michal (Michael) Segner zo Sv. Jura, matka Mária Žofia (Maria Sophia), rodená 
 Fischer.  
Títo dvaja sa zosobášili v Bratislave 19.02.1703.  
Rodičmi ženícha boli Johann Segner zo Sv. Jura a jeho manželka Elisabeth, rod. Martius – oba-
ja v čase sobáša svojho synu už nebohí; rodičmi nevesty boli Wilhelm Fischer, brat. mešťan a 
vicenotár a jeho manželka Anna Sophia, rod. Fischer.”
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„Johann Andreas
Pat(er) H(err) Michäel Segner, von St. Jörgn
Mat(er) Frau Maria Sophia
Comp(ateres)
Ihro Wo(h)lerwürdiger M. (?) Johann Christian Mirus, wo(h)lverdi(e)nt(er) 

E(h)rwürdig(e)r H(err) Prediger alhie
cum conj(ugi) Frau Anna Dorothea”

Johann Andreas
apa Michael Segner úr, Szentgyörgyről
anya Maria Sophia asszony
keresztszülők
tiszteletreméltó M(agister?) Johann Christian Mirus úr, nagyérdemű tiszte-

letes itteni prédikátor úr a feleséggel, Anna Dorothea asszonnyal”

Ledán István, Romániában, a Partiumban élő „kálomista pap” értelmezése sze-
rint a cum conj a cum coniuge rövidítése, de a jelentés megegyezik.

Ha belegondolunk, nem perdöntő, hogy pontosan melyik napon született 
Segner János András. Háromszáz év távolából elhanyagolható hibának számít a 

Johann Andreas Segner születési anyakönyvi bejegyzése
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pár napos tévedés. Ugyanúgy, mint a születési helye körüli bizonytalanság. Ha 
csak a Holdon levő Segner-kráter távolságából nézzük (hátha még a Segner ne-
vét viselő kölcsönható galaxisok távolságából), akkor bizony egyetlen pontnak 
látszik Pozsony és a tőle 15 km-re levő Pozsonyszentgyörgy.

Annyira gondos, részletes, körültekintő Tárczy-Hornoch Antalnak erre vo-
natkozó tanulmánya, hogy azt a Szerkesztőség engedélyével teljes egészében 
ide másoljuk.

SEGNER JÁNOS ANDRÁSRA VONATKOZÓ KÉT FONTOS ADAT 
HELYESBÍTÉSE10

Kezdjük mindjárt a születési idővel. Kasparek ezt Lengyel Zoltán „Segner János 
András” c. cikke után (Term. Tud. Közl., 1967. pp. 380–381.) 1704. okt. 4-ben 
adja meg. Ugyanezt a napot találjuk egyébként már Haan Lajos „Jena Hungari-
ca sine Memoria Hungarorum a tribus praximis saeculis acad. jenensi ad scrip-
torum ” c., 1858-ban Gyulán megjelent könyvének 58. oldalán is. Ezzel szem-
ben a legtöbb helyen Segner születésének napja 1704. okt. 9-ben van megadva. 
Ez szerepel pl. a Révai Lexikon 16., a Magyar írók élete és munkái XII. és a 
Magyar Életrajzi Lexikon II. kötetében és a Népszava 1971. okt 9-i „Évfordu-
lók” rovatában (9. old.) is. Ugyanezt a napot találjuk Segner születési napja 
gyanánt a berlini Német Tudományos Akadémia 1960-ban megjelent Biograp-
hischer Index der Mitglieder c. Biermann és Dunkel által összeállított kiadvá-
nyának 108. oldalán is, nyilvánvalóan az 1746. dec. 8-án tagul választott Segner 
bejelentése alapján.

Annak a megállapítása, hogy az 1704. okt. 4-i születési időpont nem lehet 
helyes, a Kasparek által közölt adatokból is könnyen kikövetkeztethető. Mert ha 
cikkének 222. oldala szerint Segner 1704. okt. 4-én született és 1777. okt. 5-én 
halt meg, akkor Segner nyilvánvalóan 73 évet és 1 napot élt volna, márpedig a 
hallei sírbolt-könyvek – Kasparek által a 224. oldalon közölt – adatai szerint ez 
72 év 11 hónap és 26 nap volt, s így Segnernek eszerint is 1704. okt. 5. után 
kellett születnie. Az 1777. okt. 5-i halálozási naphoz viszonyítva a 72 év és 11 
hónap 1704. nov. 5-öt jelent s a még megadott további 26 nap így születésének 
napjául a 1704. okt. 10-et adja. Ezt most már Segner születésének idejére egy 
harmadik változat.

Fontosnak tartottuk mindezért megtudni, hogy mit tartalmaz az egykori po-
zsonyi evangélikus születési, illetőleg keresztelési anyakönyv. Kuska bratislavai 
professzor volt olyan kedves a 184. oldalon levő 1704. évi 90. sorszám alatti 
eredeti bejegyzés fényképét megküldeni (...).

Érdekes módon itt is 1704. okt. 10. szerepel Segner születése napja gyanánt, 

10  vö. Fizikai Szemle 22 (1972) No. 5. p. 153.
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(...) s így ez nincs ellentmondásban Segnernek a berlini Akadémiával közölt 
1704. okt. 9-i adatával. Így tehát Segner születése napjául az általa bejelentett 
1704. október 9-et elfogadhatjuk.

Minthogy az akkori pozsonyi anyakönyv nem tüntette fel külön a születés és 
keresztelés napját, ott, ahol Segnernek okmánnyal kellett igazolnia születésének 
idejét, nyilvánvalóan 1704. okt. 10-ét jegyezték be születése napjául. Ezt talál-
juk pl. a jénai egyetem matrikulájában is, ahol Segner egyetemi tanulmányait 
1725-ben kezdte meg. És feltehetően ez lehet az oka a hallei sírbolt-könyv „72 
év 11 hónap és 26 nap” bejegyzésének is.

A pozsonyi anyakönyvi bejegyzés szerint Segner szüleinek lakóhelye, s így 
az akkori kor szokásai szerint Segner születési helye is, a Pozsony melletti 
Szentgyörgy, a jelenlegi Jur pri Bratislave volt. Természetesen azért anyaköny-
vezték Pozsonyban, mert Szentgyörgynek 1704-ben nem volt külön evangélikus 
lelkészi hivatala. De miért szerepel akkor csaknem mindenütt Pozsony Segner 
születési helye gyanánt, így a berlini királyi tudós akadémia tagjául való meg-
választásakor Segner saját bemondása alapján is? E tekintetben csupán föltevés-
re vagyunk utalva. A Pozsony melletti Szentgyörgy mindössze alig valamivel 
több, mint 10 km-re van észak-keletre Pozsonytól, s minthogy az akkori Ma-
gyarország területén 31 Szentgyörgy nevű község volt, külön meg kellett adni, 
hogy a Pozsony mellettiről van szó. Ráadásul az anyakönyvezés is Pozsonyban 
történt, így egyszerűsödhetett le a Pozsony-göttingeni nagy távolság mellett Po-
zsonyszentgyörgy röviden Pozsonyra. De a jénai egyetem anyakönyvében, Seg-
ner születési helye gyanánt már „St. Georgen b. Preßburg” van bejegyezve. 
Nem lenne érdektelen utánanézni, hogy a hallei egyetem és a hallei sírbolt-köny-
vek bejegyzéseiben mi szerepel születési hely gyanánt, bár az itt közölt eredeti 
anyakönyvi bejegyzés születési helyre vonatkozó adatát az sem tudná megvál-
toztatni. Még fontosabb lenne azonban Szentgyörgyön felkutatni, hogy meg-
van-e még az a ház, ahol Segner született. Ha igen, a téves pozsonyi ház emlék-
tábláját ide kellene áthelyezni és a ház további karbantartására a Szlovák Tudo-
mányos Akadémiát megkérni.”

LÁTOGATÁSUNK POZSONYSZENTGYÖRGYÖN

Jártunk 2016 nyarán Pozsonyszentgyörgyön, mert szerettük volna eldönteni a 
születési hely kérdését. A készséges jegyzőnő, Mariana Fiamová azt állította, 
hogy nem Szentgyörgyön született Segner. A lokálpatriotizmus azt diktálná, 
hogy jelöljék meg táblával egy ilyen neves ember szülőházát, mint ahogyan nála 
jelentéktelenebb, ottani születésű személyeknél ezt megtették. (Elképzelhető, 
hogy „átengedték” Segnert Pozsonynak, büszkélkedjenek a fővárosiak vele. Ott 
sokkal több ember megfordul, és láthatja a nagy szlovák tudós tábláját.)
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Megmutatták azt a helyet, ahol a Segnerek lakóháza állt. Ez a Templom 
 utcának (Kostolna ulica) ugyanazon az oldalán, kicsit feljebb van, mint a vá-
rosháza.

A saroképület most az evangélikus lelkészi hivatal egy pici tornyú templom-
mal. Az épület alatt hatalmas borospince húzódik. A ház falán kis táblák jelzik a 
házszámot, a helyrajzi számot és az épület funkcióját. A kapubejárat felett a 200. 
évforduló kapcsán elhelyezett márványtábla emlékeztet II. József császár türel-
mi rendeletére, amely lehetővé tette a templom megépítését, felszentelését 1773. 
október 1-én.

A templom felépítését követte az evangélikus egyház temetőjének alapítása, 
éppen Segner halálának évében, 1777-ben. Ezt vörös márványtábla hirdeti a fal-
lal körülvett temető bejárata fölött. A sírkert a Templom utca alsó végében van, 
a városházával ellentétes oldalon. A bejárattal szemközti, hátsó falnál található 
az egyetlen kripta-épület, a Segner (Szégner)-családé. A rácsos ajtó felett a jól 
ismert, domborműves nemesi címer, s belül a leszármazottak díszes sírkövei, 
táblái.

SEGNER JÁNOS ANDRÁS ISKOLAI ÉVEI

Segner János András iskoláit Pozsonyban és Debrecenben végezte, amint ezt 
önéletrajza alapján sok helyen írják.

A pozsonyi líceumban

Segner számára az alapvető, a meghatározó iskola a pozsonyi volt, amelyet még 
1606-ban alapítottak. Az egykori városról Ortvay Tivadar könyve11 ad eligazí-
tást, a pozsonyi evangélikus líceumról Markusovszky Sámuel műve szól,12 vala-
mint Fukári Valéria „Egy régi alma mater – A pozsonyi evangélikus líceum”13 
című művének bevezetőjéből szereztünk információkat. Segner diákéveiről 
Tóth Gergely igen részletes, alapos publikációjából tájékozódtunk.14

11  Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei, A város története utca és térnevekben, Eredeti 
kutatások alapján írta Dr. Ortvay Tivadar. Pozsony, 1905. Wigand.

12  Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum története kapcsolatban a pozsonyi ág. 
hitv. ev. egyház múltjával, Pozsony, 1896. – Markusovszky Sámuel (1851–1913), történész, a 
pozsonyi líceum tanára, majd igazgatója.

13  Fukári Valéria: Egy régi alma mater: a pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utol-
só negyven éve (1882–1923). Pozsony,  Kalligram, 2003

14  Tóth Gergely: Bél Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvé-
nek vonatkozó részei Bél és utódai megjegyzéseivel. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrás-
közlemények. Bp., 2007. pp. 179–208.
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Markusovszky Sámuel könyvének címe is jelzi, hogy milyen szoros kapcso-
lat állt fenn az iskola és az egyház között. Ezt írja terjedelmes könyvében: „Az 
egyház ’veteményes kerje’ az iskola is mindinkább szűkké vált az egyház javára 
nevelendő csemeték gondozásra.” Ezért „díszes épület emeltetett szorosan a 
templomhoz.” ...”Az épület emelése körül legjobban buzgólkodott Szegner 
András, városi bíró és az ev. egyház és iskola inspectora. Az épület 1656-ban 
november hó 30-án avattatott fel. A felavatás emlékére Szegner András érmet is 
veretett, melynek averse a trójai falovat ábrázolta, a mint a görög hősök belőle 
kiszállnak; reversén pedig ezen felirat állott: INAVG. GYMN. POSON. EV.F. 
FEST. ANDR. MDCLVI.”15

Szegner András pozsonyi iskolai emlékérme, 1656

Ortvay ezt írja a Konvent utca (Conventgasse) fejezetnél: „A Konvent-utcának 
nevezetesb épületei az Evang. Konvent alsó- és felső iskolái és könyvtár épüle-
te. Ez épület a régi Eibeswald-féle ház helyére épült. Az Eibeswald-féle ház 
1650-ben eibeswaldi Hartmann Pál nejének, született Starhemberg Katalin Sa-
lome grófnőnek tulajdona volt. A grófnő a házat a kerttel együtt 1682-ben dec. 
1-én az evangélikusoknak adta bérbe évi 50 frtért iskolai célokra. Ezen épület 
helyiségeit rendezték be azután az evang. iskolául. 1689-ben nov. 12-én az épü-
let az evang. egyház tulajdona lett, megvéve azt 236 aranyon Egk Zsuzsánna 
Dorottya, született Eibeswald bárónőtől. Az iskola itt maradt 1733-ig [helyesen 
1783-ig]. Ez évben jún. 2-án jött meg a rozoga és alkalmatlan épület lebontásá-
hoz és az új épület emeléséhez a helytartótanácsi engedély. 1783-ban okt. 22-
ikén már el is készült teljesen. Kilenc tágas tanteremmel s az emeleti részben 
egy nagy díszteremmel rendelkezik. Költsége 8000 frtba került.”16

15  Markusovszky id. munkája
16  Lásd Ortvay id. munkáját
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Valószínűleg ebben az épületben tanult Segner János András. Markusovszky 
ezt írta az 1774-es állapotokról: „Az iskola is új épületre szorult. Az egykori 
Eibeswald-féle ház, melyben iskolánk már közel száz éven át hajlékot talált, a 
több ízben tett javítások, tatarozások mellett is düledező állapotban volt.”17

AZ OKTATÁSI RENDSZERRŐL

„Az újonnan megalakult pozsonyi evangélikus gyülekezet nemcsak lelkészt hí-
vott magának Németországból, hanem rektort is a célból, hogy a városban meg-
alapítandó iskoláját vezesse. A rektor 1606. december 9-én érkezett a bajorpfal-
zi Lauingenből Pozsonyba, és 1607 januárjában ünnepélyesen megnyílt a po-
zsonyi evangélikus iskola.

A minta, mely szerint a Lauingenből meghívott rektor, Kilger Dávid a po-
zsonyi iskola szervezését megkezdte, Johann Sturm humanista pedagógusnak az 
elvein alapult. A lauingeni és a strassburgi mintaiskolák és a kor legtöbb német-
országi iskolája erre az elvrendszerre épült, s a pozsonyin kívül ezt a modellt 
vette át az egykorú magyarországi protestáns iskolák jelentékeny része is.

Kilgert követően a későbbi rektorok és tanítók legtöbbje Strassburgból ke-
rült a pozsonyi iskolához, ők közvetlenül a strassburgi tapasztalataikat hozták 
magukkal.

A protestánsoknak nem voltak egységes, minden iskolára kötelező tanter-
veik, iskoláik mindegyikének saját tanterve volt, amelyet a rektor dolgozott ki 
és az iskola elöljárósága jóváhagyásával lett kötelezővé az adott iskolában. 
Egyedül az oktatás szerkezete mutatott hasonlóságot. A hat szakaszra osztott ta-
nulási időben szakaszonként (classis) 2–3 évet töltöttek el a tanulók. Az alsó 
három szakaszban – sexta, quinta, quarta – a tanítás németül folyt, elsajátították 
az alapkészségeket és latinul tanultak. A tertiába azok léphettek, akik értettek és 
beszéltek latinul. A secundában követelmény volt a szintaxis és a prozódia, a 
prima classisban pedig már rendszerezett teológiai ismereteket vártak el. Ter-
mészetesen nemcsak hittant és latin nyelvet tanítottak, a felsőbb osztályokban 
volt héber, görög, sőt – Magyarországon elsőként Pozsonyban – 1724-től fran-
cia nyelvoktatás is. Emellett filozófiát, logikát, matematikát, természettant, csil-
lagászatot, a római klasszikusokat, földrajzot és egyetemes történelmet is tanul-
tak a diákok. 

Egyik kiemelkedően nagy korszakát, térben és időben is messze ható kisu-
gárzását a pozsonyi líceum egy nemzetközi hírű tudósnak és nevelőnek, Bél 
Mátyásnak köszönhette. Amikor Bél 1714-ben átvette a líceum igazgatását, új-
raszervezte az iskola tanrendjét, rendszerét. Szakított az oktatás erősen klasszi-

17  Az idézet helye: p. 325. Az egyházi épületek 1777. évi elhelyezkedéséről alaprajzot is találha-
tunk Markusovszky könyvében.
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cista irányzatával, és a hallei tanulmányai során, a pietista A. H. Francke intéze-
tében megismert ún. pedagógiai realizmusból, valamint saját oktatói-nevelői 
tapasztalataiból merítve olyan tantervet készített a líceum számára, amely a ne-
veléssel együtt az életgyakorlat szükségleteinek is megfelelt, nem zárkózva el a 
természettudományok terén bekövetkezett új vívmányok és találmányok ismer-
tetésétől sem. Bél honosította meg a külföldi újságok iskolai olvasásának gya-
korlatát, rendszeresen olvastatták a lipcsei latin és bécsi német újságokat, hogy 
a modern fogalmak latin és német elnevezését megtanulják a diákok. Az 1714–
19 közötti néhány évben, amíg rektorként működött, a pozsonyi líceumot úgy 
felvirágoztatta, hogy az hosszú időre a magyarországi protestáns iskolák minta-
iskolájává lett. Az iskolát újra tömegesen keresték fel az ország különböző he-
lyeiről: a pestis utáni újraindulás évében, az 1713-ban volt 40 tanulóval szem-
ben 1715-ben 205 lett a diákok száma, az 1730-as években pedig már 400–450-
en voltak. Nem csoda, hogy a debreceni református kollégium korszerűsítésén 
fáradozó Maróthi György két évtized múlva is Bél pozsonyi iskoláját tekintette 
példának. De még a XVIII. század végén is a magyarországi evangélikus tan-
intézetek anyaiskolájának tekintették a pozsonyi líceumot. Bél hatása ugyanis 
nem múlt el nyomtalanul. Kitűnő utódokat nevelt a líceumnak, s miután maga 
1719-ben lemondott a rektorságról, és a pozsonyi német lelkészi posztot foglal-
ta el – amely poszton egyúttal nagyarányú, sokoldalú tudományos munkásságot 
fejtett ki –, továbbra is támogatta az iskola ügyét, egészen 1749-ben bekövetke-
zett haláláig.”

A POZSONYI LÍCEUMI ANYAKÖNYV FELÉPÍTÉSE

Bél Mátyás vezette be a líceumban az anyakönyvezést, amelyet aztán utódai is 
folytattak. Tóth Gergely írja: „Az anyakönyv ma is a pozsonyi evangélikus lí-
ceum könyvtárában található.18 Két részből áll: a Bél által megkezdett első kötet 
– amely a Matricula Scholae rectore Belio címet viseli –, s 1714-től 1747-ig, a 
második 1747-től 1835-ig tartalmazza a diákok neveit.

Az első kötet címe megtévesztő, ugyanis nemcsak a Bél rektorsága idején 
(1714–1719) felvett diákokat, hanem a következő két rektor, Marth Mátyás 
(1719–1721), illetve Beer Frigyes Vilmos (1721–1747) működése idején beirat-
kozott tanulók neveit is tartalmazza.”19

Az anyakönyvben megtalálható a 398 tanuló sajátkezű aláírása. Segner a 
166. oldalon 148-as sorszámmal szerepel. Tóth Gergely az anyakönyvi oldalak-
ról hatalmas munkával kigyűjtötte, és tanulók szerint csoportosította a beiratko-
zásra, távozásra és a tanulók előmenetelére vonatkozó bejegyzéseket. Megmu-

18  Mai neve: Ústredná Knižnica Slovenskej Akadémie Vied – Lyceálna knižnica
19  Tóth Gergely id. publikációjából
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tatjuk a 148. sorszámú 
tanulóra, Segner Jánosra 
vonatkozó adatokat. 
A rövidítések feloldása:

P: – Patria; Æ: – ætas;
Pr: – parentes; C: – clas-
sis; Ad: – adventus; D: 
– discessus, mores, etc.

148. Joan. Andreas Seg-
ner Posoniensis.* [←p. 
384.: „134. Iohannes 
Andreas
Seegner P: Poson. Æ: 
12. C: IV. Ad: – [1715] 
D: –.”] [→p. 420.: „26. 
Joh. Andr. Segner. Trans-
loc. 4. Iun. 1721. (in clas-
sem primam)”] [→p. 
462.: „23. Ioannes And. 
Segner P: Posoniensis 
Pr: Nobilis Æ: – D: d. 
20. Sept. A. 1722. ad 
hungaros discessit Deb-
reczinum, nobis modeste 
valedicendo. A. 1723. 
d. 15.

148. Joan. Andreas Ségner Posoniensis sajátkezű 
beírása a liceumi  matrikulában

Sept. iterum ad studia accessit. A. 1725. d. 4. April. Jenam abit Medicinæ ope-
ram daturus.”]20

20  A pozsonyi Joannes Andreas Segner (Segner János András). – a 384. oldalon ezek állnak róla: 
„Iohannes Andreas Seegner. Származási hely: Pozsony. Életkor: 12 év. Osztály: IV. Érkezett: 
– [1715]” (a szövegben nem áll ott évszám, a szövegközlő egészítette ki az 1715-tel)  
– a 420. oldalon: „26. Joh. Andr. Segner. Átkerült ( bekerült, felvették) 1721. június 4-én (az 
első osztályba)”  
– a 462. oldalon: 23. Ioannes And. Segner. Származási hely: pozsonyi. Szülei: nemesek. élet-
kor: . Távozás: 1722 szeptember 20-án a magyarokhoz távozott Debrecenbe, tőlünk tisztesség-
gel (illő módon) búcsút véve. 1723. szeptember 15-én ismét folytatta tanulmányait. 1725. ápri-
lis 4-én Jenába utazott azzal a szándékkal, hogy ott orvostudománnyal foglalkozzon.
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Segnerre nagy hatással volt Mikoviny Sámuel, aki ugyan 6 évvel idősebb 
volt nála, de 1721-ben mindketten a prima classisban voltak. Az egyéves debre-
ceni kitérő után Segner pozsonyi tanulmányait a prima classisban folytatta.21

SEGNER DEBRECENI TANULÓIDŐSZAKA

Segner debreceni tanulásáról bizonyosat csupán az orvosdoktori avatáshoz ké-
szített önéletrajzból és egy pozsonyi iskolai anyakönyvi bejegyzésből tudunk. 
Debrecenbe nem is szakmai ismeretek szerzésért, hanem feltehetően elsősorban 
a nyelvtanulás miatt mehetett.

Erre utalhat az anyakönyvi bejegyzés ezen kitétele:
D: d. 20. Sept. A. 1722. ad hungaros discessit Debreczinum, nobis modeste 

valedicendo. Távozás: 1722. szeptember 20-án a magyarokhoz [magyar nyelv-
területre] távozott Debrecenbe, tőlünk tisztességgel (illő módon) búcsút véve.

A 2017. október 5-i debreceni Segner-szobor újraavatási ceremónián Fekete 
Károly református püspök azt mondta: „Segner János evangélikus, németajkú 
cserediákként került városunkba”.

„A debreceni református kollégiumban a főiskolai hallgatók névsora, az ún. 
„Series Studiosorum” 1588 óta megszakítás nélkül fennmaradt. Ebben a tógátus 
diákok „subskribálták”, aláírták az iskolai törvényeket. Segner János neve itt 

21  A továbbiakban idézzük Tóth Gergely tanulmányából a Mikovinyről írt sorokat a „Diákból 
’munkatárs’ – Bél egykori diákjainak közreműködése a Notitia elkészítésében” c. alfejezetből. 
Itt a szerző még további hat olyan diák életútját vázolja fel, akik segítettek Bélnek a nagy or-
szágleíró műve, a Notitának az elkészítésében.  
Mikoviny Sámuel (1698–1750), a későbbi jeles térképész, a Notitia kinyomtatott köteteiben 
lévő mappák készítője körülbelül egy évig tanult Bél keze alatt. Az anyakönyv bejegyzése sze-
rint 1718. május 12-én íratkozott be az iskolába (nr. 124.). Miután Bél 1719 szeptemberében 
távozott az iskola éléről, Marth Mátyás felmérésében ott van Mikoviny neve a classis primá-
ban, vagyis Bél egészen távozásáig tanította őt. De Mikoviny még 1721-ben is a líceumban 
tanult, és amint az a következő rektor, Beer bejegyzéséből kiderül, csak ebben az évben indult 
el Altdorfba magasabb stúdiumokat végezni.  
A későbbi kiváló mérnök-térképész tehát három évig (1718–1721) volt a líceum tanulója, ebből 
bő egy évig Bél tanítványa. Ez nagyon fontos adat, mivel eddig a Mikoviny-kutatás nem tudta, 
hogy a fiatal Mikoviny a tárgyalt időszakban mit csinált.  
Emellett az anyakönyvben Marth Mátyás huszonegy évesnek írja Mikovinyt, amikor 1719-ben 
összeírja az első osztályos tanulókat: eszerint a későbbi kartográfus 1698-ban született. 1721-
ben Beer Frigyes Vilmos 23 évesnek írja Mikovinyt, ami tovább erősíti az 1698-as születési 
dátumot. Így az eddig bevett 1700-as születési évet el kell vetnünk.  
Marth Mikovinyt származására nézve nemesnek írja, míg Beer „lelkészgyereknek” nevezi: 
életrajzából megtudható, hogy mindkét „állítás” igaz. Beer azt is megjegyzi, hogy Mikoviny 
különösen a matematika iránt érdeklődik. Ami a Bél és Mikoviny közötti ismeretséget illeti, 
nyilvánvalóan szerepet játszott abban, hogy az egykori rektor Mikovinyt bízta meg egyes met-
szetek készítésével a Hungariae antiquae et novae Prodromus c. művéhez (Nürnberg, 1723), 
majd őt kérte fel vármegyetérképek készítésére a Notitiába is”
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nem szerepel. A Series egy másolója – Weszprémi István adatai nyomán – már 
említést tesz Segnerről, de a többi forrásmunka is egybehangzóan azt bizonyítja, 
hogy Segner a debreceni református kollégiumban tanult.”

Segner saját kezű önéletrajzában azt írja, hogy az 1722-től „az egész követ-
kező esztendőt a debreceni református gimnáziumban töltötte, a kiváló Szilágyi 
professzor vezetésével, a bölcsészetet, kiváltképpen pedig Descartes fizikáját 
tanulva” A fizikát ez idő tájt Szilágyi Márton adta elő, valószínűleg ő volt Seg-
ner tanára.

Az önéletrajz szerint 1723 szeptemberétől 1725 áprilisáig újra a pozsonyi 
líceum tanulója volt, de emellett már a helyi patikákban gyógyszerészettel, 
gyógyanyagokkal ismerkedett, sőt kémiai kísérleteket is folytatott Hermann 
doktor segédjeként.22

22  Dörnyei Sándor (szerk.): Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhall-
gató életrajza, 1683–1783. Zebegény, 2006. Borda. (Ezen belül: 34. Segnerus, Ioannes Andreas 
pp. 141–144)
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SEGNER JÁNOS ANDRÁS EGYETEMI ÉVEI
Jénai tanulóévek, pozsonyi és debreceni orvosdoktorság, 

majd jénai és göttingeni professzori évek

EGYETEMI TANULMÁNYAI, TANÁRAI, DISSZERTÁCIÓI

Néhány életrajzírója azt állítja Segnerről, hogy gyermekkori betegségei játsz-
hattak szerepet abban, hogy ő az orvosi pályát választotta. A „Műszaki Nagy-
jaink”-ban ezt olvashatjuk: „Tanulmányait kétszer is félbe kellett szakítania: 
egyszer az 1712. évi pestis, másodszor pedig tífuszos megbetegedése miatt. Va-
lószínűleg ez vezette a természettudományi-matematikai érdeklődésű ifjút az 
orvosi és gyógyszerészeti tanulmányokkal való foglalkozásra. Ez irányú tanul-
mányai előkészítésére a pozsonyi gyógyszertárban, mint gyakornok műkö-
dött.”23

A jénai egyetemre24 1725. április 27-én iratkozott be.25

A pozsonyi líceumi anyakönyvében (Matricula Scholae rectore Belio) ez 
áll: „A. 1725. d. 4. April. Jenam abit Medicinæ operam daturus.” (azaz: 1725. 
április 4-én Jénába utazott azzal a szándékkal, hogy ott orvostudománnyal fog-
lalkozzon).

„1725. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Christiano 
Schrbter.D. et Profess. Publ.) Jo. And. Segner Posonien. Hung.” azaz: 1725. 
nyári félév, mikor az egyetem prorectora Johann Christian Schröter doktor és 
nyilvános professzor volt.26

A Jénai Egyetemnek jó híre, nagy vonzóereje volt, jóllehet 1720-tól éven-

23  Lásd az id. tanulmányt!
24  A jénai egyetemet János Frigyes szász választófejedelem alapította 1548-ban, azonban csak 

tíz évvel később nyerte el a császári megerősítést. Ünnepélyes megnyitása 1558. február 2-án 
volt.

25  Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Összeáll.: Mokos Gyula. Bp., 1890. Akadémia. 
(Magyarországi tanulók külföldön I.); Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyete-
meken és fõiskolákon, 1694–1789. Bp., 2004. ELTE Levéltára. (Magyarországi diákok egye-
temjárása az újkorban. 11.) (nr. 1774. bejegyzés)

26  A jenai egyetem prorektorainak listája szerint Schröter a pontos névalak, aki egyébként jogász 
volt, a jogi fakultás rendes elnöke..
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ként mintegy 400 hallgatóval csökkent a tíz éves átlagban 1446 fős hallgatói 
létszám.27

Segner beiratkozásakor az Orvosi Fakultásnak három „ordinariátusa”, „pro-
fesszorsága”, mai szóval: tanszéke volt.

Az első, a gyakorlati orvostudomány professzorságot Johann Adrian  Slevogt 
(1653–1726) vezette. 1722-es belépésével ehhez a „professio prima”-hoz tarto-
zott a kémia szak is. Nála is hallgatott Segner kémiát és gyakorlati orvostant.

A második professzor ekkor Johann Adolph Wedel (1675–1747). Segner 
tőle tanulta a kórtant, tünettant, orvosi módszertant, vegyészetet, általános és 
speciális gyakorlatot vezetett neki. Ő mondta el az avatóbeszédet Segner dokto-
ri védésén 1730-ban.

A harmadik professzor 1722-től Johann Jakob Ficke (1662–1730) volt, aki 
anatómiát, sebészetet és növénytant oktatott. Segner „látogatta a tudós és kitűnő 
Iohannes Iacobus Fickius doktor és professzor úr hozzáértő férfi-hulla boncolá-
sait és bonctani demonstrációit.”28

Slevogt halála után, 1726-tól Ficke tanította a kórtant is.
Ficke elhunytával helyére Simon Paul Hilscher (1682–1748) lépett,29 Seg-

ner nála hallgatott előadásokat a csecsemők betegségeiről, valamint a recept-
írásról. 1730. április 22-én az ő elnökletével védte meg doktori dolgozatát, azaz 
„előadta avató értekezését”. Segner dolgozatán érezhető annak a kémiai-gyógy-
szerészeti irányzatnak a hatása, amelyet Hilscher, Friedrich Hoffmann (1660–
1742) és Thomas Syndenham (1624-1689) képviseltek.

1727-től az orvosi kar rendes professzora lett Hermann Friedrich Teichmeyer 
(1685–1744). Teichmeyer  Segnerhez hasonlóan előbb orvosdoktori címet szer-
zett, majd a bölcseleti karon elérhető legmagasabb fokozatot is elnyerte, ma-
giszter lett. Előbb kísérleti fizikát tanított, majd medicinát is: anatómiát, sebé-
szet és botanikát lehetett tanulni nála. Ő vezette a boncolási gyakorlatokat 
„amelyeken két különféle nemű hullát mesterien preparált és mutatott be”, és 

27  Georg Uschmann, Erika Krauße: Johann Andreas Segner in Jena. In W. Kaiser, B. Thaler 
(szerk): Johann Andreas Segner (1704–1777) und seine Zeit, Hallesches Segner-Symposium 
1977. Halle, 1977. pp. 137–143. – Georg Uschmann (1913–1998) német természettudós és 
tudománytörténész, a jénai Friedrich Schiller Egyetem Orvostörténeti Intézetének professzora; 
Erika Krauße (1935–2003) a jénai Friedrich Schiller Egyetem Orvostörténeti Intézetének mun-
katársa.

28  Dörnyei Sándor (szerk.): id.  m.
29  Maga Hilscher 1700-tól kezdődően először matematikát és fizikát, majd orvostudományt hall-

gatott. Tanárai a jatrokémius Rudolph Wilhelm Krause (1642–1718), Slevogt és Georg Wolf-
gang Wedel (1645–1721) voltak. (A jatrokémikusok az élettani folyamatokat a szervezet ned-
veinek tisztán kémiai átalakulásainak fogták fel, szemben álltak a jatrofizikusokkal, akik vi-
szont minden folyamatot tisztán fizikai fogalmakkal próbáltak megmagyarázni. Voltak még 
jatromatematikusok is, akik minden életműködést a matematikára akartak visszavezetni. Seg-
ner ezekkel szemben állt, jóllehet a matematikai gondolkodás és a fizikai látásmód érezhető 
orvosi tanulmányaiban.)
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törvényszéki orvostant is előadott. Segner tanulmányi ideje alatt hét szemeszte-
ren keresztül tartott ilyen jellegű előadásokat. Legjelentősebb műve az első al-
kalommal 1723-ban megjelent „Institutiones medicinae legalis et (vel) foren-
sis”,30 azaz „Az orvostudomány jogi és igazságügyi intézményei”

Segner legnagyobb hatású mestere Georg Erhard Hamberger (1697–1755) 
volt. Nála hallgatta Segner a teljes matematikát, fizikát, ezen belül külön kurzu-

30  Herm. Frideric. Teichmeyeri: Institutiones medicinae legalis vel forensis : inquibus praecipuae 
materiae civiles, criminales et consistoriales, secundum principia medicorum decidendae, ex 
recentissimis atque optimis eorum hypothesibus erutae traduntur (1767).

Német egyetemek a 17–18. században
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sokon az analízist, mechanikát. Ham-
berger az orvosi karon is tanított, az 
anatómiát, élettant, tünettant, és a 
gyógyszertant is ő oktatta neki.

Hamberger 1714-től Jénában ta-
nult matematikát, fizikát és orvostudo-
mányt. A. Wedel vezetése alatt védte 
meg orvosdoktori értekezését 1721-
ben. 1726-ban lett Jénában a fizika és 
az orvostudomány rendkívüli profesz-
szora, majd 1737-től rendes profesz-
szor. Az életjelenségeket fizikai tör-
vényszerűségek alapján magyarázta, a 
fizikai jelenségeket matematikai mód-
szerekkel tárgyalta. Legjelentősebb 
eredménye a légzésmechanizmus ér-
telmezése (Diss. de respirationis me-
chanismo et usu genuino, Jena 1727). 
J. Chr. Blasche, Hamberger életrajz-
írója, 1758-ban azzal jellemezte a pro-
fesszort és az ő nagyhatású fizika-

könyvét (Elementa physices methodo mathematica in usum Auditorii Conscrip-
ta”; A fizika alapjai matematikai módszerrel leírva a hallgatók használatára. 
Jena, 1727, 5. kiadás: 1761), hogy a tudós világ számára kiváló embereket ne-
velt: „Segner, Lieberkühn etc.; kann ich grössere Namen nennen?”31

Hamberger nagy befolyását az mutatja legjobban, hogy az ő elnökletével – s 
nyilván az ő előadásainak hatásra, személyes biztatására, az ő segítségével – 
már hallgató korában sorra készítette jelentős dolgozatait, és azokat nyilvánosan 
meg is védte.

Az első ilyen hallgatói védésről, amely 1726 szeptember 7-án zajlott, az 
alábbiakat írta Jakucs István, aki abban téved, hogy ez a második ilyen jellegű 
szereplése volt Segnernek. Nagyon sok helyen tévesen 1725-re dátumozták a 
Descartes-féle előjelszabályról 1728-ban készített dolgozatot (amelyről részle-
tesen írtunk a matematikai fejezetben), s ugyancsak tévesen 1722-re tették az 
alkáli sókról írtakat.

31  „Segner, Lieberkühn stb.; kell nagyobb neveket mondanom?”

Segner mestere: 
Georg Erhard Hamberger
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A jénai egyetem 1661-ben (Deutsches Museum Bibliothek, München)



40

Vegytani disputációja

„Második (!) munkája egy kémiai „disputáció” az alkálikus sókról. (Disputatio 
de penetratione salis alcali in interstitia salis acidi. Praeside Georgio Erhardo 
Hambergero, Jenae, MDCCXXVI)

Abban az időben divatban voltak a „disputák”, külföldön és Debrecenben is. 
A vitatkozás vezetője a dékán volt, aki kijelölte a védőt (respondens). A respon-
densnek valami teológiai, természettudományos, vagy bölcsészeti kérdést kel-
lett részletes megokolással előterjesztenie, valamint a támadót: (opponens), aki 
a felvetett kérdést ellenérvekkel ostromolta. Ilyen jellegű ez az értekezés is, ezt 
mutatják a szövegben előforduló szavak. Jelen esetben, úgy látszik, az opponens 
nem volt kijelölve, mert az értekezés végén csak az elnök szól, szép szavakkal 
dicséri meg a respondenst, Segnert. Elmondja, hogy Segner megmutatta, mit ér 
a jó módszer, az ész és a fáradhatatlan tudásszomj. Megállapítja, hogy eddigi 
matematikai és fizikai tanulmányainak hasznát fogja venni az orvosi tudomány-
ban is. Végül Isten áldását kéri további munkájára.”32

Hamberger fenti véleménye a dolgozat 1726. augusztus 31-én nyomtatásban 
megjelent változatában olvasható, természetesen latinul. A neten is elérhető dol-
gozat címében ez áll: Dissertationem chimicam Penetrationem salis alcali in 
interstitia salis acidi33 per experimenta demonstrantem, azaz Kémiai értekezés 
az alkáli sónak [kálium-karbonát] savas közegbe való behatolásáról kísérletek-
kel bemutatva [bizonyítva]34

Sajnos a 22 oldalas, 42 §-ból álló dolgozatban nincsenek reakció egyenle-
tek, ezek nem tudtak segíteni az értelmezésben. Ezen nem szabad meglepőd-
nünk. Edelmann Sebő (1853–1921) a szombathelyi a Premontrei Rendi Szent 
Norbert Gimnázium egykori tanára, majd igazgatója 1885-ben kiadott „A vegy-
tan alapvonalai” c. tankönyvében sem írt le egyetlen reakció egyenletet, csak 
szövegesen jellemezte a kémiai reakciókat. Segner különben sem szerette a je-
lek használatát: írunk erről a matematikai és a fizikai fejezetben. Gondot okoz a 
vegyületek régi elnevezése is. A latin címeket magyarra fordító Kocsis Teréz a 
következőt találta:

„cf: (Oleum tartari. Sal alkali. Tömény oldata az alkáliának. Levegőn szét-
folyó anyag. Rendesen borkőből készített káliumkarbonát (K2CO3), amely a le-
vegőn állva, nedvességet vett fel és szétfolyt. in: Szathmáry: magyar alkémis-
ták).” Erre azért volt szükség, mert Segner egyik kísérletében „oleum tartari per 

32  Jakucs István: Segner János András. = Fizikai Szemle 5 (1955) pp. 65–68.
33  Gondot okozott a latin cím lefordítása. Látni fogjuk, hogy Szathmáry László „sósavként” értel-

mezte a birtokos esetben levő „salis acidi”-t, tehát acidum salis (=a sónak a sava [mondták ezt 
is a sósavra]) értelemben. A Györkössy-féle magyar-latin szótárban „sósav” címszó alatt ez áll: 
„acidum hydrochloricum”. Segner a tanulmány szövegében pedig azt írta, hogy az elvégzett 
kísérletben valami gyógynövénykivonatot használt, sósavról viszont nem írt.

34  http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/53714/1/
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delinquium”-ot használt, ami borkősav, de értették a belőle készített kálium-kar-
bonátra is. Azt pedig régen sal alcalinak hívták! Ennek a kísérletnek a kapcsán 
Segner a behatolást úgy képzelte, ezzel a kísérlettel azt próbálta bizonyítani, 
hogy az alkáli részecske megy be a savas részecskék közeibe – pontosabban 
kölcsönhatásba lép velük, hozzájuk tapad, így tölti ki a savas részecskék közti 
helyet. Korábban az volt a felfogás, hogy az alkáli só részecskéi közt „porózus”, 
üres helyek vannak, ezeket töltik ki aztán a savas részecskék.

További disszertációi

Segner sorra védte meg mestere híres könyvének35 egyes fejezeteihez kapcsoló-
dó „disszertációit”.

1727 október 25-én a mozgásról értekezett, 1728 március 6-án Arisztotelész 
„A színekről” c. munkájához kapcsolódó munkáját ismertette. 1728 áprilisában 
a hőcserének a „tüzes részecskék” átadásával, azaz a hőfolyadék, a hőanyag el-
mélet alapján történő magyarázatáról szóló fejezetek témáihoz írt dolgozata volt 
a disputa témája.

Láthatjuk, hogy módszerét, valamint korai és későbbi kutatási témáinak je-
lentős részét is mesterének fenti művéből vette.

1728-ban Hambergerhez írt levélformájú disszertációjában néhány algebrai 
szabályt vezetett le és a kúpszeletekkel foglalkozott – amint azt Wedel profesz-
szor Segner doktori avatóbeszédében elmondta. Mi nem találkoztunk 1728-ból 
származó ilyen alkotással, viszont tudjuk, hogy Hambergerhez írt a Descartes- 
szabályról episztolát. Valamint tudunk arról, hogy Segner 1743. március 25-én 
a kúpszeletekről levelet írt Eulernek.

Teichmeyer dékánságának idejében, 1729. augusztus 4-i dátummal szerepel 
Segner doktori értekezésének benyújtása és kérelme a jénai orvosi kar iratai-
ban36:  és ugyanitt szerepel az 55a oldalon, hogy a dolgozat megvédését 1729. 
október 3. napjára tűzték ki. Az eljárásról nem állnak rendelkezésre a karon to-
vábbi iratok, mert azok elvesztek – írta a két jeles orvostörténész, Uschmann és 
Krauße. 

Ugyanakkor a már említett és többször idézett Dörnyei Sándor szerkesztette 
Peregrinálók kötet Segner címszava alatt az áll J. A. Wedel avató beszédében, 
hogy Hilscher professzor elnökletével 1730. április 22-ére tűzték ki Segner or-
vosdoktorrá avató értekezésének előadását. Az életrajzot is tartalmazó beszéd 
forrása: „Ioannes Adolphus Wedelius bölcsész és orvosdoktor ...avató beszéde a 
remoráról, vagyis arról a szerkezetről, amellyel a testeket a kívánt pontban, akár 

35  G. E. Hamberger: Elementa physices methodo mathematican usum Auditorii Conscripta, Jena, 
1727., 5. kiad.: 1761.

36  Kandidatenbuch der Med. Facultät 1680-1840. UAJ Best. L No. 393/1. 55.
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felemelve, akár lesüllyesztve szilárdan rögziteni lehet, Jénában, Ritter betűivel.” 
Ennek a műnek a megjelenési dátuma április 20.37

Wedel a kor szokásainak megfelelően megragadta az alkalmat, és egy orvo-
si témájú védésnél az életrajz elmondása és publikálása ürügyén közölte saját 
tanulmányát. Amikor befejezte a remora leírását, a dolgozat 6. oldalán így írt: 
„egyéb használatát, ha isten is úgy akarja, a későbbiekben fogjuk előadni. Ezen 
dolgok előadására alkalmat adott a kiváló orvostudományi doktorjelölt Segner 
A. J. inaugurális disszertációja a De natura...”

Wedel valóban foglalkozott hasonló témával 1740-ben is.38

Segner orvosdoktori értekezésének nyomtatott változatát 1730. április 26-án 
adták ki, ez azonban a védés tényleges időpontja, amely a bejelentetthez képest 
négy nappal később volt (De natura ac principiis medicinae, dissertatio inaugu-
ralis. Jenae, 1730.) és Hilscher volt az elnök.39

A disszertáció témája teljesen orvosi, 42 oldalon 90 §-ból áll, ezt követi egy 
geometriai tétel: bizonyítással, három következménnyel és egy példával, telje-
sen azonos módon a matematikakönyveiben alkalmazott módszerével. Segner 
maga azt írta, hogy csak helykihasználás miatt tett be a 43. és 44. oldalra egy kis 
matematikát.40

Doktori értekezésének bevezetőjében Segner leírja, hogy az orvos az egész-
ség megőrzője. Betegség esetén az egészséget, amennyire csak lehet, vissza kell 
állítani gyógyszerek és a természeti erők támogatásával. Az orvos tevékenysége 
semmi esetre sem könnyű: ha nem tudja felismerni az egészséges és a beteg ál-
lapot igazi okait, akkor sohasem tud kifogástalan és veszélymentes („kockáza-
tok, mellékhatások”) gyógyszereket találni. A további fejezetekben elméleti kér-
désekkel foglalkozik. A korábbi hamis elképzelésekkel szemben Segner szerint 
William Harvey (1578–1657) vérkeringés-tana megfelelő orvosi elmélet alapja 
lehet. Ugyanebben az összefüggésben Hambergert tartja iránymutatónak, aki 

37  http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10820503.html
38  http://lmldb.stanford.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&BOOL1=as+a+phrase&FLD1= 

Keyword+Anywhere+(GKEY)&CNT=50&SAB1=14334607  
Magánál Segnernél is találkozhatunk hasonló gyakorlattal. De aequandis thermometris aereis 
programma quo dissertationem inauguralem medicam in Kal. iul. anni MDCCXXXIX. indicit. 
Göttingen: Vandenhoeck, 1739. 16 p. (azaz: Leírás a léghőmérők kiegyenlítéséről, mellyel be-
jelenti az 1739. július elsején tartandó orvosdoktori védést.) A jelölt, Carol Philipp Gesner a 
gravitációról értekezett a doktori védésén. Lásd: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/
object/display/bsb10655917_00001.html

39  http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10820544_00059.html
40  Az orvoslás elveiről szóló értekezést Segner – a nyomtatott változatban külön oldalon írva, ha-

talmas betűkkel – a szülővárosában lakó gróf erdődi Pálffy Miklósnak (1657–1732) ajánlotta: 
„Hoc quidquid es opellae devotissima mente dedicat seque ac studia sua humilime commendat 
tanto nomini subiectissimus auctor.” (Ezt a művecskét az alázatos szerző odaadó szívvel dedi-
kálja ilyen nagy névnek [jelentős személyiségnek], magát és műveit alázatosan figyelmébe 
ajánlva.)
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szerint a belégzésnél a külső bordaközi izmok, a kilégzésnél a belsők működ-
nek. Az értekezés további részében definiálja azokat a különböző diszciplínákat, 
amelyek összessége az orvoslást eredményessé teszik. Rámutat arra, hogy a ma-
tematikai és fizikai ismeretek milyen jelentősek az orvostudományban. „Az ér-
tekezésnek van egy kétoldalas melléklete, ahol Segner geometriai ábrával szem-
lélteti a testre ható erőket.” Uschmann és Krauße így értelmezi a kétoldalas 
mellékletet.41

Igaz, az erők [általában a vektorok] összeadásának paralelogramma mód-
szerét [is] láthatjuk a rajzon, azonban nem hivatkozik erőkre, nincs vektor-jelö-
lés, nyilván, mert akkor még nem volt a mai értelemben vett vektor-fogalom.

DIPLOMÁVAL A ZSEBÉBEN – ORVOS POZSONYBAN ÉS 
DEBRECENBEN

Segner orvosi diplomával a zsebében hazatért Pozsonyba. Bár egy évet töltött 
ott orvosként, egyetlen irodalmi forrásban sem találtunk semmi részletet ottani 
gyakorló orvosi tevékenységre vonatkozóan. Az azt követő debreceni tisztiorvo-
si, „városi physicusi” állásáról már bővebben írnak.

„Ezután visszatért Pozsonyba gyakorló orvosnak, de ott meg sem melege-
dett, mert meghívták Debrecenbe. Debrecennek akkoriban már hónapok óta 
nem volt orvosa. Megbízták a pozsonyi diétán tartózkodó Szeremlei Sámuel 
nótáriust, hogy kerítsen egy jó medikust. Szeremleinek kettőt ajánlottak; egy 
Seiler nevű idősebb orvost és az akadémiákról akkor hazatért Segnert. Neki a 
fiatal Segner tetszett meg. Ezt írta Debrecenbe: „»Tegnap szólék Bél urammal. 
Fölötte igen kommendálja Segner uramat, hogy derekasan absolválta studiu-
mait, sőt kollégiumot is olvasott, jó matematikus, oda fel (ti. Jénában) profesz-
szorságot is várhatna. Láttam magam is; elég aktivusnak látszik.«”42

Erre a városi tanács 1730-ban ezt a határozatot hozza:
„Szeremlei úrnak meg kell írni, hogy hívja meg városi orvosnak a soproni 

(nyilván tévedés: pozsonyi helyett) Segner Andrást, aki az akadémiákról a mi-
nap tért vissza, 200 ft fizetéssel, s ha ő azzal nem elégednék meg, hatalmaztas-
sék fel Szeremlei úr arra, hogy 50 ft-tal még növelje.”43

Szeremlei úgy látszik megegyezett Segnerrel a szerényebb évi 200 ft-ban, 
mert jelentése alapján a város ékes latin nyelvű levélben 1730. november 11-én 
meghívta Segnert Debrecenbe. A latin nyelvű levelet, illetve annak másolatát, 

41  A dolgozatban a következő szerzőktől találhatunk idézeteket: Hippokrates, Erasistratos, Cato, 
Celsus, Caesalpinus, Baglivius, Harvey, G. E. Hamberger, Boerhaave, Stahl, Juncker, Keil, 
Borelli, G. W. Wedel, Ruysch, Teichmeyer és Sydenham.

42  Jakucs István: Segner János András. = Fizikai Szemle 5 (1955). pp. 65–68.
43  vö. Jakucs írásával. Segnerről lásd még: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4. 

köt. Bp., 1940. MOKT.
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nem sikerült a város levéltárában megtalálni, de az ugyanazon napról keltezett 
tanácsi határozat megvan, így szól: „Segner András úr a városnak rendes orvo-
sául 200 rhenes forint fizetéssel hivassék meg.” Állását decemberben el is fog-
lalta, és közmegelégedésre töltötte be.

A Déri Múzeumban őrzik azt a dokumentumot, amelyből elvileg megtud-
hatjuk a debreceni orvosi tartózkodás pontos időtartamát. Ennek fotómásolata 
és szövege meg is jelent a „Beszámoló Segner kutatásainkról” c. írásban44 és 
facsimilében közölte azt Kaiser is:

„1731 tavaszán a tanács a pozsonyi születésű Segner Andrást hívta meg vá-
rosi fizikusnak, aki azonban csak félévet töltött nálunk. Azután a németországi 
Jénába vándorolt ahol világhírű orvossá, természettudóssá nőtt. Pedig Debrecen 
is jól fizette. Kovenciójában 240 [,] félesztendeji interenciájában 60 [,] idejöve-
tele költségéért 30, házbére címén 12,50, összesen 342,50 magyar forintot ka-
pott félévi működéséért.”45

Valójában egy évig maradt 
Debrecenben. 1732-ben vissza-
ment Jénába. Mi volt ennek az 
oka? A legtöbb forrásmunka sze-
relmét hozza fel okul. Titkon el-
jegyezte Teichmeyer professzor-
nak a leányát, Mária Karolina 
Zsófiát, és ez vonzotta vissza Jé-
nába. Róla Weszprémi szinte 
vádlólag írja,46 hogy a kiváló ké-
pességű ifjú embert édes kecseg-
tetéseivel állásából elcsalta és az 
országból elragadta.

Mások szerint távozásának oka tudományszomja volt. Különös hajlama a 
matematikához és a természettudományokhoz vonzotta. Jénában meg akarta 
szerezni a magiszteri fokozatot és előadásokat akart tartani.

Itthonról nagy sajnálkozással bocsátották el. Szűcs István később ezt írja: „ő 
egy év mulva köz-sajnálatra Jénába távozott, s ottan physica, mathesis és ché-
mia tanárkodása mellett világhírű orvosi tekintélyre tett szert”.47

44  Lengyel Zoltán: Beszámoló Segner kutatásainkról. = Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 
12. pp. 544–554.

45  Lengyel id. cikke
46  lásd St. Weszprémi: Succincta Medicorum Hungariae et Transilvaniae Biographia. 1. köt. Lip-

cse, 1774. és annak 1960-as magyar fordítását!
47  Szücs István: Szabad királyi Debrecen város történelme. A legrégibb kortól a mai időkig. 1–3. 

köt. Debrecen, 1871. 1104 p.

Segner debreceni városi tisztiorvosi 
működéséről
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Debrecen városa nagyon büszke arra, hogy ő egy évig ott tanult, és mintegy 
másfél évig ott dolgozott. Most csupán arra hivatkozunk, hogy Iván István 1967. 
évi ezüst Segner-emlékérmének hátoldalán ez a szöveg olvasható: „A hálás 
Debrecen”

Iván István debreceni Segner-érme, 1967

A JÉNÁBA VISSZATÉRT „PROFESSOR PUBLICUS 
EXTRAORDINARIUS”

A Jénai Egyetem Filozófiai Fakultáshoz benyújtott, már említett keresetében 
Segner megírta, hogy Teichmeyer támogatja az ő kinevezését. Kéri a szokásos 
költségek egy részének elengedését, a felmondás jogát és természetesen azt, 
hogy kaphasson katedrát a filozófiai karon. A dékán, Johann Bernhard Wiede-
burg (1687-1766) köröztette Segner beadványát, közölte, hogy ő nincs ellene az 
alkalmazásnak, és azonnal beszélt Segner jövendőbeli apósával, Teichmeyerrel. 
A kar egyetértése után a történész prorektor B. G. Struve és Wiedeburg, mint 
dékán 1732. április 23-án kiállítottak egy diplomát arról, hogy Segnert alkal-
mazzák a filozófiai karon.48

A kötelező (székfoglaló) nyilvános vita témájának Segner az „Archiméde-
szi tükröket” javasolta. A kar egyetértett, és 1732 május 17-re tűzték ki a ren-
dezvényt.49 Teichmeyer leendő vejénél biztosra mentek: védőnek Segner mos-
tohatestvérét, az orvostanhallgató Johann Michael Segnert jelölték ki, aki 

48  UAJ Best. M 82, 148.
49  A nyomtatott példányon május 10. szerepel.
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1734- ben Hilscher elnökletével szerzett orvosdoktori címet, ugyanúgy mint 
Segner annak idején.

Az alkalmazási diploma kiállítását és a nyilvános vitát természetesen meg-
előzte az, hogy 1732. április 9-én Segner aláírta a kinevezését arról, hogy – 18 
további új docenssel együtt – a bölcsészeti fakultáson magándocensként („Mag. 
phil., privat”) előadásokat tarthat. A filozófia magisztereiről vezetett anyakönyv 
73a oldalán pedig az áll, hogy 1732 december 11-én nyilvános docens lett.

A bölcsészeti karon a nyilvános rendkívüli professzori címet a weimari her-
ceg kinevezése alapján 1733 szeptember 19-én kapta meg. Erről elolvashatjuk 
Segner sajátkezű bejegyzését a jénai matrikulában.50

„Ioannes Andreas Segnerus, posoniensis Hungarus, Medicinae Doctor, cle-
mentissimo Serenissimorum Academiae huius Nutritorum iussu, Prorectore 
Magnifico, H. F. Teichmeyero, Med. P. P. O. et Saxo Vinariensi et Isenacensi 
Consiliaro Aulico et Archiatro, Socero suo venerando, in Professorum Philo-
sophiae extraordinariorum numerum, A. 1733 d. 19. Septembris, cooptatus 
est.”51

Az ebből az alkalomból október 26-án tartandó előadásának nyomtatott 
meghívóját már így írta alá: „Philosophiae et Medicinae Doctor, et illus Profes-
sor Publicus Extraordinarius”.

Magnificum Dominum Prorectorem Illustrissimos S.R.I. Comites Patres 
Academiae Celeberrimos Omnium Facultatum Doctores Praenobilissimos Ge-
nerosissimos Ac Nobilissimos Scientiarum Fautores Ac Studiosos Ad Orationem 
Auspicalem De Methodo Geometrica Die XXVI Octobris, Hora X. Matutina In 
Auditorio Theologico Habendam De Mutationibus Aeris, A Luna Pendentibus 
Quaedam Praefatus Qua Par Est Reverentia, Observantia, Humanitate Invitat 
Ioannes Andreas Segner Philosophiae Et Medicinae Doctor, Et Illius Professor 
Publicus Extraordinarius. Jenae, 1733. Horn. [4] Bl.: graph. Darst.

A hosszú cím lényege a következő: Segner illő tisztelettel meghívja a rek-
tort, professzorokat stb. az október 26-án tartandó ünnepélyes beszédére, ami a 
levegőnek a Hold által okozott változásairól fog szólni.

50  http://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00240803/UniProg_Matrikel_240149 
645_3_0101.tif  
lásd még: Tárczy-Hornoch Antal: Mikor távozott el Segner János András véglegesen Magyar-
országról? = Fizikai Szemle 23 (1973) No. 11. pp. 345–346.

51  Segner András János pozsonyi magyart, az orvostudomány doktorát ezen Akadémia felséges 
fenntartóinak rendeletére a filozófia rendkívüli professzorainak sorába választotta 1733. szep-
tember 19-én a nagyságos prorektor, Hermann Friedrich Teichmeyer nyilvános rendes orvos-
professzor, sachsen-weimari és eisenachi udvari tanácsos és udvari orvos, [aki egyben Segner] 
tiszteletre méltó apósa.
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Régi egyetemi ház Jénában

Neve a bölcsészeti kar nyomtatott előadásjegyzékében először 1733. október 
4-én szerepel. Az előadások témái: az euklidesi geometria elemei, tiszta és al-
kalmazott matematika, logika és metafizika. Azonban Segner már ezt megelő-
zően is tanította ezeket a tárgyakat Christian Wolff rendszere szerint. Az 1734. 
május 8-án kiadott rendkívüli tárgyak címszó alatt az előbbiek speciális kérdései 
mellett már külön algebrai és fizikai, elsősorban mechanikai témák is vannak. 
1735 évi nyári szemeszter tanrendjének a nyomtatott változatában már nem ta-
láljuk a nevét, azonban két kézírásos oldalon még szerepel az, hogy ő aritmeti-
kai, szemiotikai és logikai előadásokat tart.

A matematikai, fizikai és kémiai előadásai azonban nem térítették el Segnert 
a medicinától. F. Boerner az 1714–1772 közt élt Gottlieb Karl Springfeldről írt 
életrajzában említi, hogy találkozott vele boncolás közben a Theatrum Anatomi-
cumban. Bizonyos orvosi tanításról is szó esik: „...nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Ő (Segner) egy fiatal magántanuló grófot magánórákon gyógyszerészetre 
tanított.” Orvosi magánkurzusáról, a „collegium privatumról” egyik magyar ta-
nítványa, Molnár Ádám is beszámolt.

A hallgatói disputáiból és az előadási tematikájából is látszik, hogy Segner 
Jénában rakta le későbbi nagyhatású műveinek alapjait, amelyeknél kezdetben 
egyértelműen látszik Hamberger jatromechanikai gondolatainak hatása. Más vo-
natkozásban is hatott Segner életútjára Hamberger. 1733-ban a Göttingeni Egye-
tem alapításakor meghívták a már jól ismert professzort az ottani orvosi karra.
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A felajánlott kedvező feltételek ellenére Hamberger nem fogadta el a felké-
rést, mert nem akart apósától, az orvosprofesszor Johann Adolph Wedeltől el-
válni. Mindkettőjükkel tárgyalt a Göttingeni Egyetem felettes hatósága, a han-
noveri minisztérium. Hamberger 1734. március 8-án közölte a Weimari Kor-
mánnyal, hogy meghívták őt Göttingába professzornak, de bizonyos feltételek 
mellett maradni fog Jénában. A feltételeket nem teljesítették, ezért november 
3-án kérte elengedését. Nem engedték el sem őt, sem apósát. Ekkor javasolta 
Hamberger maga helyett Segnert, aki 1735 augusztusának elején át is költözött, 
és a Georgia Augusta egyetemen rendes professzor lett.

A térbeli különválás ellenére bizonyos vonatkozásban megmaradtak a jénai 
kapcsolatok. 1736-ban Haller is elfogadott egy professzori állást Göttingenben. 
1741-ben Haller második feleségének halála után házasságra lépett Teichmeyer 
Sophie nevű lányával, így – mint már említettük – Segner sógora lett.

Akkor is a jénai emlékek tódultak elő, amikor akarata ellenére belekevere-
dett a Haller és Hamberger közötti vitába. Az életrajz-író Blasche 1758-ban azt 
írta, hogy Segner a Hamberger által kifejlesztett paralelogrammával történő áb-
rázolás helyett a trapézt javasolta a légzésmechanizmus ábrázolására.

Segner orvosdoktori értekezésében 1729-ben helyesnek tartotta Hamberger 
elméletét. Tulajdonképpen most sem tért el ettől lényegesen, hanem csupán mó-
dosította azt. Erről a tényről maga Segner Hambergerhez 1751. október 28-án 
címzett levelében ezt írta: „Azt hiszem, hogy a trapéz ellentétben áll az Ön rend-
szerével, pedig én bizonyítottam, hogy az önmagában jobban támogatható, mint 
a paralelogramma.” Ez a – néhány évvel Hamberger halála előtt írt – levél is 
mutatja, hogy Segner még mindig mennyire kötődött érzelmileg régi tanárához.
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A GÖTTINGENI KORSZAK (1735–1755)
Írta: Rab Irén

A göttingeni egyetem levéltára (Universitätsarchiv Göttingen), az egyetemi 
könyvtár kézirattára (Handschriften der Niedersächsischen Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Göttingen), a tudományos akadémia levéltára (Archiv der Aka-
demie der Wissenschaften zu Göttingen) és a városi levéltár (Stadtarchiv Göt-
tingen) számos Segner kéziratot, hozzá írott vagy vele kapcsolatos levelet, iratot 
őriz, amelyek ez idáig magyar kutatók előtt egyáltalán nem, vagy csak kis rész-
ben voltak ismertek. A könyvtár régi gyűjteményében lévő könyvritkaságok 
nagy részét az utóbbi időben digitalizálták, ezzel hozzáférhetővé tettek olyan 
kiadványokat, melyek használata a Segner életmű teljességének ismeretéhez el-
engedhetetlenek. Göttingeni kutatásaim során igyekeztem mindent felkutatni és 
feltárni, a feltárt eredményeket publikálni. Kutatásaimról 2016-ben tartottam 
először előadást az MTA Élet–Tudomány–Történelem című konferenciáján, ami 
a Kaleidoscope – Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti folyóirat megje-
lent.52 Friss kutatási eredményeim összefoglalását a Göttinger Jahrbuchban né-
metül publikáltam.53

A gazdag anyag eddig feldolgozott része került bele ebbe a fejezetbe. Az 
összes kéziratot szeretném azonban feldolgozni és nyilvánosságra hozni, ami 
Segner grafomán munkabírását tekintve nagy feladat. Segner göttingeni emlékét 
nem jelentőségéhez képest ápolják az egyetemen, ezért azt is feladatomnak te-
kintettem, hogy a kéziratok felkutatásán túl a Segner-emlékhelyeket is ismertté 
tegyem. Sikerült azonosítani Segner egykori, sörfőzési joggal rendelkező lakó-
házát,54  amelyet maga építtetett, és amelyet távozása után 1755-ben Röderer 
orvosprofesszornak adott el. A ház ma is áll, az Irish Pub nevű vendéglő üzemel 
benne. 2018 tavaszán emléktáblát helyezünk el az épületen. Szeretném a Seg-

52  Adalékok Segner János András göttingeni korszakához (1735–1755). In: Kaleidoscope 7 (2016) 
13. 400–408

53  Über Johann Andreas von Segners Göttinger Jahre (1735–1755), Göttinger Jahrbuch 65 (2017).
54  Kothhaus: Göttingenben minden házat így neveztek, ami nem volt hivatalos sörfőzde, de sör-

főzési joggal rendelkezett.
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ner-kerék elve alapján elsőként felépített nörteni olajmalom feltételezett helyét 
is megjelöltetni, csakúgy mint az első csillagvizsgáló megépítésében szerzett 
elévülhetetlen érdemeit elismertetni.

BEIKTATÁS ÉS FUNKCIÓK

Az egyetem levéltárában található iratok szerint55 az egyetem fenntartója, II. 
György angol király 1735. augusztus 3-án írta alá Segner göttingeni kinevezé-
sét. A kinevezést „Doctorem Medicinae, Professorem Publicum Segner zu Jena” 
címezték. Segnert a fizika és matematika rendes professzorának hívták meg 
Göttingenbe, hivatalát 1735 őszi szemeszterétől kellett átvennie. Javadalmazása 
évi 500 birodalmi tallér volt, amihez még évi 40 tallér költség-hozzájárulást ka-
pott. A költözéssel járó költségekhez további egyszeri 200 tallért utaltak ki ré-
szére, és az egyetem gondoskodott megfelelő lakásról is. Segner fizetése a göt-
tingeni professzori átlagfizetésnek felelt meg, jövedelme a diákok által magán-
órákért fizetett díj következtében ennél jóval magasabb volt. Húsz év alatt 
fizetése évi 700 tallérra emelkedett, amihez további 300 tallér folyt be két karon 
tartott magánórák után és az orvosi gyakorlat oktatásából is volt bevétele. Jöve-
delmét mégis kevesellte: Itteni jelenlegi körülményeim csak kis könnyebbséget 
biztosítanak feleségemnek a háztartás vezetésében. – írta 1754-ben. 56

Segner minden bizonnyal hosszú távra tervezett, és nem állt szándékában 
Göttingent elhagyni. Saját házat építtetett és 1742-ben polgárjogot nyert felesé-
gével57 együtt. A ház építését egy évvel korábban kezdte, az egykori nyugati 
városfal mentén húzódó úton, a Stumpfebiel 495. alatt.58 A kezdeti időkben nem 
volt jellemző, hogy a professzorok polgárjogért folyamodtak. 1733–1755 között 
az egyetemen tanító 68 professzorból 28 kért mindössze polgárjogot és csak ti-
zenhatnak volt saját tulajdonú háza.59 A legtöbben nem bíztak a frissen alapított 
egyetemben, elégedetlenek voltak a körülményekkel és arra vártak, hogy majd 
egy másik egyetemen lesz jó állásuk.

Segner 1735–1755-ig, 20 éven keresztül tanított a göttingeni egyetemen. 
Kollégája, Hollmann professzor60 szerint csak azért esett rá a választás, mert a 

55  UAG Kuratorialarchiv 5735. Die Bestallung des Profess. Philosoph. Johann Andreas Segner 
1735-1755.

56  Deutsches Zentralarchiv Merseburg: Rep 96R und Rep 7 Nr. 13, S.83.
57  Segner 1742. április 22-én, felesége Teichmeier Marianne Caroline Sohie 1742. március 13-án 

kapott polgárjogot.
58  A ház a mai Mühlenstraße 4. alatt ma is áll. Itt helyeznek el 2018-ban Segner-emléktáblát e ta-

nulmány szerzőjének kezdeményezésére.
59  Göttingen 1690–1755, Wellenreuther, H. (szerk.) Studien zur Sozialgeschichte einer Stadt. Göt-

tinger Universitätsschriften Bd. 9. Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1988.
60  Samuel Christian Hollmann (1696–1787)
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posztra kiszemelt személyt, Hambergert61 – Segner jénai mesterét –, az ottani 
egyetem nem engedte el. Őérte mindent megadott volna a frissen alapított göt-
tingeni akadémia, még apósát, az idős Wedelt62 is alkalmazták volna. Mert 
Hamberger a bölcselet, különösen pedig a fizikai és matematikai tudományok 
terén nagyhírű volt, és ha már őt magát nem is sikerült megszerezni, legalább 
tanítványai közül a legügyesebbet, a Jénában extraordinariusi rangban alkal-
mazott Segnert szerződtették.63 Hollmann gúnyoros megjegyzése mögött szak-
mai féltékenység húzódhatott: ő is tanított természettant, csakúgy mint Segner, 
ezért szakmai és financiális64 konkurenciát jelentett a számára. A Hollmannra 
tett gúnyos megjegyzésekben Segner sem maradt el, rendre kipellengérezte kol-
légáját annak matematikai hiányosságai miatt. Érdekes, hogy Hollmann-nak 
1787-ben, az egyetem félévszázados jubileumára készített, a korai időszakról 
szóló könyvében Segner neve csak ebben az összefüggésben fordul elő, holott 
személye és tudománya meghatározó volt az első évtizedekben.

A göttingeni Pauliner utca, balra az egyetem első épületeként használt 
egykori pálos templom (G. B. Probst rézmetszete)

61  Georg Erhard Hamberger (1697–1755)
62  Johann Adolf Wedel (1675–1747)
63  Hollmann: Die Georg-Augustus Universität zu Göttingen in der Wiege, in ihrer blühenden Ju-

gend und reifferem Alter.- Fragment einer Geschichte der Georg-August-Universität zu Göttin-
gen. Göttingen, 1787: 43–44.

64  Az ún. privatus és privatissimus, azaz a szabadon választott fizetős órák tekintetében. A sokat 
kísérletező Segner vonzotta a fizetős diákokat, privatain sokszor húszan-huszonöten is ültek.
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Segnert a bölcseleti karra, a matematika és a fizika professzorának hívták 
meg, ide is iktatták be, nevével a későbbiekben mégis az orvosi kar professzorai 
között találkozunk. Ha lehet mondani, Jénában korábban szerzett orvosdoktori 
képesítésével ’mentette meg’ a Georgia-Augustát. Ugyanis az orvosi karra kez-
detben csak egy professzort sikerült szerződtetni, az erfurti Albrechtet,65 aki 
1736 elején váratlanul elhunyt. Hogy a hivatalosan még nem beiktatott egyetem 
működőképes legyen,66 Segnert 1736. március 3-án kelt királyi rendelettel át-
helyezték az orvosi karra.67 Ebben a szemeszterben Richter68 érkezéséig ő volt 
az egyetlen professzor itt, és minden medicina tárgyat ő tanított. Az áthelyező 
okirat szabályozta Segner feladatkörét és javadalmazását. Utóbbit feladatainak 
arányában kellett a két kar között elosztani. A leckekatalógusban mindkét karnál 
szerepelt a neve, de a rotációs feladatköröknél – prorektori és dékáni hivatalvi-
selés – az orvosi karnál betöltött funkcióját vették figyelembe. Húsz év alatt 
kétszer volt prorektor és ötször az orvosi kar dékánja.69 Az 1737-ban kiadott 
egyetemi alaptörvényekben mind a két fakultásra vonatkozó fejezetnél megta-
láljuk az aláírását.70

A PROFESSZOR: AZ OKTATOTT TÁRGYAK ÉS MÓDSZEREK

Kezdetektől egészen pontosan meg tudjuk állapítani, hogy milyen tárgyakat ta-
nított Segner göttingeni professzorsága alatt. A leckekatalógust, ami a profesz-
szorok nyilvános (publica) illetve magánóráit (privata) tartalmazta, minden sze-
meszter elején nyomtatott formában megjelentették.71 1748-tól kezdve a min-
denkori leckekatalógust a Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen72 
közzétette, így nemcsak Göttingenben, hanem bárhol a művelt világban tudni 
lehetett, kik és mit tanítanak ezen az egyetemen. Az orvosi karon Segner kémiát 

65  Johann Wilhelm Albrecht (1703–1736)
66  A királyi privilégiumot 1736.december 7-én állították ki. (Statuta Generalia Academiae Geor-

giae Augustae)
67  Universitätsarchiv Göttingen, Kur.5735: Bestallung der Prof. Philoph. J. A.Segner 1735–1755. 

zugleich dem ultimum locum in Facultate medica derogestalt bekleyden solle, 6-7.
68  Georg Gottlob Richter (1694–1773)
69  Prorektor: 1743,1 és 1749,1; dékán: 1740, 1743, 1746, 1750, 1754. A prorektori tisztség fél-

évre, a dékáni teljes naptári évre szólt. – Ebel W. (szerk.), Catalogus Professorum Gottingen-
sium 1734–1962. Vandenhoeck &˛Ruprecht Verlag, Göttingen, 1962.

70  Ebel W. (szerk.) Die Privilegien und älteste Statuten der Georg-August-Universität zu Göttin-
gen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961.

71  Catalogus praelectionum publice et privatim in Academia Georgia Augusta ... habendarum. 
Digitálisan is hozzáférhető: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/toc/?PID=PPN687592380.

72  A ma is megjelenő tudományos folyóiratot Albrecht von Haller alapította, távozása után, 1753-
tól Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen, 1801-től pedig Göttingen Gelehrte Anzeigen 
(GGA) címmel adták ki. 1748-tól március közepén és szeptember elején mindig megjelentették 
a következő szemeszter tantárgyi kínálatát.
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és kémiai kísérleteket adott elő, hol Rothens, hol Boerhaave alapján.73 Kémia 
minden szemeszterben volt, emellett kurzusai között fiziológiát, az emberi test 
alakjának magyarázatához statikai alapvetést, a medicina intézményeit és az 
orvoslás tudományának egyéb részeit tanította. Az előadások döntő többsége 
Göttingenben már németül zajlott – egyesek szerint azért, mert a diákok már 
nem tudtak elég jól latinul –, ezért Segner beszédgyakorlatokat is tartott a medi-
cina latin nyelvének használatáról.

Kötelező előadásainak nagyobb részét a bölcseleti fakultáson tartotta. Mate-
matika előadásain ’tiszta’ és alkalmazott matematikát, mennyiségtant, logarit-
mus- és valószínűség-számítást, geometriát, valamint sík- és térbeli trigonomet-
riát lehetett tanulni. Külön foglalkozott azokkal, akik a matematikai tudomá-
nyok átlátását, a matematikai gondolkodás elsajátítását kívánták. A fizika 
professzoraként optikát, dioptrikát, mechanikát, asztronómiát és földmérést ta-
nított. Természettan óráiba belevette a természetismeret tapasztalatait, sőt rend-
szeresek voltak nála a fizikai kísérletek is. 1746-ban jelent meg először az Ein-
leitung in die Natur-Lehre című tankönyve, amely további két kiadást ért meg. 
Az 1770-es göttingeni kiadás jelzi, hogy e művét majd két évtizeddel távozása 
után még mindig használták.74 Írt aritmetika és geometria tankönyveket,75 azok 
számára pedig, akik önszorgalomból akarták ezeket a tudományokat gyakorolni, 
elkészítette számtan és mértan előadásainak érthető és teljes összefoglalását.76

A felsoroltak elsősorban a nyilvános órákat jelentették. A privát, azaz fizetős 
órákról nincs teljes kimutatásunk, de különböző forrásokból lehet tudni, hogy 
magánóráin sokszor huszan-huszonöten ültek. Itt inkább tanított, mint oktatott, 
együttgondolkodva vezette rá diákjait a problémák megoldására. Földmérés 
óráján (Collegium geometricum) például egyszer, amikor a földmérési eszközök 
megbízhatatlanságáról beszélt, egyik diákja hajlékonysága miatt a női fűzőknél 
is használatos halcsontot javasolta a mérőeszköz anyagául. Segner kipróbálta, s 
mivel jónak bizonyult, rögtön mérőeszközt készített belőle.77

Tizennyolc esetben elnökölt doktori védésen. Ezekre az orvosi karon került 
sor, a jelöltek disszertációjának témája legnagyobbrészt a medicina területéből 
merített. Az előírások szerint a jelölt és az elnöklő professzor nevét is fel kellett 
tüntetni a kinyomtatott disszertáción. A szerzőség kérdése azonban vitatott, 

73  Rothe, Gottfried (1679–1710) Gründliche Anleitung zur Chymie, Leipzig, 1721, 2.Aufl. ill. 
Boerhaave, Herrmann (1668–1738) Gründliche Anleitung zur Chymie. Halbertstadt, 1733–34.

74  Einleitung in die Natur-Lehre. Göttingen, 1746, 1754, 1770.
75  Elementa Arithmeticae Et Geometriae. Göttingen, 1739
76  Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie : zum Gebrauche 

derjenigen, welche sich in diesen Wissenschaften durch eigenen Fleiß übenwollen, Göttingen, 
1747.

77  Teleki Pálról van szó. – Halmágyi István naplói 1752–53, 1762–69. és iratai 1769–1785. Szá-
deczky L. (szerk.), Budapest, 1906. 502.oldal.
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ugyanis a kezdeti időkben jellemző volt, hogy az értekezést az elnök írta, a je-
löltnek csupán a téziseket kellett nyilvánosan megvédenie.78

Voltak, akik nem kedvelték, valószínűleg szókimondása és kissé nyers, gú-
nyoros modora miatt. Kollégái közül már említettem Hollmannt, de Hallerral – 
aki egyébként a sógora volt79 – és a többi professzorral, sőt még Münchhausen-
nel, az egyetem királyi kurátorával is feszült volt a viszonya. Konfliktusba ke-
veredett szakmai kérdésben Christian Wolff hallei professzorral80 is. Segner a 
nagyhírű Wolff Compendium elementorum matheseos című munkájában tévedé-
seket fedezett fel, és szerette volna Wolffot egy nyilvános akadémiai vitára invi-
tálni. A vita elmaradt, de Wolff és követői keményen támadták Segnert, pedig 
kritikája jogos volt. A kor másik neves matematikusa, Euler,81 kiállt Segner mel-
lett, ettől kezdve tudós barátság kötötte össze őket. Tobias Mayerrel82 a göttin-
geni csillagvizsgáló használata és irányítása körül támadt nézeteltérése. Ha Seg-
ner professzornak megnyerőbb jelleme volna, és ha én nem vívtam volna ki ma-
gam ellen az ő teljesen alaptalan, nyers és ellenséges magatartását ... akkor 
vonakodás nélkül vállaltam volna a közös igazgatóságot. – írta Mayer egy levél-
ben kettejük kapcsolatáról.83 Hallerral támadt konfliktusát Michaelis jegyezte 
fel. A Göttingeni Tudós Társaságban kialakult vita során Segner azt találta mon-
dani, hogy legközelebb olyan tanulmányt készít, ami tele lesz matematikai téve-
désekkel, de ezt senki nem fogja észrevenni. És ha kinyomtatják, akkor majd 
nyilvánosan kigúnyolja a Társaság szakmaiatlanságát.84

Érdekes, hogy Halmágyi István naplójában az ellenségeskedésnek nyomát 
sem találjuk. Az 1752–54 között vezetett naplóból azt olvashatjuk ki, hogy Seg-
nerék nagy társasági életet éltek, bálokat adtak, hol hozzájuk jártak a professzo-
rok, hol ők mentek vendégségbe. A társasági és a szakmai élet eszerint elvált 
egymástól.85

78  Mildner-Mazzei: Vom Medizinstudenten zum Doktor. Die Göttinger Medizinischen Promotio-
nen im 18. Jahrhundert. Vandenhoeck u. Ruprecht , Göttingen, 1993.

79  Mindketten Teichmeyer-lányt vettek feleségül. Hermann Friedrich Teichmeyer (1685–1744) 
jénai orvosprofesszor, Hallert és Segnert is tanította

80  Christian Wolff (1679–1754)
81  Leonhard Euler (1707–1783) a következőket írta a vitáról: Dr.Hr.Geh.Rath Wolf oder vielmehr 

seine Anhänger haben neulich einen harten Streit mit Hn Segner, Prof.math. in Göttingen be-
kommen, indem dieser einige grobe Fehler in des Hrn, Wolfs Elementis Matheseos vorgaben 
gefunden zu haben,... Segner aber hat Recht, und von Seiten des Wolfs sind die Defensionen so 
schlecht beschaffen daß daher der Wolfianischen Philosophie wenig Ehre zuwachst. Man hatte 
besser getan die Fehler zu erkennen. Idézi Kaiser, Wolfram: In Memoriam Johann Andreas 
Segner. Halle, 1977.

82  Tobias Mayer (1723–1762)
83  Forbes, Eric G. The Foundation of the First Göttingen Observatory, Journal for the History Ast-

ronomy, 1974. 22-29. itt: 25. Mayer levele 1754. október 14-én a hannoveri királyi tanácshoz. 
Cod.MS.philos. 159, p.65a

84  Forbes, 25. Cf. 4/V, 195 (loc. cit., ref.3).
85  Halmágyi



55

Az induló egyetemen Segner volt az egyetlen külföldi professzor. Kezdet-
ben sok volt a panasz ellene, 1736-ban, az első evaluáció során Johann Uhl han-
noveri vizsgálóbiztos azt írta róla, hogy szokása minden németet ostoba fajan-
kónak nevezni. Sajnálatosnak ítélték a németekkel szembeni meggondolatlan 
viselkedését, hiszen végül is ebben az országban találta meg szerencséjét.86

SEGNER ÉS A MAGYAROK

Segner honfitársaival nem így bánt. Professzorsága alatt kilenc hungarus tanult 
az orvosi karon,87 közülük öten szerezték meg itt az orvosdoktori címet, három 
védésnél ő elnökölt. Két diák kifejezetten matematikára iratkozott be (Wízke-
lety, Rosner), ami ekkor még ritkaságszámba ment, és azt is tudjuk, hogy a teo-
lógusok közül legalább ketten miatta pártoltak át a természettudományokhoz 
(Matsko Mátyás, Butsányi Mátyás). Kezességet vállalt honfitársaiért: Wízkelety 
az ő közbenjárására nyert tandíjmentességet, és neki köszönhette Baligha Sá-
muel, hogy leadott értekezés nélkül kaphatta meg az orvosdoktori címet. A töb-
bieknek is segített, ahol tudott. A medikusokat privát betegekhez küldte, a sze-
gényebbeken benefícium szerzésével próbált könnyíteni. Közreműködött két 
Göttingenre szóló pozsonyi ösztöndíj alapítvány – a Burgstaller (1747) és a 
Scarizkin (1750) – létrejöttében.88

Bár nem praktizált, de ha valamelyik honfitársa betegségével hozzá fordult, 
annak nyavalyáját felügyelte és ingyen kúrálta. Úgy vizitált, mint barát a barát-
ját, és consiliumát is úgy adta.89– jegyezte fel Halmágyi. Segner nem veszítette 
szem elől hitbéli honfitársait sem, 1745-ben kérvényt írt a porosz királynak, 
hogy járjon közbe az üldözött magyarországi protestánsok érdekében.90

Bél Mátyás fia, a Göttingenben tanuló János Teofil, egyenesen legnagyobb 
nagy jótevőjének (mon tres grand Patron) nevezte Segnert. Nem is csoda, mert 
a fiatal medikus bajba sodorta magát: a közeli Weende91-ben folytatott orvosi 
gyakorlatot és szerelembe keveredett a doktor lányával. A leány teherbe esett, a 
dühös apa a csábítót áristomra fogta, és oltár elé vezettette a lányát. Az esküvő 
után Bél Segner segítségét kérte, egyrészt hogy családja előtt tartsa titokban az 

86  Ebel W. Briefe über Göttingen. Aus den ersten 150 Jahren der Georgia Augusta. Göttinger Tag-
eblatt Verlag, Göttingen, 1975.

87  Bél János Teofil MD, Wieland Károly János MD, Conradi András MD, Molnár Ádám, Seivert 
de Rosenberg, Dürnbach Ernst Wilhelm, Torkos János MD, Baligha Sámuel MD, Bara István. 
Segner Baligha, Conradi és Wieland védésén volt elnök. – Vom Medizinstudenten zum Doktor, 
91-249.

88  Futaky 2007, 61.
89  Halmágyi, 553.
90  Baur J. Die Anfänge der Theologie. In: Stackelber J.von (szerk.), Zur geistigen Situation der 

Zeit der Göttingen Universitätsgründung 1737. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988, 47.
91  Falu Göttingen határában, ma már csatolt városrész.
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ügyet, másrészt segítsen a házasságot érvényteleníteni. Segner Bél gyámjaként 
lépett fel, az egyetemi deputáció elé vitte az ügyet – ahol ebben az évben (1746) 
éppen ő képviselte az orvosi kart –, és ahol végül az ő javaslata alapján érvény-
teleníttették a házasságot. Nagyobb ügy lett belőle, mint amire a résztvevők 
számítottak: a hannoveri királyi titkos tanács határozata alapján a jövőben az 
egyetem előzetes megkérdezése nélkül egy pap sem eskethetett össze diákot.92 
Azaz a diákok házasságkötésében is az authentica habita szerint kellett ezentúl 
eljárni, a világi előírások nem voltak érvényesek az akadémiai polgárokra.

A magánember Segnert Halmágyi István naplójából ismerhetjük meg leg-
inkább. Halmágyi Teleki Pál grófot kísérte göttingeni peregrinációjára. 1752-től 
1754-ig Segner házában93 laktak, nála étkeztek és szabadidejük nagy részét a 
társaságában töltötték. Halmágyi fecsegő stílusú naplója nemcsak a polihisztor 
tudóst mutatja be, hanem emberi habitusáról is sok értékes információt közöl. 
Segnerék nagy társadalmi életet éltek, a professzorok mellett olykor az előkelő 
diákokat is meghívták vacsorára, ilyenkor sokáig folyt bor mellett a társalgás. 
Segner esténként szívesen beszélgetett kosztos diákjaival is. A téma sokféle 
volt, hol az éppen őt foglalkoztató problémákat vetette fel, hol a vendégek által 
előhozott kérdéseket igyekezett hangos gondolkodással megválaszolni. Az asz-
talnál szó esett a föld műveléséről, a hamuval való trágyázásról, a vetőmag nye-
réséről, a búza tárolásáról, a pálinkafőzés módjairól, de a vízcsövek anyagáról 
is. A réz és óncsövet mérgezőnek találta, a vasat drágállotta is, az agyagból ké-
szült cső szerinte viszont csak lejtőn jó, mert fagyökerek között igen sérülékeny. 
A gyakorlati életben használható tárgyak terve fogant meg a beszélgetések köz-
ben: például a teleszkópé, mert izgatta, hogyan lehet utazás közben a csukott 
hintóból kilátni, vagy hogyan kerülhető el a hám lazításával és a lovak szemel-
lenzőjével a kocsi tengelytörése az utazás során. A valószínűség-számítást játé-
kosan, kockázás közben magyarázta el hallgatóságának.

Segner nagy mesélő volt, hogy jó kedvet csináljon, rendes historiákat be-
széllett. Minden érdekelte, ami a világban zajlott. Történetei során térben a Tá-
vol-Keleten újonnan felfedezett szigetektől az ’Indiákig’, időben a római kortól 
az Amerikába éppen kivándorolt európaiak berendezkedéséig csatangolt. Érde-
kelte a magyar nyelv rokonsága. Az akkor éppen divatos zsidó-magyar rokonsá-
got elvetette, mert olvasott a Kaspi-tenger környékén talált magyar falvakról. 
Érdekelte Anglia alkotmányos berendezkedése, de anekdotázott a tatár lányok 
férjhez menési szokásairól, éjszakai kísértetekről és az egyetem inaugurációjá-
ról is.

92  „wegen der ergangenen Verordnung, daß kein Prediger ohne vorherige Anfrage einen Studio-
sum von dasiger Universtität copuliren solle” – Universitätsarchiv Göttingen, Kur.3905: Ver-
bot der Eheschließung des stud. Bel aus Ungarn. 25.11.1746. – 21.01.1747

93  Segner 1741-ben a Gotmarstr. 495.sz. alatt saját házat építtetett. Wellenreuther H. (szerk.), Göt-
tingen 1690-1755. Studien zur Sozialgeschichte einer Stadt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen, 1988. 462.
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Segnernek két gyermeke volt, egy fiú és egy leány, akiket saját elvei alapján 
nevelt. Az unalom a legveszedelmesebb dolog a világon – vallotta. A gyerekek-
nek irányítottan mindig kellett valamivel foglalatoskodniuk. Hároméves koruk-
tól fogva zenéltek – mert a jó muzsika megnyugtatja az elmét – rajzoltak, olvas-
tak. Ha egyiket elunták, belefoghattak a másikba, így nem történhetett velük 
baj. Az unalmat Segner nem ismerte. Egy Göttingenhez közeli faluban, Herber-
hausenben vett kis birtokot, ide vonult, ha magányra vágyott, vagy savanyúvíz 
kúrára, ha köszvény kínozta. Kikapcsolódásként méhészkedett, de a méhekben 
is rögtön megtalálta a kísérletezés lehetőségét. A maihoz hasonló kaptárt készí-
tett, sok apró lyukat hagyva a táblában, ezeket kedve szerint tudta nyitni-csukni, 
hogy megfigyelhesse a méhek életét.

A TUDÓS FELTALÁLÓ

Göttingeni korszakának terméke a róla elnevezett Segner-kerék, amit a tudo-
mány a turbina őseként tart számon. Kísérletezéseinek eredményeit először 
1750-ben a Hannoversche Gelehrte Anzeigenben94 tette közzé, 1753-ben pedig 
ugyanitt már a hidraulikus elv alapján Nörtenben felépített olajmalomról érteke-
zett. A találmány lényege, ahogy ő írta, hogy alkalmazható az összes malom-
fajtánál használatos hajtókerék helyett, kis vízigényű, ráadásul belső tulajdonsá-
ga miatt gyors mozgásra és hatalmas erőkifejtésre képes. A szerkezetet szökőku-
takhoz is ajánlotta, merthogy a vizet igen magasra tudja felhajtani. Segnert jó 
ideje foglalkoztatta a vízi energia, talán gyerekkora óta, mikor a család vízimal-
mának működésén bámészkodott.

A kerék prototípusát olajmalom hajtására Nörtenben, Hardenberg báró bir-
tokán építették meg. Halmágyi 1753-ban találkozott Hardenberggel, aki beszél-
lé, hogy csináltatja Segner uram malmát, melyet kerék nélkül forgat a víz, per 
artem hidrostaticam. Mondja, nem mert volna hozzá fogatni, ha egy berlini 
nagy mathematicussal revideáltatván, ez nem approbálta volna.95 A báró jó kap-
csolatot ápolt Segnerrel és az egyetemmel is, birtoka a később ’oeconomiát’ ta-
nuló diákok számára mintabirtokként szolgált.

94  Eine von dem Hrn. Prof. Segner in Göttingen eingesandte Beschreibung der von ihm erfunde-
nen Hydraulischen Maschine. Hannoversche Gelehrte Anzeigen 1750, 1. Bd., St.35. 137–140; 
Einige Anmerkungen zu der im 35. Stücke dieser Anzeigen befindlichen Beschreibung einer 
hydraulischen Maschine. 1750, 1. Bd., St.38. 149–150, illetve Von der zu Nörten bey einer Oel-
mühle angebrachten neuen hydraulischen Maschine. 1753 , 3.Bd. St. 60, 881–888.

95  Halmágyi, 533-534.
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A CSILLAGVIZSGÁLÓ ALAPÍTÓJA

Segnert 1748-ban hannoveri királyi rendelet bízta meg egy csillagvizsgáló 
megtervezésével.96 Az épületet lehetőleg gyorsan tető alá kellett hozni és hasz-
nálatba helyezni. Az egyetemi költségvetés mindössze 1000 birodalmi tallért 
szánt a beruházásra, ezért Segner először egy viszonylag mélyen fekvő terüle-
ten lévő, használaton kívüli tornyot, a város viszont az Albani templom tornyát 
javasolta obszervatóriumnak. Végül úgy döntöttek, hogy az ’patikakertben’ hú-
zódó városfal egyik tornyát (ma: Turmstraße 7) használják fel az újonnan épí-
tendő létesítmény számára. Többszöri tervmódosítás után Segner irányításával 
1751-ben készült el az épület. Az 1748 és 1755 közötti időből 287 számozott 
lapnyi aktát találunk az Egyetemi Levéltárban a csillagvizsgáló építésére vo-
natkozóan. Tervek, szakértői vélemények, költségvetés, utasítás, királyi leira-
tok, városi tanácsi jegyzőkönyvek, kifizetési engedélyek. És számtalan feljegy-
zés ’Verzeichniß’, emlékeztető ’P.M.’, megjegyzés ’Bemerckungen’, levél ’Bri-

96  Universitätsarchiv Göttingen, Kur. 7254. Anlegung und fernere Unterhaltung der Sternwarte. 
26.10.1748. – 19.07.1806.

A göttingeni csillagvizsgáló alaprajza. 
„Contractmäßiger Grundriß der zu Göttingen neu zu erbauenden Observatorii  
astronomici” (Az újonnan építendő göttingeni csillagvizsgáló szerződés szerinti 

alaprajza Segner, Tobias Mayer és az építőmester aláírásával) 
Universitätsarchiv Göttingen, Kur 7254.
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ef’ Segner tollából. Írt a királyi tanácsnak Hannoverbe, utasította a kőművest, 
árajánlatokat kért, megrendelte az obszervatórium berendezését, tervrajzot 
 készített az épület nyitható tetejére és a homlokzat díszítésére vonatkozóan. 
42 irat összesen 96 oldalon: ez idáig a magyar kutatók előtt ismeretlen Segner 
kézirat.

Az obszervatórium nemcsak oktatási feladatokat volt hivatott szolgálni. 
II. György angol király – az egyetem fenntartója – az angol világbirodalom ki-
építéséhez kívánta kutató bázisul használni. Ezért Segner professzor mellé 
1750-ben meghívta a híres térképészt, Tobias Mayert Göttingenbe, hogy a maj-
dani obszervatórium gyakorlati céljai jobban megvalósulhassanak. Mayernek 
az asztronómia segítségével tengeri helymeghatározásokat és térképeket kellett 
készíteni. A király Segner mellé társigazgatóul, professzori státuszba nevezte 
ki a fiatal autodidakta Mayert, nem csoda hát, hogy a csillagvizsgáló körüli 
kompetenciákban folyamatos volt a nézeteltérés. Ráadásul Mayer nyomást 
gyakorolt feletteseire azzal, hogy Göttingenben maradását ahhoz a feltételhez 
kötötte, hogy egyedül irányíthassa a csillagvizsgálót. Segner lemondott igazga-
tói tisztségéről, és inkább elfogadta II: Frigyes porosz király ajánlatát. Az el-
hunyt Wolff megüresedett helyére 1755-ben a hallei egyetemre hívták, ahol 
aztán élete végéig a matematika, fizika és asztronómia professor primariusa és 
tudósa volt.

A GÖTTINGENI KIRÁLYI TUDÓS TÁRSASÁG

A göttingeni Királyi Tudós Társaság – Königliche Sozietät der Wissenschaften 
zu Göttingen – alapításának terve az egyetem alapításával egyidős, a megvaló-
sítás viszont majd másfél évtizedet váratott magára. 1750 végén Albrecht von 
Haller vette kezébe az alapítással kapcsolatos munkálatok irányítását. Először 
szakértői véleményt készített egy korábbi tervezetről,97 majd elkészítette és 
szétosztotta saját tervezetét is. Meg volt győződve arról, hogy a felállítandó in-
tézmény egyedül az ő vezetése alatt nyerheti el tekintélyét és teljességét.

A tervezetet 1751. február 9-én küldték el a királynak Angliába, ahonnan két 
hétre rá meg is érkezett az alapítási engedély. Az első ülést 1751.április közepén 
tartották, de az ünnepélyes beiktatásra csak november 10-én került sor.

Haller a királyi engedély után elkészítette az alapszabályzatot, melynek vé-
leményezésébe három kollégáját vonta be: a klasszika-filológus Gesnert, a filo-
zófus-fizikus Hollmannt és a természettudós Segnert. Őket jelölte ugyanis a 
Társaság három osztályának élére, egyúttal kollegiális barátságot és szeretetet 

97  Andreas Weber tervezetéről van szó.
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kérve hivatalba lépéséhez.98 A kollégák bár a szabályzat 30 pontjában találtak 
kisebb kifogásolni valókat, elfogadták azt és gratuláltak Hallernek. Maga Seg-
ner 17 tételt emelt ki, pontról pontra haladva, hat sűrűn teleírt oldalon keresztül 
fejtette ki a véleményét, változtatási javaslatait vagy kérdéseit. A levélre később 
rákerült, hogy javaslataiból mit vezettek át a szabályzatba, és mit nem vettek 
figyelembe. Segner kifogásolta például, hogy a tagoknak évente 10 ív terjedel-
mű, gondosan elkészített tanulmányt kell leadniuk, és hogy alapos indok nélkül 
nem maradhatnak távol az ülésektől; hogy neki például asztronómiai megfigye-
lésekről rendszeresen be kell majd számolnia.

A Tudós Társaság kezdetben rendes, tiszteletbeli és egyéb, külföldi (6) és 
belföldi (3) tagokból állt. A rendes tagok fizetést is kaptak, félévenként 66,24 
tallért, az elnök ennek dupláját. A fizetségért cserében rotációs rendszerben leg-
újabb kutatási eredményeikről előadást kellett tartaniuk, félévenként kettőt, amit 
aztán a Társaság Európa-szerte terjesztett kiadványában99 publikáltak is, me-
lyért külön járt honorárium. Az előadások nyilvánosak voltak. Segner 1751 és 
1753 között több előadást tartott, többek között a Mikrométer javításáról, amely 
a megfigyelőnek az eddiginél szélesebb látómezőt biztosít és a Folyékony testek 
felszínének egzakt módon történő számításáról.

Segner nem sokáig volt a Tudós Társaság tagja, egy magyarázat nélküli kur-
ta sorral 1753-ban bejelentette kilépési szándékát. Az akadémiai levéltár aktái 
között két érdekes kézirat található. Az egyik már a belépésnél megelőlegezi a 
kilépési szándékot, a másik megvalósítja azt. Nem szeretnék egész hátralévő 
életemre kötelezettséget vállalni, és egyébként más okok miatt, engedtessék meg 
nekem, hogy a Társaságból – ha úgy akarom –, bármikor szabadon kiléphessek, 
és a kilépés okát ne kelljen megmagyaráznom. Az ember nem tudhatja, mi fog 
történni a jövőben, és én a szabadságom minden darabját meg akarom tarta-
ni.100 – írta a szabályzat monitájához fűzött megjegyzésében 1751 tavaszán.

Az utóirat különössége azért figyelemre méltó, mert Haller távozása után, 
1753-ban az elnöki poszt betöltése körül viták alakultak ki. Segner mint kor- és 
rangelnök joggal várhatta volna az elnöki tisztség neki ítélését. Ez azonban 
mégsem történt meg, Segner viszont kilépett a Társaságból. Hogy ez lehetett-e 
a kiváltó ok, vagy valami más, például az obszervatórium vezetése körüli állan-
dó konfliktusa Tobias Mayerral, csak találgatni lehet. Segner kilépési nyilatko-
zatát Michaelisnek címezte és sajnos nem keltezte. Mindössze egy mondat áll 

98  A göttingeni Királyi Tudós Társaság elnöke Haller lett, a titkár Michaelis. A Társaságnak 3 osztá-
lya volt, a fizikai osztályba a fizikán kívül az anatómia, botanika, kémia és a természettörténet is 
beletartozott, rendes tagja, azaz vezetője Hollmann lett. A matematikai osztály Segneré volt, ide 
sorolták az általa vezetett asztronómiát is. A londoni tudós akadémia mintájára egy filológiai és 
történeti osztályt is létrehoztak, melynek élén Gesner állt. Johannes J. Anfänge der königlichen 
Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen. Weidmannsche Buchhandlung Berlin, , 1936.

99  Commentarii Societatis Regiae Gottingensis, 1752-ben jelent meg először.
100  Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Stat.1,3.
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rajta: Egyszer és mindenkorra kilépek a Társaságból. Ez minden feltett kérdésre 
elegendő válaszul szolgál.101

A Göttingeni Tudós Társaság valaha volt tagjai között Segner nevét ma meg 
sem említik, mintha az egyik alapító az alapításnál nem is létezett volna. Seg-
nert kiírták a Társaság történetéből, egykori aktivitását viszont a források nagy 
száma mutatja.

A HALLEI VOCATIO

Segner már 1754 szeptemberétől tárgyalt a hallei állás betöltéséről. Kemény felté-
teleket szabott, mert mint írja, Göttingenbe jövetelekor, túl alacsonyra tette a kí-
vánságait, és ennek hátrányait a mai napig szenvedi. Nemcsak a pénz volt fontos 
neki, hanem a tekintély is: különleges professzori státuszt kér, titkos tanácsosi 
kinevezést és magyarországi nemesi címének honosítását. Nem akart már infra-
strukturális fejlesztéssel sem foglalkozni, elvárta, hogy korszerű eszközökkel fel-
szerelt oktató-kutatóműhelyt kapjon. Írásban kérte a választ feltételeinek teljesíté-
séről, mert végleges döntést csak ezután tud hozni.102 Segner határozott, öntudattal 
teli fellépése mutatja, hogy nagyon is tisztában volt tudományos kvalitásaival.

A hivatalos hallei vocatio 1754. november 5-én érkezett. A hannoveri királyi 
tanács hosszasan mérlegelte, elengedjék-e Segner professzort? A királynak készí-
tett feliratban egyrészt megállapították, hogy akkora fizetést, amennyit Halléban 
fizetnének Segnernek (évi 1200 birodalmi tallért), a göttingeni költségvetés nem 
tud biztosítani. Az egyetem sokat veszít személyében, állapították meg, mert ki-
váló a fizikai tudományok terén, matematikában pedig egyike a legnagyobbaknak, 
aki nemcsak Németország-szerte, hanem mindenütt a világban nagy hírnévvel bír. 
Ugyanakkor úgy vélték, ahogy sokan mások is az egyetemen, hogy elengedése 
nem eredményezne pótolhatatlan hiányt.103 A kor politikai korrektségével fogal-
mazott mondat értelme: sokan örülnek, hogy megszabadulhatnak tőle.

*

101  Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Etat 30,2
102  Deutsches Zentralarchiv Merseburg: Rep 96R und Rep 7 Nr. 13, S.83. – Közli Kaiser, Wolf-

ram: In Memoriam Johann Andreas Segner. In: Johann Andreas Segner (1704–1777) und seine 
Zeit. Hallesches Segner-Symposium 1977. Hrsg, Wolfram Kaiser und Burchard Thaler. Wis-
senschaftliche Beitr©ge der Martin-Luther-Universit©t Halle-Wittenberg. 1977/36 (T 20) 
Halle (Saale), 7–36.

103  Universitätsarchiv Göttingen, Kur. 5735.”...einer der stärcksten der jetzt in Deutschland le-
benden Mathematicorum ...Mathesi pura sey, und in – und außerhalb Deutschland in großem 
Rufen stehe, in welcher Bemerckung wir dessen Verbleiben zu Göttingen gerne hätten. Wann 
wir aber anderer Seite in Betrachtung ziehen, was eigentlich die Göttingische Universitaet an 
diesem Mann verlieren könne, so halten wir, nebst anderen, welche die Beschaffenheit der letzt 
erwehnten Universitaet aufs genaueste kennen, dafür daß deßem Abgang keinen forderlichen 
Nachtheil zu wegbringen werde”
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Segner az volt Göttingennek a természettudományok terén, ami Haller az orvo-
si karon: hatalmas munkabírású polihisztor, aki tudásával, kísérletező kedvével 
a frissen alapított egyetem hírnevének, rangjának kialakulásához nagyban hoz-
zájárult. De konfliktusos személyiség volt, ezért aztán tiszteletnek igen, de köz-
kedveltségnek nem örvendhetett. Nevét nem őrzi utca, emléktáblát 2018-ban 
avatnak végre a városban. Az általa teremtett csillagvizsgáló fennállásának 250. 
évfordulóján csak a sajtóban volt megemlékezés, de neve ott sem hangzott el. 
A göttingeni obszervatóriumot Tobias Mayer sikereként emlegetik. A világ első 
hidraulikus elv alapján működő malmának sem nyoma sem emléktáblája sincs 
Nörtenben, a helytörténészek nem tartják számon.

A hallei vocatio első 
oldala 
A hallei meghívást 
II. Frigyes porosz 
király megbízásából 
Danckelmann 
államminiszter küldte 
Segnernek 
1754 november 5-én. 
(Universitätsarchiv 
Göttingen, Kur. 5735)
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SEGNER JÁNOS ANDRÁS HALLÉBAN 
(1755–1777)

Halléban az Academia Fridericanát 1694-ben  III. Frigyes brandenburgi válasz-
tófejedelem alapította. Hamarosan, mint a pietizmus és a felvilágosodás köz-
pontja, egész Németország egyik legjelentősebb egyeteme lett. Segnert már az 
1733-ban szerették volna tanszékvezetőnek Halléba hívni Johann Friedemann 
Schneider (1669–1733) jogász, logika és metafizika professzor halála után, az ő 
utódaként. Ezt elsősorban a neves hallei orvos, Friderich Hoffmann (1660–
1742) támogatta. Segner azonban hadilábon állt Christian Wolff (1679–1745) 
matematikaprofesszorral, aki a felvilágosodás jelentős filozófusa is volt, így a 
javasolt meghívási eljárást meg sem kezdték. Sok helyen írják, hogy az ellentét 
oka világnézeti volt. Wolffot a pietizmus egyik fő képviselőjeként tartják szá-
mon, Segner viszont szemben állt a pietizmussal.104

Tulajdonképpen szakmai nézeteltérések voltak a két professzor közt: Segner 
több esetben talált hibát Wolff műveiben, és erről értekezett előadásaiban, írá-
saiban. Ez hosszantartó vita volt, hiszen 1741-ben és 1742-ben is több levelet 
váltottak erről Eulerrel. Ennek részletei a Levelek Eulerhez c. fejezetben meg-
találhatóak.

104  A pietizmus a 17. és 18. század keresztény vallási megújító mozgalma, amely az evangélikus 
egyházban bontakozott ki. Elindítójának Philipp Jacob Spener teológust tekintik.... A pietiz-
mus feleslegesnek tartja a hittani kérdésekről való vitatkozást, a dogmatikát, a gyakorlati ke-
resztény élet fontosságát hangsúlyozza.  
A magyarországi pietista lelkészek a Halléban tanult evangélikus lelkészjelöltek közül kerül-
tek ki. A rózsahegyi zsinat elítélte őket a Felvidéken, de a dunántúli egyházkerületben akadály-
talanul terjedhetett a mozgalom. A 18. századi nevesebb képviselők közé tartozott Torkos And-
rás, Hegyfalusi György, Bél Mátyás, Bárány György, mindkét Sartorius János, Miletz Illés és 
Simonides János. Ők honosították meg hazánkban a konfirmációt, nagy gondot fordítottak a 
hitoktatásra és fejlesztették az egyházi énekeket is. A korabeli magyar evangélikus egyházi 
irodalom nagy része is tőlük származik.
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Segner feleségével, lányával és az akkor 17 éves fiával 1755 tavaszán Hal-
léba költözött. Felcserélte a göttingeni egyetemet a hallei egyetemmel.105

Mi most Kaiser professzornak Werner Piechockival, a Hallei Stadtarchiv 
munkatársával közösen készített tanulmányából idézünk:106

„Itt elégedjünk meg azzal az utalással, hogy az öntudatos és ebben az időben 
nemzetközileg eléggé ismert tudós, az 1754. ápr. 3-án elhunyt Christian Wolff 
utódaként nagyon jól értett hozzá, hogy kinevezésekor a privilégiumok egész 
sorát kiköthesse magának, amelyek megvalósításához mereven ragaszkodott, és 
amelyek teljesítése nélkül bizonyára nem ment volna el a hallei egyetemre. 
Leon hard Euler (1707–1783), aki annak idején Berlinben tartózkodott, az 1740 
óta uralkodó II. Frigyes (1712–1786) porosz királyt meg tudta mozgatni, hogy 
az üres professzori állást szakértő személyiséggel töltse be, hogy a hallei főisko-
la jó hírnevét éppen abban a szakban megtartsák, amelyekhez mindenekelőtt 
Segner a legjobb feltételeket nyújtotta. Így aztán elkötelező ígéreteket tesznek a 
címek és fizetésre vonatkozó igények tekintetében: a híres természettudós kö-
vetkező 22 évi oktató- és kutatótevékenysége azután igazolták, hogy II. Frigyest 
jó tanácsokkal látta el. Segner kartársa, Johann Thunmann (1746–1778) ehhez 
később összefoglalóan megállapította:

„Wolff meghalt. Senkit sem ismertek, aki a mi Friedrich-egyetemünk ezáltal 
elszenvedett veszteségét jobban pótolhatná, mint Segner. Ide hívták meg – ez 
1755-ben történt – a legnagyobb fizetésben, a titkos tanácsosi, valamint a mate-
matika és a természettan első professzora címben részesítették, konzíliumok el-
nöki tisztségében, amely közvetlenül a prorektor és a direktor után következik. 
Ez az egyetem örökké tartó hálával fogja azokat az érdemeket értékelni, ame-
lyeket ő ezért az egyetemért 22 évi időszak alatt – mint annak egyik legnagyobb 
tanára – elérni törekedett, és az állam nem kevésbé lesz hálás neki, hogy sok 
kitűnően alkalmazható és ügyes polgárt nevelt és képzett.”

Az átköltözés kapcsán három dolgot kellett megoldani: lakás, fizetés és a 
nemesség kérdése.

Segner már 1754 végén közölte a vele levelezésben álló porosz állammi-
niszterrel, báró Karl Ludolph von Danckelmannal, hogy házat akar bérelni. 
1755 januárjában tájékozódó utazásra indult egymagában Halléba. Ez volt Seg-
ner első személyes látogatása a Saale menti városban, azonban az ottani viszo-
nyokról már előzetesen jó tájékozottsággal rendelkezhetett, hisz a pozsonyi 
Segner-családból már Segner Ádám (beiratkozott 1709. április 21-én), Segner 

105  A Halléba történő meghívás érdekes részleteiről bőségesen ír W. Kaiser és H. Krosch: Das 
Berufungsverfahren zum Johann Andreas Segner (1704–1777) nach Halle. In: Beitr, Gesch. 
Univ. Erfurt 14 (1968/69) pp. 121–137. c. tanulmányában.

106  Wolfram Kaiser – Werner Piechocki: Segner János András (1704–1777) tudományos tevé-
kenysége hallei hivatali időszakában. =  Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 12. pp. 532–
538.
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Károly (beiratkozott 1709. július 13-án) és Segner András (beiratkozott 1710 
áprilisában) is az Academia Fridericianán tanult.

Az első, bérelt házról nincsenek adatok. Azt viszont tudni lehet, hogy 1759-
ben kertes házat vásárolt az Ulrich-negyedben a Galg Tor környékén Johann 
Christian Frauenknechttől. A vásárláshoz meg kellett szereznie a hallei polgár-
jogot. Erre 1759 novemberében került sor, és az nem személyesen történt. 
A polgárkönyvben (Bürgerbuch-ban) ez olvasható:

„Hr. Geheimte Rath Johann Andreas v. Segner, præs. p. den Hr. Advocat 
Gueinzius, dd 4 rl. 18 gl. in die Cämerey zum lat: 1 rl. und hat mandatarius in 
animam dni Principalis den Bürg: Eyd abge schwohren den 23. Novembr. 
1759.”107

Segner második problémáját, családjának anyagi biztosítását is megoldotta. 
Évi 1200 tallér fix jövedelmét írásban rögzítették. Ez a más professzoroknál lé-
nyegesen magasabb fizetés azonban Segner göttingeni egyetemen élvezett illet-
ményéhez képest nem jelentett nagy javulást. Tudta ugyanis, hogy a porosz ál-
lam nem valami nagyvonalúan jár el az egyetemi oktatókkal. Azt is tudta, hogy 
II. Frigyes Poroszországában nagy mértékben függ a személyi tekintély a meg-
felelő címtől. Ezért kérte a maga számára a titkos tanácsosi címet és családjának 
a magyar nemesi diploma megújítását. Mindkét követelését elfogadták: így Seg-
ner Halléban „von Segner”-ként élt.

A nemesi cím mellett új akadémiai fokozatra, a „professor primarius” kü-
löncímre is igényt tartott. Így közvetlenül az egyetem prorektora és a direktora 
(illetve kancellárja) után következett a rangsorban, és tartósan az egyetem har-
madik legmagasabb tisztségviselője lett. A kollégiumokat is állandóan ebben a 
sorrendben hirdették meg, és az ünnepségeken is harmadikként vonult be a te-
rembe: pl. az Oroszországgal történő békekötés utáni nagy ünnepélyen 1762. 
július 12-én és 13-án, valamint a hétéves háború befejeződését jelentő hubertus-
burgi békekötés megünneplésekor, 1763-ban.108

Hivatali kollégáival hamar baráti kapcsolatba került. Georg Friedrich Meier 
matematikussal, Friedrich Wiedeburg ókorkutatóval és Johann Juncker orvos-
sal épült ki jó személyes kapcsolata.

1759 augusztusában, a poroszok számára vereséggel járó kunersdorfi csata 
után II. Frigyes ellenfelei megszállták Hallét. A hétéves háború bár súlyosan ne-
hezedett a városra, de az egyetemi élet eleinte zavartalanul folyt tovább. A ma-
gas hadisarcok és az abból adódó gazdasági hanyatlás azonban kihatott az egye-
temre is. Az egykor túltelített előadótermekben hamarosan alig néhány hallgató 

107  „Segner J. A. titkos tanácsos úr megbízottja Guentzius ügyvéd úr a mai napon 4 rajnai tallért 
befizetett a kamara javára és a megbízott ura nevében a polgári esküt 1759. november 23-án 
letette”.

108  Mindezt a „Wöchentliche Hallische Anzeigen” hetilap tudósításaiból tudhatjuk meg.
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ült, jóllehet időszakonként ez volt a legsűrűbben látogatott egyetem. Különösen 
az orvosi karon esett vissza erősen a beiratkozók száma.

A hatvanas években csupán Andreas Elias Büchner (1701–1769) és Johann 
Peter Eberhard (1727–1779), orvosok, valamint Segner kedvéért jöttek a hall-
gatók a Saale menti városba. Az 1745 óta az Academia Fridericianán tanító 
Büchner elnöke volt a Természetkutatók Császári Akadémiájának, a Leopoldi-
nának. Segnerhez való viszonyáról semmi biztosat nem lehet tudni, az azonban 
feltűnő, hogy Büchner negyedszázadnál hosszabb időre elnyúlt hivatali idejében 
néhány jelentős tudóson kívül teljesen jelentéktelen, ma rég elfelejtett szemé-
lyeket is felvett a tekintélyes társaságba, ugyanakkor a nemzetközileg is ismert 
Segnert kihagyta. Elfogultság, sőt talán irigység lehetett ennek az oka.

A már öt éve tartó háború kellős közepén, 1761 tavaszán Segnert megláto-
gatta barátja és jóakarója, Leonhard Euler, aki fiát kísérte a Saale menti városba 
azért, hogy ott a fiú az orvosi karra beiratkozzék.

Néhány hónappal 60. születésnapja előtt, 1764. nyarán Segner átvette a fő-
iskola rektorságát – annak idején prorektorságnak nevezték – és egy évig meg-
maradt benne. Ilyen minőségében érdekes vitában kell állást foglalnia: arról volt 
szó, vajon a botanika, mint tantárgy az orvosi- vagy a bölcsészkarhoz tartozik-e. 
Addig ellentmondás nélkül az „ars medica”-nak része volt, most azonban a bo-
tanizáló bölcsész és a filozófia magisztere Friedrich Wilhelm von Leyser (1731–
1815) ilyen kollégiumokat hirdetett meg a természettudósok között, azaz a böl-
csészkaron.109

Az orvoskari konkurense, Heinrich Wilhelm Alberti (1722–1782) ez ellen 
kifogást emelt. Segner a két vitatkozó felet kompromisszumhoz vezette, mely 
szerint: Leyser a botanikát nem-medikusoknak adja elő, Alberti pedig az orvos-
tanhallgatók számára tartja meg a kollégiumot.

Segner látta el ebben az időben átmenetileg a ’Wöchentliche Hallische An-
zeigen’ tudományos felügyeletét. Ez az ’Intelligenzblatt’’ rendszeresen közölt 
népszerűsítő tanulmányokat a főiskola tanszékvezetőinek tollából, és maga Seg-
ner is ismételten megtalálható az újság hasábjain cikkeivel.

A hallei krónikás, Christian Gottlieb August Runde (1778–1835) várostörté-
netében arról tudósít, hogy Segner ebben az időben tekintélyes adományokkal 
részt vett a Marienbibliothek állományának feljavításában:

„Több jóakaró, mint a megboldogult Buchner titkos tanácsos, Segner titkos 
tanácsos, könyvekkel szíveskedtek megajándékozni, melyeknek többnyire ők a 
szerzői”.110

109  Látni fogjuk hogy Segnert a Leyser család sírboltjába temetik. Ő az 5., F. W. Leyser a 15., és 
az őt két hónappal túlélő felesége a 16. bejegyzett halott a 83. kriptában. Forrás: Erich Neuß: 
Der hallische Stadtgottesacker als Quelle familiengeschichtlicher Forschung, in: Ekkehard, 
1932ff

110  Wolfram Kaiser – Werner Piechocki: Segner János András (1704–1777) hallei tartózkodásáról. 
= Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 12. pp. 539–543.
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Az életrajzi vonatkozások áttekintése után fordítsuk figyelmünket Segner 
oktatói és tudományos munkásságára! Az imént idézett két német szerzőt követ-
ve bizonyos időszakokra bontjuk az életművet, a továbbiakban is az ő szövegü-
ket vesszük át.

1755–1759

Segner hallei tisztségét azzal a szándékkal foglalta el, hogy itt csak matemati-
kusként és fizikusként tevékenykedik. Ehhez tartotta magát, mert nem tudunk 
semmiféle orvosi tevékenységéről a Saale menti városban.

A kezdeti időszakban Segnernek nem volt könnyű dolga, hogy az általa kép-
viselt koncepciót a hallgatósággal elfogadtassa. Christian Wolff tanai még kitar-
tóan éltek tanítványai körében, akiknél Segner „antiwolffiánusként” szerepelt. 
Ezért eleinte az ellentétek napirenden voltak. K. Thunmann így számol be erről:

„Ez idő tájt azok, akik Wolff tanítványainak és követőinek vallották magu-
kat, a legnagyobb szektát alapították, mely valaha is létezett. Mindent, amit ez 
a nagy ember kimondott és leírt, legtöbbje kinyilatkoztatásként vakon elfoga-
dott és védelmezett. Ezek bűnnek tartották, ha tanítójukat a legkisebb hibával 
is megvádolták. Mivel a megboldogult titkos tanácsos úr néhány ilyen téve-
dést, amelyek Wolff matematikai és fizikai irataiba becsúsztak, kipellengére-
zett, mert mint oktató erre kényszerült, könnyen kitalálható, hogy az ezáltal 
megsértett szekta tagjai éktelen lármát csaptak. Azonban ez a vita úgy végző-
dött, hogy az mind Segnernek, mind Wolffnak becsületére vált. Mert majdnem 
éppen olyan dicséretes dolog az, ha hibáinkat kijavítjuk, mintha egyáltalán el 
sem követnénk azokat.”

„Az egész mivoltában lenyűgözően ható Segnernek egyébként sem állott 
szándékában, hogy Halléban Wolff ellen polémikusan lépjen fel. Ezt mutatják 
első kollégiumainak címei, amelyekben pl. 1755/56 téli félévében megígéri 
hallgatóinak, hogy „az algebrát a megboldogult Wolff báró úr német bevezetője 
alapján fogja magyarázni és főleg eme tudományokat a geometriára és az oda-
tartozó differenciál- és integrálszámításra való alkalmazásával fog foglalkozni”. 
Így aztán a wolffiánusok hamar megnyugodhattak, annál is inkább, mivel tudo-
mányos teljesítményei kivívták tiszteletüket. Már Segner első hallei tudósítása 
a leghíresebbekhez tartozott: az 1755 júniusában itt közölt „Theoria turbinum” 
a három egymásra derékszögben álló főtengely koncepcióját vezette be a szilárd 
testek forgatásához Ez az elképzelés L. Euler további kutatását is befolyásolta, 
aki 10 évvel később a „Theoria motus corporum” c. művében Segner teljesítmé-
nyét e műhöz írt előszavában külön kiemelte.

Kollégiumaiban Segner hamarosan a nem kielégítő mértékben meglevő ta-
nulmányi anyag nehézségébe ütközött. Gyakran arra kényszerült, hogy előadá-
sát a hallgatóknak lediktálja. Az új tanszékvezető ezért feladatát új tankönyvek 
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megírásában és kiadásában látta. „Cursus mathematicus”-a 1756 és 1768 között 
folyamatos sorozatokban jelent meg. Már 1756-ban és 1757-ben megvolt az 
„Elementa arithmeticae, geometriae et calculi geometrici” átdolgozott kiadások-
ban, amelyek már 1739-ben Göttingenben megjelentek. A tudományos közvéle-
mény tetszéssel fogadta, és Euler helyeslését is elnyerte, akinek kezdeményezé-
sei itt többszörösen alkalmazást nyertek, mivel Segner számos Euler-féle szim-
bólumot átvett.

Segner előadásainak programjából, az első 5 évből, itt csak néhányat köz-
lünk. Így szól az egyik 1756. nyári félévében:

„Segner J. A. 2 órakor nyilvánosan magyarázni fogja a perspektívát (távcső) 
és tollba mondja ennek az olyan kellemes és hasznos eszköznek a használatát. 9 
órakor az asztronómiát fogja előadni és 11 órakor a röviddel előbb befejezett 
előadásait, a természettanba való bevezetését, ismét megkezdi. Végül 3 órakor a 
számtant, a geometriát a háromszög számításával, bevezetőjének egy új kiadása 
alapján fogja tárgyalni.”

A rákövetkező téli félévben ezt olvassuk:
„Segner J. A. a 2-től 3-ig tartó nyilvános órában a háromszögek számítását 

körülményesen magyarázni fogja, mindazokét amelyek valamely síkban feksze-
nek, valamit azokét, amelyek gömb vagy körív felületén vannak, és mindezeket 
valóságos és hasznos példákkal magyarázza. A magánórákban 10-től 11-ig a 
megboldogult Wolff báró algebrájának német bevezetőjét magyarázza, és 11-től 
12-ig s’Gravesande bevezetőjét a világbölcsességbe, miközben ennek a könyv-
nek az itt nyomtatott német fordítását fogja használni. 3-tól 4-ig a számtan, geo-
metria és kiterjedt nagyságok számítását ismét áttekinti. Ha Isten életet és egész-
séget ad hozzá, mindeme előadásokat ezzel a félévvel befejezi.”

Az 1757-es év előadásprogramjai a következő kollégiumokat mutatják be:
„Segner J. A. nyilvánosan tárgyalja a statikát. Magánóráiban a számtan és 

geometria elemeit ismét magyarázni fogja, valamint a természettan bevezetését, 
és ezt az előadását kísérletekkel magyarázza. Végül néhány külön órát az aszt-
ronómiának tartott fenn.”

„Segner J. A. 2 órakor nyilvánosan fogja magyarázni a szilárd testek moz-
gásáról szóló tanát. Ezen kívül 10 órakor La Gaille apát úr bevezetője szerint 
az asztronómiát fogja előadni. A 3 és 4 közötti óra a számtan és mértan ismételt 
előadására szolgál, 10 órakor azonban folytatni fogja előadásait a természet-
tanról.”

Segnernek Halléban csak kevés alkalma volt új ismereteit gyorsan és rövid 
közlemények formájában megjelentetni. Ez érzékenyen érintette a publikáló 
készségű tudóst. A nehéz helyi publikációs adottságok ellenére Segner mégis 
arra törekedett, hogy felhívja a figyelmet kutatási eredményeire. A Saale-menti 
városban megjelenő „Wöchentliche Hallische Anzeigen” folyóiratban rendsze-
resen publikálta előadásprogramjait német nyelven, amelyek az egyetem elő-
adásainak katalógusában latinul szerepeltek.”
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Idézzünk a Kaiser–Piechocki-tanulmányból: „Segner második tanulmánya 
a „Wöchentliche Hallische Anzeigen”-ben a találati valószínűséget tárgyalja 
szerencsejátékoknál [1757]. 1758-ban követi ezt egy orvostörténeti szempont-
ból is érdekes tanulmány a mentőövről. Itt a tudós – legalábbis részben – or-
vosként jut szóhoz, hiszen itt olyan problematikáról van szó, amely a vízbe-
fulladás ellen védő berendezésre vonatkozik. Segner ebben egy általa konstru-
ált parafaövről tudósít, amelyet a veszélyeztetett személyeknek (halászok, 
építőmunkások stb.) ajánl:

’A parafa súlyát nem lehet egészen figyelmen kívül hagyni. Amikor ez a ké-
reg a vízen úszik, nagyságának mintegy negyede elmerül. Egy parafával töltött 
övnek tehát ennyivel kell vastagabbnak lennie, mint a levegővel töltöttnek, ha 
ugyanazt kell teljesítenie, mint a másiknak. Azaz legalább 1 1/4 hüvelyk vastag-
nak kell lennie. Fent a vastagságát 1 1/2 hüvelykre méreteztük. Ez tehát elegen-
dő, még ha arra is számítunk, hogy a parafalapok nem tudnak olyan pontosan 
egymáshoz feküdni, hogy ezek között ne találhatna helyet jelentős mennyiségű 
víz. Mivel azonban ez az öv szélesebbre is készíthető, legalábbis a háton és elöl 
a hason, így hát bizonyára nem kell neki nagyobb vastagságot adni, mint azt, 
amilyen a parafa-lapoknak különben is megvan. Ebből könnyen kikövetkeztet-
hető, hogy az ilyen méretű öv a szükséges hatást ugyancsak eléri.’

Ugyancsak 1758-ban Segner egy tanulmányt adott nyomdába, amely Mar-
cus Terentius Varro (Kr. e. 116–27) mezőgazdaságról szóló művének egyik sza-
kaszát magyarázza, és „ahol egy óráról is szó van, amelynek a leírása azonban 
nem engedi meg azt feltételeznünk, hogy az napóra volt”. Segner a félreértett 
eredeti szöveg elemzésénél arra a meggyőződésre jutott, hogy Varro ennél a ta-
lálmányánál forgókeresztes kalitkáról volt szó, amely azonban csekély változta-
tással mozgatható kerek asztalként is szolgálhatott. Tanulmányához egy általa 
szerkesztett berendezési vázlatot mellékelt és így foglalta össze:

„A szigeten azonban kis oszlop áll, amelyben belül rejtett tengely foglal 
helyet, amely az asztal részére egy kerékszerűséget tart, melynek közepétől 
minden irányban kis rudacskák, mint egy közönséges kerék küllői ágaznak ki. 
Azonban ahelyett, hogy szokásos kerekeknél a küllők külsőleg pántokból ösz-
szeállított gyűrűhöz lennének erősítve, itt kivájt tábla belső kerületénél végződ-
nek. Ez a bemélyedés 2 1/2 láb széles és olyan a kialakítása, hogy egy 3 coll 
vastag, ugyanolyan széles korong illeszkedhet bele, és azt ki is tölti. Ezt a ke-
reket egy szolga, aki egyedül szolgál fel az asztalnál, érzése szerint tekergeti. 
Egyszerre mindent ráhelyez, ami az evéshez és iváshoz való, és minden ven-
déghez közelíti. ...”

Ennek a leírásnak a végén Segner azt ígéri olvasóinak, hogy egy későbbi 
tanulmányban a római víziórák elveibe jobban belemerül majd, mint ahogy ezt 
négy év múlva meg is tette.
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1760–1764

Segner második ötéves tevékenysége Halléban a hét éves háború legnehezebb 
időszakába esik, a Halle számára iszonyúan nagy megszállási és hadiköltségek-
kel. De eljött a háború vége, Poroszország katonai helyzetéhez képest alig el-
várható formában.

A külsőleg oly kedvezőtlen körülmények ellenére az egyetemi élet majd-
hogy nem zavartalanul folyik, és Segner munkakedve és publikációs kedve az 
előző korszakhoz képest nem változott.

Előadásainak katalógusában 1760 téli félévére a következőket találjuk:
„Az analitica 2. részét, amely az ún. differenciálszámítást tartalmazza, átadta 

a nyomdának. Ezt, ahogy az folyamatosan megjelenik, nyilvános előadásokon 11 
és 12 között magyarázza majd. Ezenkívül 10-től 11-ig a természettan magyará-
zatában tovább halad, és ezt a munkát, ha Isten akarja, Mihály napjára befejezi. 
2-től 3-ig összehasonlítja a perspektívába való teljes bevezetést és néhány más 
munkát, amelyek ezzel közös alapon nyugszanak. Végül a következő órában, 
vagyis 3-tól 4-ig, még egyszer áttekinti a számtan és geometria alapjait.”

A rákövetkező nyári félév a háborús események miatt 1761. március 18-ával 
kezdődhet. Segner meghirdeti:

„11-től 12-ig nyilvánosan magyarázza az asztronómiát, természettanának 
utolsó fejezetének megfelelően. E könyvnek egyéb fejezeteit az elejétől, 10 óra-
kor magyarázza, és kísérletekkel igazolja, hogy ezáltal némileg teljes bevezetést 
adjon a természettan alapjaihoz. 3-tól 4-ig az aritmetika, geometria és trigono-
metria alapjait újra megismétli.”

Segnernek Eulerrel folytatott levelezéséből tudjuk, hogy olyan kályha tervé-
vel foglalkozik, amely takarékos fogyasztású és csak csekély füstképződést mu-
tat. Nagy szerepet játszottak a fizikai kísérleteiben a Föld napi mozgásának 
megállapítására tett próbálkozásai is.

1765–1769

Segner folyamatosan jelentette meg a tankönyveit és kézikönyveit. 1767-ben 
jelent meg az „Editio nove aucta et emadata”-ja az „Elementa”-nak a hallei 
Renger-féle könyvkereskedésben. Leonhard Euler 1765 júliusában eljuttathatta 
barátjának az általa szerzett és már említett „Theoria motus corporum rigido-
rum” c. tanulmányát, amely szorosan csatlakozik Segner 1755-ös eredeti mun-
kájához. Akkor azonban az Eulerrel folytatott tudományos levelezés megritkult: 
Euler 1766-ban fiának, Károlynak kíséretében, aki 1762. október 2-án Halléban 
elnyerte az orvosi doktori fokozatot, visszatért Oroszországba. 1766. május 5-én 
Segner a búcsúzó Eulernek utoljára írt Berlinbe. A sokéves gondolatcseréből et-
től kezdve alkalmi levelezés lett.
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A hallei előadásjegyzékben most nagyon gyakran váltakoznak a sommás 
bejelentések részletes magyarázatokkal, ahogy azok korábban rendszeresen 
megjelentek. Így 1765 tavaszán nagyon röviden a következőket olvashatjuk:

„Segner J. A. a következő nyári hónapokban előadja 11 órakor a kísérleti fizi-
ka, 2-kor a számtan, geometria és trigonometria alapjait és 3-kor az algebrát.”

A következő téli félévben Segnerről ismét részletesebben olvashatunk:
„Segner J. A. 11-től 12-ig nyilvánosan magyarázza a természettan első feje-

zeteit, amelyek főleg a szilárd és cseppfolyós testek egyensúlyának vizsgálatát 
tartalmazzák. Ebben a munkájában a következő időben tovább halad, és igye-
kezni fog, hogy ilyenformán az egész könyvet 2 év alatt átvegye. De hogy azok 
is hasznot húzzanak ezekből az előadásokból, akik azt nem hallgatták a kezdet-
tétől, minden egyes félév kezdetén megismétli az előző anyagból azoknak a ta-
noknak az alapjait, melyeket tárgyalni fog. 2-től 3-ig a matematika alapjait fog-
ja előadni, azaz a számtant, geometriát és trigonometriát. Ha úgy adódik és si-
kerül egy nyugodt órára szert tenni, akkor s’Gravesande bevezetését a 
filozófiába is magyarázni fogja. Mert különben is foglalkoztatja az analitika elő-
adása, és jelenleg meg kell elégednie, hogy készségét nyilvánítsa a matematika 
többi részének oktatására.”

Népszerűsítő tanulmányai is ritkábbak lesznek a „Wöchenliche Hallische 
Anzeigen”-ben. 1764-ben Segner T. L. Carus természettanárnak megítélését 
publikálta, most 1765-ben és 1767-ben két folytatása következik ennek a témá-
nak, amelyhez aztán 1770-ben még egy további járul. További vizsgálódásokat 
új szemponttal nem találunk.

1770–1777

1770-ben Segner bevezetése a természettanba már 3. kiadásban jelent meg, 
 Göttingenben Abran Vandenhoeck adta ki, ahol 1746-ban és 1753-ban már az 
első két kiadás is megjelent. A címlapon a szerző – Segner a könyv megjelené-
sekor 66 éves – büszkén hivatkozhat tudományos fokozataira és címeire. Hallei 
tanszékvezetőként viseli az akadémikusi rangot, tagja a Pétervári Császári Aka-
démiáknak, a Londoni Királyi Társaságnak és a Berlini Királyi Tudományos 
Akadémiának. Segner 1756-os „Elementa”-ja 1773-ban bővített és javított ki-
adásban jelent meg, csakúgy, mint Euklides első hat könyve Lorenz-féle fordí-
tásához írott előszava.

Azonban fokozatosan egyre növekvő mértékben betegségek tünetei mutat-
koznak a tudóson. Rendkívül súlyos hypochondria befolyásolja a korábban fá-
radhatatlan tevékenykedő természettudós alkotását. Így nem meglepő, ha most 
ismétlődő publikációkban a korábbi évek segneri gondolatai újra megjelennek, 
anélkül, hogy újabb szempontok hozzájárulnának. Ez érvényes pl. az „Aviarium 
Varronois” c. művére (in: J. M. Gesneri editione Scriptorum rei rusticae, Leip-
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zig, 1774). Ennek tartalma a már említett 1758-as évi hallei publikációval mesz-
szemenően egyezik. Az ő 1775/76-os gyűjteményes kötetként megjelentetett 
asztronómiai előadásai is a korábbi évek felmérésein alapulnak.

Említésre méltó azonban az a tény, hogy Segner minden nehézség ellenére 
az előadások zavartalan lebonyolításán fáradozik. Sőt, 1776-ban még egyszer 
összeszedi magát egy cikk erejéig a „Wöchentliche Hallische Anzeigen”-ben. 
Ebben a természeti jelenségekről vallott koncepcióját fejti ki, amelyek lehetővé 
tették az ószövetségi átvonulást a Vörös-tengeren, és az eseményt egy föld- és 
tengerrengésnek magyarázza. Ebben a referátumában néhány hasonló helyzet 
leírása után így összegez:

„Annál kevésbé tartom szükségesnek az efféle példák halmozását, minél ke-
vésbé cáfolható, hogy egy földrengésnél úgy a szárazföld, mint a tenger feneke 
egy belsejében üreges domb vagy boltozat formájában felpúpozódhat. A régiek 
ebből valami effélét csináltak, amelyet Brastes-nek hívtak, és amelyet egy a be-
lépumpált levegőtől megduzzadó hólyag hasonlatával magyaráztak. Azonban 
nem mulaszthatom el, még egy adottságot felemlíteni, amely azokkal, melyek 
által az izraeliták meg lettek mentve, oly hasonlatos, hogy teljesen az a látszata, 
hogy egy efféle áthaladást még egyszer meg lehetett volna tenni, ha éppen egy 
hadsereg a közelben és készenlétben lett volna. Az egész történetet Wafertől le-
fordítom és az itt közölt utalásokat szó szerint idézem.”

Segner ezután egy utazó beszámolóját közölte, aki Santanál megélt egy 
föld- és tengerrengést, és ezt analógiába vonta a bibliai történettel.

Segner előadói tevékenységének utolsó 3 félévében a következő előadáso-
kat hirdeti meg:

1776-os téli félév: Segner J. A. 9-től 10-ig az elemi matematikát, 11-től 12-
ig és 3-tól 4-ig a kísérleti fizikát fogja előadni, mindkettőt saját tankönyvei alap-
ján. Más előadásokra is hajlandó, ha azokat kérik és megrendelik.

1777-es nyári félév: Segner J. A. előadja l. az elemi matematikát, 9-től 10-
ig, 2. a kísérletekkel magyarázott természettant 11-től 12-ig és 2-től 3-ig, 3. a 
végtelen analitikáját, vagy az ún. differenciál- és integrálszámítást 4-től 5-ig.

1777-es téli félév: Segner J. A. 1. folytatni fogja előadásait a fizikából, 2. az 
elemi matematikát újra előadja.
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SEGNER, AZ ORVOS ÉS VEGYÉSZ

„Segner orvosi írásai alig ismertek. Orvosi, orvostanári működésének teljes fe-
ledése azonban távolról sem indokolt. Vámossy István ’Adatok a gyógyászat 
történetéhez Pozsonyban’ című munkájában alaptalanul írta, hogy Debrecenből 
távozva az orvoslást „szögre akasztván”, a fizika professzora lett.111 A német 
egyetemeket jól ismerő H. Haeser viszont joggal nevezte Segnert nagy orvos-
történeti monográfiájában (1881) a „teoretikus medicina reprezentánsának”. 
A kortárs német bio- és bibliográfusok (Boerner, Strodtmann), valamint kollégái 
is elismerően írtak, illetve nyilatkoztak orvosi működéséről, mint ahogy méltá-
nyolta azt Weszprémi is. F. Boerner egyenesen azt írta, hogy „Segner doktor 
urat joggal állíthatjuk példaképként minden fiatal orvos elé”. Albrecht von Hal-
ler elég jelentősnek tartotta több orvosi közleményét, illetve egyik könyvét, 
ahogy bibliográfiájában kodifikálja.”

„Segner fizikai-matematikai életműve mellett orvosi tevékenysége érthető 
módon háttérbe szorult” – írta nagyszerű tanulmányában az orvostörténész pro-
fesszor, Schultheisz Emil. Ahogyan nem lehet felülmúlni a matematikatörténész 
Szénássy Barna, az elméleti fizikus, fizikatörténész Abonyi Iván, a kémikus 
Szathmáry László Segner-kutatásait, Segnerről írt műveit, ugyanígy az orvosi 
tevékenységéről szakavatottan, legtökéletesebben Schultheisz Emil írt. A továb-
biakban őrá hagyatkozunk.112

„...Göttingenben Segner az orvosi karnak 18 éven át volt a teoretikus tár-

111  vö. Vámossy István: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. Pozsony, 1901. Stampfel. 
XVI, 307 p.

112  Schultheisz Emil: Segner János András. In: Híres magyar orvosok, 2. kötet, Bp., 2001. Gale-
nus Kiadó. pp. 21–25. és a Magyar Tudománytörténeti Intézet összeállítása: orvostortenet.hu/
tankonyvek/tk-05/pdf/5.1.5/04_16_schultheisz_segner.pdf  
Schultheisz Emil (1923–2014.) orvos, belgyógyász, orvostörténész, egyetemi tanár, egészség-
politikus, 1970 és 1972 között a Központi Állami Kórház igazgatója. 1972 és 1974 között az 
egészségügy-miniszter helyettese, majd 1984-ig miniszter. Közben 1968 és 1974 között a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója. 1985-től az orvostörténet professzora a 
Semmelweis Egyetemen.
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gyak nyilvános rendes tanáraként tagja, miközben a filozófiai fakultáson ugyan-
csak ordinariusként töltötte be a fizika tanszékét. Külön kurzusokat az orvos-
karon is tartott medikusoknak 1739-től, de csak kémiából. Az orvoskaron kizá-
rólag elméleti szakokra specializáltan adott elő. Klinikai oktatással a kezdeti 
évektől eltekintve nem foglalkozott, de ez nem jelentette a klinikumtól való 
teljes elszakadását. Klinikai tárgyú témákat is jelölt ki doktoranduszai számára, 
tehát a kor szokása szerint közvetlenül is részt vett e munkában, irányítva az 
inaugurális értekezések kidolgozását. Következik ebből, hogy az orvostudo-
mány akkori állását és irodalmát is követte. Számos olyan orvosdoktori disszer-
tációt ismerünk – az ő elnöklete alatt védetteken túlmenően –, melyeknek meg-
jegyzései és hivatkozásai egyértelműen Segner szerzőségére utalnak. C. F. Dá-
niel, az igen pontosnak ismert hallei bibliográfus 1748-ban kiadott ’Bibliothek 
der Staatsarzneykunde’ című könyvészetében két, e tárgykörben írt, elnöklete 
alatt megvédett doktori értekezés szerzőségét tulajdonítja magának Segnernek. 
Ezek kétségkívül az ő szellemi termékei.

A Haller által nagyra értékelt holland orvos, Bernard Nieuwentyt, aki Des-
cartes követője, Spinoza tanainak bírálója és a holland élettani iskola legjelleg-
zetesebb képviselője volt, egy Európa-szerte elterjedt, hollandul nyolc ízben ki-
adott, franciául, angolul és németül is megjelent élettani tankönyvet írt. Segner 
göttingeni tartózkodása idején teljesen átdolgozva adta ki ezt német nyelven. 
Haller ezt a munkát, mint egy „...csaknem tökéletes Physiologia”-t írta le.

Nincs adatunk rá, hogy Segner az általa ismert öt nyelven túl még hollandul 
is tudott volna. Ez a bibliográfiákban az ő fordításaként regisztrált könyv való-
jában ennél több. Az 1715-ben írt, németül először egy teológus által fordított, 
1732-ben megjelent monográfia Segner korszerű átdolgozása, mely a német 
egyetemeken igen elterjedt tankönyv lett. Haller e kiadást kommentálva utalt 
Segnernek az izomműködés energiafogyasztására vonatkozó, ebben közölt szá-
mításaira. Megemlítette a vastagbélbillentyűk hármas funkciójára vonatkozó 
Segner-féle elméletet is. Utóbbinál kétségkívül arról az értekezésről van szó, 
mely a ’Dissertatio de actione intestini coli qua contenta propellit’ címet viseli, 
s melyről a kortárs, H. Chr. Strodtmann azt írja, hogy „Ebben az emberi test eme 
részének eddig nem ismert működését magyarázza meg...” Az írás Segner tanít-
ványának, Johann Schleiermachernak inaugurális disszertációjaként jelent meg 
ugyan, a mester szerzősége azonban nem kétséges.”

Ezzel a művel kapcsolatban megemlítjük, hogy 1733 áprilisában a Bölcsé-
szeti Karon hosszú vita folyt arról a korábbi dékán Wiedeburg, az akkori dékán 
Hallbauer és a filológus Rus és Lehman közt, hogy Segner lehet-e elnök 
Schleier macher orvostanhallgató a „De actione intestini coli qua contenta pro-
pellit” című dolgozatának védésén az Orvosi Fakultáson. Végül megegyezés 
született, és 1733. április 8-ára az Orvosi Karon tűzték ki a védést.

A nagyobb terjedelmű gyűjteményes, 1977-es hallei szimpóziumi kiadványt 
nem számítva, az egyetlen Segnerről megjelent kis könyv a hallei orvosprofesz-
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szor, Wolfram Kaiser: Johann Andreas Segner, der ”Vater der Turbine” c. műve. 
Kaiser itt nem is hivatkozik Schleiermacherre, egyértelműen Segner elméleté-
nek tartja a vastagbélbillentyűk hármas funkciójára vonatkozó elképzelést, 
ugyanúgy, mint a terhelés alatt az izomban fellépő „erőveszteség”-ről szóló 
megállapításokat. Kaiser is hivatkozik arra, hogy Haller „rendkívüli módon di-
csőíti” a fenti két, „matematikai fizikai szemlélettel történő orvosi koncepciót”. 
Ezen túlmenően ő is idéz Strodtmann 1747-es munkájából: „...ebben [a műben] 
az emberi test ezen részeinek a tulajdonképpeni és eddig ismeretlen hatását 
olyan helyesen és tökéletesen magyarázta meg, hogy az ellen senki sem emelhet 
kifogást.”

Az elméletek szerzőségére vonatkozó pontos magyarázatot maga Kaiser 
adja meg Piechockival közös tanulmányában. „Segnernek, mint professzor pub-
licusnak az is feladata, hogy téziseit nyilvános vitákra bocsássa. Az előadó eb-
ben az esetben nem a tanszékvezető, hanem annak egyik tanítványa, aki ezt a 
referátumot többnyire egyidejűleg inagurális teljesítményként tárgyalja.”113

M. Zemplén Jolán fizikatörténész professzor erről a kérdésről – a felvidé-
kiekhez csatoltan, de mértékadóan – így nyilatkozik:114

„A szokás az volt, hogy ha a diák anyagilag megtehette, egy vagy több dis-
putáción vett részt.115 Ez kétféle formában történhetett meg. Vagy – ez volt a 
legkönnyebb – az elnök (aki rendszerint híres, idősebb professzor volt) által 
készített értekezést tanulta meg, és mint respondens az egybegyűlt hallgatóság 
előtt előadta, illetve megvédte az abban foglaltakat; vagy maga készítette az ér-
tekezést, és az elnök csak a vitát vezette. Ebből az utóbbi formából alakultak ki 
a századok során a mai doktori, kandidátusi stb. viták. A felvidéki diákok között 
mindkétfélével találkozunk, olyannal is, aki auctor et respondens volt, olyannal 
is, aki csak respondens volt. ... E rendszer következménye, hogy a disszertáció 
tulajdonképpeni szerzőjét többnyire nehéz megállapítani, mert ha a respondens 
neve mellett nem szerepel az, hogy az illető a szerző, nem biztos, hogy semmi-
féle önálló munkát sem végzett és megfordítva, az sem bizonyos, hogy az el-
nökként feltüntetett tudós valóban a szerző is. Mivel ma már legfeljebb kivéte-
les esetekben tudjuk ezt a kérdést eldönteni, az ilyen típusú irodalom vizsgála-
tában egyszerűen helyet adunk mindazoknak a műveknek, amelyeknek a 

113  Kaiser, Wolfram – Piechocki, Werner: Segner János András (1704-1777) tudományos tevé-
kenysége hallei hivatali időszakában. = Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 12. p. 533. – 
Prof. Dr. med. habil Wolfram Kaiser a Martin Luther Egyetem I. Orvosi Klinikájának a tanára, 
Dr. phil. Werner Piechocki pedig a hallei Városi Archivum munkatársa volt 1972-ben.

114  M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző 1973-ban készült kéziratát új 
jegyzetekkel, illusztrációkkal és online hivatkozásokkal 2016-ban kiegészítette: Gazda István. 
Elérhető: //real.mtak.hu/34201/1/zemplen_felvideki_mta.pdf  
Lásd még: Mátrainé Zemplén Jolán: Segner János András. 1704-1777. = Energia és Atom-
technika 25 (1972) No. 12. pp. 529--530.

115  Az elnök felkéréséért ugyanis fizetni kellett.
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címlapján vagy az elnök, vagy a szerző felvidéki származású. Ez annál is inkább 
indokolt, mert hiszen itt nem nagyon van szó valóban önálló munkáról, gondo-
latokról. Ezek a disszertációk inkább csak azt mutatják meg, milyen kérdések-
kel foglalkozott az illető egyetemen tanuló felvidéki diák, illetve az ott tanító 
professzor.”

„Segner a szerzője egy másik élettani tanulmánynak is – írja Schultheisz 
Emil – ’De sensibus in genere’ (1741). Jóllehet az irányítása alatt készült orvosi 
disszertációk többsége élettani, illetve kémiai-higiéniai kérdésekre válaszol, az 
akkor különösen időszerű profilaxis, valamint a munkaártalom sem hiányzott a 
témák közül. A felvidéki és erdélyi bányavárosokból jött magyar hallgatók több-
ször is írtak a bányászok betegségeiről, s később Rácz Sámuel és Segner is fog-
lalkozott az akkor oly gyakori ólommérgezéssel. Többször idézett értekezése a 
colica saturnináról szól.

Nagy visszhangot keltett az akkor divatos polypharmacia ellen szót emelő 
vitairat. Feladatának tartotta – a korszellemnek megfelelően – a felvilágosítást, 
a „tudományos ismeretterjesztést” is. Erre különösen alkalmasnak bizonyult 
Halle kedvelt hetilapja, a Hallische Wöchentliche Anzeiger. A lap „directio”-ját 
éveken át Segner látta el. A szorosabban vett klinikai értekezések száma kevés.

Gyakorló orvosi tevékenysége göttingeni tanársága idején szűk körre korlá-
tozódott. Néhány magyar barátjának egészségére ügyelt. Mikor Halmágyi Ist-
ván, Segner tanítványának, gróf Teleki Pálnak nevelője 1753-ban Göttingenben 
megbetegedett, egy másik tanítványát, Baligha Sámuelt bízta meg a kezeléssel. 
Baligha „praescribalt Segner uramnak dispositioja szerint” és ő „... reportálta 
naponta...” professzorának, hogy miként van a beteg, olvasható Halmágyi nap-
lójában. Mint egy 1754. október 3-án kelt levelében írta, orvosi tapasztalatait 
csak „... néhány baráti háznak ajánlja”. Ideje sem igen volt rá.

Hallei professzorsága valóban csaknem kizárólag a matematika és fizika je-
gyében állt. Az általa itt gondozott doktori értekezések között nem szerepelt 
orvosi tárgyú, ha egy optikai közlemény oftalmológiai vonatkozásaitól eltekin-
tünk. Orvosi gyakorlatot egyáltalán nem folytatott, bár a medicina elméleti kér-
dései, oktatási problémái változatlanul foglalkoztatták. Dékánként, majd pro-
rektorként arra törekedett, hogy a botanikán kívül a fizika és a kémia is épüljön 
be az orvosi curriculumba, mégpedig az orvosi karon. (Emlékeztetőül: a fizikát 
és a kémiát még a XX. század első felében is a legtöbb egyetemen a bölcsész-
karon hallgatták a medikusok.) Nyilvános előadásaiban az elsők között hirdette, 
hogy a medicina tudományos művelésének alapja a természettudományokban 
való jártasság. Természettudományi ismeretek nélkül nem lehet eredményes or-
vosi tanulmányokat folytatni. Mind orvosi, mind természettudományi és mate-
matikai előadásaiban a diszciplínától függetlenül is hangsúlyozta a tudományos 
igazság önmagában való értékét.

Bár klinikai és gyakorló orvosi tevékenysége nem volt kiemelkedő jelentősé-
gű, élettani tankönyve, élettani-kórtani közleményei ismeretében és orvosprofesz-
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szori működése alapján bizton állítható, hogy Segner János András az élettan tu-
dományának jeles művelője, az orvosi oktatásnak jelentős személyisége volt.”116

Csupán néhány kiegészítést fűzünk még Schultheisz professzor úr szöve-
géhez.

Jakucs István írta a már idézett tanulmányban: „Ő volt az első, aki a fénybe-
nyomás időtartamát meghatározta. A fénybenyomás a retinán nem szűnik meg 
rögtön. Időtartamát Newton egy másodpercre becsülte. Segner 30 terciennek 
találta. Később sokan meghatározták különböző körülmények között, világos-
ságnál, sötétben, egészséges és beteg szemnél és 6–15 terciennek találták. Kí-
sérleteivel ő is tett egy lépést a mozgóképek felfedezésének útján.”

Ahhoz, hogy folyamatosnak lássuk a filmvetítésnél a mozgást, fontos tud-
nunk, hogy mennyi ideig őrződik meg egy látott kép a retinán. Ehhez az idő-
tartamhoz kell igazítani az egy másodperc alatt vetített képkockák számát. 
A mozikban ma is alkalmazott a 24 képkocka/másodperces szabvány. Ez való-
jában 48 illetve 72 képfelvillanást jelent, mert egy kockát kétszer vagy három-

116  Schultheisz id. tanulmánya.

A Göttingenben írt, de 
1747-ben Jénában kiadott, 

átdolgozott,  kibővített 
élettani könyv címlapja
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szor vetítenek (közben elsötétítenek), míg továbbugrik a filmszalag. Ezt az el-
sötétítést azért kell csinálni, hogy ne vibráljon a kép.

Sokszor konkrétan is idézik Segnernek azt az 1740-ből származó kísérletét, 
„amikor kerékre szerelt izzó szenet forgatott meg sötét teremben egyre gyorsabban. 
Addig növelte a sebességet, amíg a megfigyelő személy a körül forgó fény-nyomot 
hézagtalanul, azaz álló képnek látta. A becsült perzisztencia-időtartam kb 100 ms 
volt, ez egy körülfordulás ideje, amely alatt a vizuális kép megújul.”

Egy angol nyelvű bibliográfiai leírásban ezt olvashatjuk a De raritate lumi-
nis... tanulmányról:117 „Ez a doktori dolgozat volt az első kísérlet arra, hogy a 
látás kritikus fúziós frekvenciáját, a CFF-t megmérjék; Segner ezt 6 ’tercien’-nek 

117  Segner: De raritate luminis quibusdam praemissis. Dissertationem inauguralem medicam ... 
indicit, Gottingae 1740 apud A. Vandenhoeck. 12 p. (Meghívó Georgius Gotthelf Bielckius 
nyilvános vitájára. P. III. 361. Sz. XII. 871. Fellelhető: Budapest OSzK (copia)

Az élettani könyv bevezető 
illusztrációja
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(0,1 sec) találta.” A másodperc hatvanad része a tercien. A milli, mikro és na-
nosecundumhoz szokott szemléletünknek meglepő ez az egység, pedig logikus, 
hogy az órának a perc, másodperc hatvanas leosztása után a másodpercnek is a 
hatvanad részét használták kisebb időegységnek.

A világhálón rábukkantunk erre a szövegre is: „1765-ben egy bizonyos d’ 
Arcy lovag még azt is megmérte, hogy a fény keltette hatás kb. egynyolcad má-
sodpercig marad meg a recehártyán. Egy izzó széndarabot lengetett maga körül 
gyorsuló sebességgel. Végre beállt a pillanat, amikor a fénylő körív éppen zá-
rul, azaz összeér. Így tudjuk meg: a fénybenyomás egy ponton annyi ideig tart 
még, mint amennyi időre szüksége van a széndarabnak a körív leírására. Ily 
módon d ’Arcy úgy találta, hogy a szemben a fénybenyomás időtartama kb. 1/8 
[=0,125] másodperc.”

Érdekes, hogy azokat a felfedezéseket, amelyeket ezen a földgolyón Segner 
állapított meg először, pontosabban ezek jelentős részét, vagy doktori dolgoza-
tok mellékleteként vagy csak dolgozatba beépítve jelentette meg (felületi fe-
szültség, vízturbina, az izmok és a vastagbél működése stb).

Jakucs István írt még néhány orvosi tárgyú Segner-értekezés témájáról: be-
lek, tüdőfekély, érzékek, nehéz szülés, abortus, betegségek változásai, az embe-
ri testre vonatkozó számítások.

SEGNER, A VEGYÉSZ ÉS TECHNOLÓGUS

Segner János András vegyészeti és technológusi tevékenységének bemutatását 
Szathmáry László írta meg, elsősorban Halmágyi naplójára támaszkodva. Az ő 
tanulmányából idézünk.118

„Minket azonban nem a fizikus, hanem a kémikus és technológus Segner 
érdekel. Ő ajánlja a kéndioxidot, mint búza- és más gabonafertőtlenítőt, ő ajánl-
ja a fahamut, mint kitűnő trágyát sovány földekre, ő vizsgálta meg a sósav hatá-
sát az alkalisókra, melyről értekezett is, és ő tanította meg honfitársait szeszfő-
zésre, szeszmérésre és édes pálinkák, likőrök készítésére.”

[Segner] a desztillálásról a következőket mondta: „A seprőnek vagy egyéb 
gabonának etc. az a része, mely nagyobbára a szagosságot okozza, innen szük-

118  Szathmáry László: Segner szeszfőzésre oktatja honfitársait. = Búvár 3 (1937) No. 3. pp. 
229–231.. – Szathmáry László (1880–1944) vegyészmérnök, kémiatörténész, a kémia törté-
nete első hazai egyetemi doktora, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára, a Magyar 
Kémikusok Egyesülete könyvtárosa, a Kis Akadémia vezetője. Tanulmánya újra megjelent a 
következő kötetben: Szathmáry László: Régi magyar vegytudorok. A szerző kéziratos hagya-
tékából összeállította Perjámosi Sándor, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette: Gazda 
István és Csízi Katalin. Piliscsaba – Sopron – Várpalota, 2003. MATI – Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem – Magyar Vegyészeti Múzeum. 343 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle 
Könyvtára 23.)
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séges 2-3 vagy több edénybe venni az égett bort, mert az eleje legjobb, közepe 
utána való, utolja pedig a legrosszabb és szagosabb. Szükség pedig vízzel a sep-
rőt megelegyíteni, mert úgy tisztábban desztillálódik.” „Mentől gyengébb a tűz 
alatta, annál jobb, mert úgy csak a tiszta spiritus takarodik és sedimentum, 
melynek olajos partikuláji szaporítják meg a spiritust, nem forr fel és nem ég 
meg a seprő; ha pedig a kemény tűz miatt víz menne is által a spiritus közé, 
könnyű azt azután szeparálni, de bajosabb a szagát elűzni”. Feltűnő, hogy Seg-
nernek milyen tiszta képe volt a szeszlepárolásról. Tudta, hogy a desztilatumnak 
első részlete adja a legjobb égetett bort, a középpárlat már gyengébb, az utó-
párlat pedig a leggyengébb, mert sok kozmásolaj kerül bele. Mivel a kozmás-
olajok forrpontja magas, nem célszerű erős tűzön desztillálni. Mind olyan meg-
figyelések, amelyek ma is megállják helyüket.

Ezután elmondta tanítványainak, hogy a szeszt legügyesebben Kínában 
desztillálják: „A chinabeliek így főzik: egy nagy rézüstbe alól a fenekére egy 
darab fát, vagy többet tesznek s abban tesznek más seprővel tele fazekat, úgy-
hogy a víz körülfolyhassa. Megtöltik osztán vízzel az egész borfőzőt a belső 
fazék felső ajakáig, ha befoly, sem árt. Ezt főzik osztán igen jó succesussal, me-
lyet Segner uram is legjobb methodusnak mondott. Ilyen okát adá. A víz, ha 
egyszer forr, akármint főzzék, de soha melegebb nem lészen, hanem egy álla-
potban marad, a tűznek pedig ereje azon fazekat, melyben a seprő vagyon, az 
alatta lévő fától és víztől nem érvén, se meg nem ég a seprő, sem a megszagosí-
tó partikulák, olaj a fenékről fel nem mennek, hanem mindenkor egy állapotban 
maradván, szag nélkül való delikat spiritust lehet produkálni. A melyet megígé-
ri, hogy megmutat, de ha casu quo elfelejtődnék, azért írtam ide, hogy ki ne 
essék a fejemből”.

E szerint Segner a szeszlepárláshoz vízfürdőt ajánl. Vízfürdőben áll a desz-
tilláló üst, fadarabokra támaszkodva, úgyhogy a lepárolás a víz forráspontján, 
100° C-on megy végbe. Ma is áll, hogy ezzel a módszerrel tisztább égetett bor 
készíthető, mint az előbbi direkt tüzeléssel. Csupán azt nem találjuk feljegyez-
ve, hogy a vízfürdőben történő desztillálás hosszabb ideig tartott-e a direkt tüze-
léssel való lepárolásnál. Miután a szeszlepárolással megismertette honfitársait, 
áttért az akkori likőr, a rozslisz készítésére.

Így oktatta Segner szeszfőzésre, rozsolisz készítésre és szeszvizsgálatra 
honfitársait, amiből az látható, hogy Segner nemcsak kiváló fizikus, de kiváló 
kémikus és technológus is volt.”
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SEGNER JÁNOS ANDRÁS MATEMATIKAI 
TEVÉKENYSÉGE

Az emberek különféle adottságokkal születnek: bizonyos területeken másoknál 
sokkal, de sokkal eredményesebbek. Az átlagember csodálattal, ámulattal nézi a 
rendkívül erős, ügyes, gyors sportolókat, a képzeletünkre, érzelmeinkre hatni 
tudó irodalmárokat, képző – és zeneművészeket, a természet törvényeit feltáró 
tudósokat és az életünk minőségét meghatározó műszaki alkotókat.

A tudományos tevékenység csúcsát a matematika művelése jelenti. A mate-
matika személyiségformáló szerepét hangsúlyozza az orosz származású ameri-
kai matematikus, Szemjon Grigorjevics Gingyikin ’Történetek fizikusokról és 
matematikusokról’ c. könyvében.119

Az elvont és fegyelmezett gondolkodás képessége kihat a matematikus alkat 
minden egyéb tudományos és műszaki tevékenységére is. Segner műszaki alko-
tásainak eredményessége, sőt még orvosi gondolkodásának hatékonysága is ma-
tematikai műveltségének köszönhető.

Ugyanígy Euler jelentős mérnöki eredményeit is számon tartják: a kötél-
súrlódásra felírt alapegyenletétől kezdve az evolvens fogaskerék profilját meg-
adó gondolatain át a Segner-kerék tökéletesítéséig.120

Segner természettudományos és matematikai érdeklődésének kialakulására 
bizonyára nagy hatással volt Pozsonyban az iskolatárs Mikoviny Sámuel, Deb-
recenben Piskárosi Szilágyi Márton, Jénában pedig Georg Erhard Hamberger. 
Matematikai gondolkodásának kiteljesedése az Eulerral folytatott eszmecserék-
nek köszönhető.

Euler így dicsérte őt 1754 szeptember 9-én II. Frigyes királyhoz írt levelé-
ben, a Hallei Egyetemre történő kinevezésének előkészítésekor: „Der Profesz-
szor Segner ist beynahe der einzige, welcher in Teuschland in der Physic und 
Mathematic vorzüglich hervorgethan...”

119  Typotex, 2003
120  Nagyon szépen összefoglalja Euler műszaki tevékenységét Laczik Bálint: Euler örök érvényű 

munkálkodásai a mérnöki tudományokban. = Természet Világa 2007. szeptember – Melléklet: 
300 éve született Leonhard Euler
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A hallei egyetem főépülete. Építkezés: 1832–34

Prorektor-váltás a hallei egyetemen az „Auditorium maximum”-ban a 18. században

„Segner professzor szinte az egyetlen Németországban, aki a fizikában és a ma-
tematikában kiválóan kiemelkedik...” Euler itt arra utalhatott, hogy a 18. szá-
zadban Németországban visszaesett a matematikai és fizikai kutatás. Leibniz 
1716. évi halála után Gauss-ig a matematika és a fizika fejlődésében a vezető 
szerepet a svájci és a francia tudósok vették át (többek közt Euler, a Bernoulliak, 
Lagrange, d’Alembert). Az igaz, hogy annak a kornak a fő kutatási területén, az 
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analízisben nem voltak Segnernek lényeges eredményei. Az ő érdeme az, hogy 
harcolt a matematika szerepének és jelentőségének elismertetéséért. Rendsze-
rezte elődei és a kortársak eredményeit, és ezzel megalapozta utódai munkáját. 
Ő volt az alapítója annak a göttingeni matematikai iskolának, amelynek legje-
lentősebb képviselői Gauss, Dirichlet, Riemann, Clebsch és Klein. Matematika-
tanárként viszont utolérhetetlen volt. Tankönyvírói tevékenysége a németorszá-
gi matematikai kultúra fejlődése szempontjából igen fontos.

A matematikatörténet-írás számon tartja néhány figyelemreméltó, saját ered-
ményét. Ezeket a továbbiakban a neves matematikatörténész, Szénássy Barna 
munkái alapján ismertetjük.121

GRAFIKUS ELJÁRÁS VALÓS EGYÜTTHATÓS ALGEBRAI 
POLINOM ÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSÁRA

Segner grafikus eljárásáról szó-
ló tanulmánya mind az egyete-
mes, mind pedig a magyar ma-
tematikában nagy visszhangot 
váltott ki. Az általa néhány 
szükségtelen megszorítással kö-
zölt grafikus eljárás igazolását 
1969-ben a Középiskolai Mate-
matikai Lapok feladatként tűzte 
ki. A válaszul beérkezett 96 dol-
gozat azt mutatja, hogy a diá-
kok érdeklődtek a probléma 
iránt, nagyon sok jó ötletük 
volt. Szénássy Barna mintájára 
szó szerint átvesszük a feladatot 
a Lapokból. Ide másoljuk az 
egyik legszebb megoldást, Kál-
mán Miklós, a budapesti Faze-
kas Mihály Gyakorló Gimnázi-
um tanulójának munkáját.

121  Szénássy Barna: Segner András matematikai tevékenysége. = A Debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem Matematikai Intézetének Közleményei, 1960. pp. 37–42.; Szénássy Barna: 
Megjegyzések Segner matematikai eredményeihez. = Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 
12. pp. 558–561. – Szénássy Barna (1913–1995) matematikus, tudománytörténész, egyetemi 
tanár, akadémiai doktor (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen).

1. ábra Szénássy Barna dolgozatában
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„Legyen adott az„Legyen adott az 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑑𝑑  (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0) 

valós együtthatós polinom; grafikus úton keresendő 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0), ahol 0 < 𝑥𝑥𝑥𝑥0 < 1. Vegyük fel az 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 szakaszt (1. ábra), és erre az A pontból kiindulva mérjük fel 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 adott értékét. 
Az A, E és B pontokból húzzunk az AB-re merőleges félegyeneseket, továbbá az A-ból kiindu-
ló merőlegesre mérjük rá rendre, egymás végpontjaihoz fűzve a d, c, b és a koefficienseket. 
Ilyen módon nyerjük a K, L, M és C pontokat. Az F és D pontokhoz pedig úgy jutunk, hogy a 
C pontból az AB szakasszal párhuzamost húzunk. Megvonva mármost a DM egyenest, az az 
FE-t a G’ pontban metszi. A G’ ponton át az AB-vel párhuzamost rajzolva, kapjuk a G pontot. 
Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenessel, végül is az EJ távolság adja 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0). 

Kiterjeszthető-e az eljárás érvényessége a mondott korlátozások csökkentésével? 
Megoldás. Hosszabbítsuk meg a GG’-t és HH’-t az AC egyenessel való G*, ill. H* met-

széspontig, továbbá húzzunk párhuzamost AB-vel J-n át és jelöljük ennek AC-vel való met-
széspontját J*-gal. A keletkezett alábbi hasonló derékszögű háromszögpárok alapján rendre 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺′∆~𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∆,  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿′∆~𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺∆,  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗ ∙
𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺

= (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐾𝐾𝐾𝐾∆~𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿∆, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐽𝐽𝐽𝐽∗𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐻𝐻𝐻𝐻∗𝐻𝐻𝐻𝐻

= (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗)  ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 , 

ezért fokozatos behelyettesítéssel 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 

= 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0] = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0)] = 

 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥02 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥03 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) , (1) 

amit bizonyítanunk kellett. 
Ha az együtthatókat, valamint az 𝑥𝑥𝑥𝑥0 értékét ábrázoló AK, KL, LM, MC, AE szakaszokat 

– esetleges negatív előjelük esetén – az eredetivel ellentétes irányban mérjük fel, 0 együttható
esetén pedig a K, L, M, ill. C pontot azonosnak vesszük rendre A-val, K-val, L-lel, ill. M-mel, 
továbbá a felhasznált egyeneseket mindig meghosszabbítjuk a kívánt metszésig, akkor – mint 
hasonlóan belátható – az eljárás bármely (valós együtthatós) legfeljebb harmadfokú polinom-
nak bármely (valós) 𝑥𝑥𝑥𝑥0 helyen felvett értékét előállítja, sőt további együtthatók megfelelő 
sorrendű felmérése után bármely magasabb fokú polinomét is. Az eredmény (EJ, ill. megfele-
lője) ugyancsak előjelével együtt értendő: amennyiben J az AB egyenesnek C-t nem tartalma-
zó oldalán adódik, 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) < 0. 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 1 esetén – amikor ugyan az eredmény nyilvánvaló – E a 
B-be esik, F, G’, H’ és J pedig D-be. EJ-ként 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 adódik. 

A bizonyításban a hasonló háromszögekből a szakaszok abszolút értékét kapjuk, elője-
lüket esetenként kellő meggondolással kell megállapítani”. 

Nyilvánvaló, hogy a J pontok összessége x folytonos változása esetén az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) görbét 
adja, ennek az AB egyenessel való metszéspontjai a polinomnak – mint egyenletnek – valós 
gyökeit szolgáltatják. Segner gondolt egy olyasféle csuklós szerkezet konstruálására is, amely 

valós együtthatós polinom; grafikus úton keresendő f (x0 ), ahol 0 < x0 < 1.  Ve-
gyük fel az AB = 1 szakaszt (1. ábra), és erre az A pontból kiindulva mérjük fel 
x0 = AE adott értékét. Az A, E és B pontokból húzzunk az AB-re merőleges fél-
egyeneseket, továbbá az A-ból kiinduló merőlegesre mérjük rá rendre, egymás 
végpontjaihoz fűzve a d, c, b és a koefficienseket. Ilyen módon nyerjük a K, L, 
M és C pontokat. Az F és D pontokhoz pedig úgy jutunk, hogy a C pontból az 
AB szakasszal párhuzamost húzunk. Megvonva mármost a DM egyenest, az az 
FE-t a G’ pontban metszi. A G’ ponton át az AB-vel párhuzamost rajzolva, kap-
juk a G pontot. Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenessel, végül is az EJ 
távolság adja f (x0 ).

Kiterjeszthető-e az eljárás érvényessége a mondott korlátozások csökkenté-
sével?

Megoldás. Hosszabbítsuk meg a GG’-t és HH’-t az AC egyenessel való G*, 
ill. H* metszéspontig, továbbá húzzunk párhuzamost AB-vel J-n át és jelöljük 
ennek AC-vel való metszéspontját J*-gal. A keletkezett alábbi hasonló derékszö-
gű háromszögpárok alapján rendre 

„Legyen adott az 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑑𝑑  (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0) 

valós együtthatós polinom; grafikus úton keresendő 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0), ahol 0 < 𝑥𝑥𝑥𝑥0 < 1. Vegyük fel az 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 szakaszt (1. ábra), és erre az A pontból kiindulva mérjük fel 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 adott értékét. 
Az A, E és B pontokból húzzunk az AB-re merőleges félegyeneseket, továbbá az A-ból kiindu-
ló merőlegesre mérjük rá rendre, egymás végpontjaihoz fűzve a d, c, b és a koefficienseket. 
Ilyen módon nyerjük a K, L, M és C pontokat. Az F és D pontokhoz pedig úgy jutunk, hogy a 
C pontból az AB szakasszal párhuzamost húzunk. Megvonva mármost a DM egyenest, az az 
FE-t a G’ pontban metszi. A G’ ponton át az AB-vel párhuzamost rajzolva, kapjuk a G pontot. 
Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenessel, végül is az EJ távolság adja 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0). 

Kiterjeszthető-e az eljárás érvényessége a mondott korlátozások csökkentésével? 
Megoldás. Hosszabbítsuk meg a GG’-t és HH’-t az AC egyenessel való G*, ill. H* met-

széspontig, továbbá húzzunk párhuzamost AB-vel J-n át és jelöljük ennek AC-vel való met-
széspontját J*-gal. A keletkezett alábbi hasonló derékszögű háromszögpárok alapján rendre 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺′∆~𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∆,  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿′∆~𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺∆,  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗ ∙
𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺

= (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐾𝐾𝐾𝐾∆~𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿∆, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐽𝐽𝐽𝐽∗𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐻𝐻𝐻𝐻∗𝐻𝐻𝐻𝐻

= (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗)  ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 , 

ezért fokozatos behelyettesítéssel 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 

= 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0] = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0)] = 

 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥02 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥03 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) , (1) 

amit bizonyítanunk kellett. 
Ha az együtthatókat, valamint az 𝑥𝑥𝑥𝑥0 értékét ábrázoló AK, KL, LM, MC, AE szakaszokat 

– esetleges negatív előjelük esetén – az eredetivel ellentétes irányban mérjük fel, 0 együttható
esetén pedig a K, L, M, ill. C pontot azonosnak vesszük rendre A-val, K-val, L-lel, ill. M-mel, 
továbbá a felhasznált egyeneseket mindig meghosszabbítjuk a kívánt metszésig, akkor – mint 
hasonlóan belátható – az eljárás bármely (valós együtthatós) legfeljebb harmadfokú polinom-
nak bármely (valós) 𝑥𝑥𝑥𝑥0 helyen felvett értékét előállítja, sőt további együtthatók megfelelő 
sorrendű felmérése után bármely magasabb fokú polinomét is. Az eredmény (EJ, ill. megfele-
lője) ugyancsak előjelével együtt értendő: amennyiben J az AB egyenesnek C-t nem tartalma-
zó oldalán adódik, 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) < 0. 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 1 esetén – amikor ugyan az eredmény nyilvánvaló – E a 
B-be esik, F, G’, H’ és J pedig D-be. EJ-ként 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 adódik. 

A bizonyításban a hasonló háromszögekből a szakaszok abszolút értékét kapjuk, elője-
lüket esetenként kellő meggondolással kell megállapítani”. 

Nyilvánvaló, hogy a J pontok összessége x folytonos változása esetén az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) görbét 
adja, ennek az AB egyenessel való metszéspontjai a polinomnak – mint egyenletnek – valós 
gyökeit szolgáltatják. Segner gondolt egy olyasféle csuklós szerkezet konstruálására is, amely 

       

„Legyen adott az 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑑𝑑  (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0) 

valós együtthatós polinom; grafikus úton keresendő 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0), ahol 0 < 𝑥𝑥𝑥𝑥0 < 1. Vegyük fel az 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 szakaszt (1. ábra), és erre az A pontból kiindulva mérjük fel 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 adott értékét. 
Az A, E és B pontokból húzzunk az AB-re merőleges félegyeneseket, továbbá az A-ból kiindu-
ló merőlegesre mérjük rá rendre, egymás végpontjaihoz fűzve a d, c, b és a koefficienseket. 
Ilyen módon nyerjük a K, L, M és C pontokat. Az F és D pontokhoz pedig úgy jutunk, hogy a 
C pontból az AB szakasszal párhuzamost húzunk. Megvonva mármost a DM egyenest, az az 
FE-t a G’ pontban metszi. A G’ ponton át az AB-vel párhuzamost rajzolva, kapjuk a G pontot. 
Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenessel, végül is az EJ távolság adja 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0). 

Kiterjeszthető-e az eljárás érvényessége a mondott korlátozások csökkentésével? 
Megoldás. Hosszabbítsuk meg a GG’-t és HH’-t az AC egyenessel való G*, ill. H* met-

széspontig, továbbá húzzunk párhuzamost AB-vel J-n át és jelöljük ennek AC-vel való met-
széspontját J*-gal. A keletkezett alábbi hasonló derékszögű háromszögpárok alapján rendre 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺′∆~𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∆,  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿′∆~𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺∆,  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗ ∙
𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺

= (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐾𝐾𝐾𝐾∆~𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿∆, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐽𝐽𝐽𝐽∗𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐻𝐻𝐻𝐻∗𝐻𝐻𝐻𝐻

= (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗)  ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 , 

ezért fokozatos behelyettesítéssel 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 

= 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0] = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0)] = 

 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥02 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥03 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) , (1) 

amit bizonyítanunk kellett. 
Ha az együtthatókat, valamint az 𝑥𝑥𝑥𝑥0 értékét ábrázoló AK, KL, LM, MC, AE szakaszokat 

– esetleges negatív előjelük esetén – az eredetivel ellentétes irányban mérjük fel, 0 együttható
esetén pedig a K, L, M, ill. C pontot azonosnak vesszük rendre A-val, K-val, L-lel, ill. M-mel, 
továbbá a felhasznált egyeneseket mindig meghosszabbítjuk a kívánt metszésig, akkor – mint 
hasonlóan belátható – az eljárás bármely (valós együtthatós) legfeljebb harmadfokú polinom-
nak bármely (valós) 𝑥𝑥𝑥𝑥0 helyen felvett értékét előállítja, sőt további együtthatók megfelelő 
sorrendű felmérése után bármely magasabb fokú polinomét is. Az eredmény (EJ, ill. megfele-
lője) ugyancsak előjelével együtt értendő: amennyiben J az AB egyenesnek C-t nem tartalma-
zó oldalán adódik, 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) < 0. 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 1 esetén – amikor ugyan az eredmény nyilvánvaló – E a 
B-be esik, F, G’, H’ és J pedig D-be. EJ-ként 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 adódik. 

A bizonyításban a hasonló háromszögekből a szakaszok abszolút értékét kapjuk, elője-
lüket esetenként kellő meggondolással kell megállapítani”. 

Nyilvánvaló, hogy a J pontok összessége x folytonos változása esetén az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) görbét 
adja, ennek az AB egyenessel való metszéspontjai a polinomnak – mint egyenletnek – valós 
gyökeit szolgáltatják. Segner gondolt egy olyasféle csuklós szerkezet konstruálására is, amely 

      

„Legyen adott az 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑑𝑑  (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0) 

valós együtthatós polinom; grafikus úton keresendő 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0), ahol 0 < 𝑥𝑥𝑥𝑥0 < 1. Vegyük fel az 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 szakaszt (1. ábra), és erre az A pontból kiindulva mérjük fel 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 adott értékét. 
Az A, E és B pontokból húzzunk az AB-re merőleges félegyeneseket, továbbá az A-ból kiindu-
ló merőlegesre mérjük rá rendre, egymás végpontjaihoz fűzve a d, c, b és a koefficienseket. 
Ilyen módon nyerjük a K, L, M és C pontokat. Az F és D pontokhoz pedig úgy jutunk, hogy a 
C pontból az AB szakasszal párhuzamost húzunk. Megvonva mármost a DM egyenest, az az 
FE-t a G’ pontban metszi. A G’ ponton át az AB-vel párhuzamost rajzolva, kapjuk a G pontot. 
Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenessel, végül is az EJ távolság adja 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0). 

Kiterjeszthető-e az eljárás érvényessége a mondott korlátozások csökkentésével? 
Megoldás. Hosszabbítsuk meg a GG’-t és HH’-t az AC egyenessel való G*, ill. H* met-

széspontig, továbbá húzzunk párhuzamost AB-vel J-n át és jelöljük ennek AC-vel való met-
széspontját J*-gal. A keletkezett alábbi hasonló derékszögű háromszögpárok alapján rendre 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺′∆~𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∆,  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿′∆~𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺∆,  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗ ∙
𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺

= (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐾𝐾𝐾𝐾∆~𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿∆, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐽𝐽𝐽𝐽∗𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐻𝐻𝐻𝐻∗𝐻𝐻𝐻𝐻

= (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗)  ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 , 

ezért fokozatos behelyettesítéssel 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 

= 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0] = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0)] = 

 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥02 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥03 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) , (1) 

amit bizonyítanunk kellett. 
Ha az együtthatókat, valamint az 𝑥𝑥𝑥𝑥0 értékét ábrázoló AK, KL, LM, MC, AE szakaszokat 

– esetleges negatív előjelük esetén – az eredetivel ellentétes irányban mérjük fel, 0 együttható
esetén pedig a K, L, M, ill. C pontot azonosnak vesszük rendre A-val, K-val, L-lel, ill. M-mel, 
továbbá a felhasznált egyeneseket mindig meghosszabbítjuk a kívánt metszésig, akkor – mint 
hasonlóan belátható – az eljárás bármely (valós együtthatós) legfeljebb harmadfokú polinom-
nak bármely (valós) 𝑥𝑥𝑥𝑥0 helyen felvett értékét előállítja, sőt további együtthatók megfelelő 
sorrendű felmérése után bármely magasabb fokú polinomét is. Az eredmény (EJ, ill. megfele-
lője) ugyancsak előjelével együtt értendő: amennyiben J az AB egyenesnek C-t nem tartalma-
zó oldalán adódik, 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) < 0. 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 1 esetén – amikor ugyan az eredmény nyilvánvaló – E a 
B-be esik, F, G’, H’ és J pedig D-be. EJ-ként 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 adódik. 

A bizonyításban a hasonló háromszögekből a szakaszok abszolút értékét kapjuk, elője-
lüket esetenként kellő meggondolással kell megállapítani”. 

Nyilvánvaló, hogy a J pontok összessége x folytonos változása esetén az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) görbét 
adja, ennek az AB egyenessel való metszéspontjai a polinomnak – mint egyenletnek – valós 
gyökeit szolgáltatják. Segner gondolt egy olyasféle csuklós szerkezet konstruálására is, amely 

ezért fokozatos behelyettesítéssel

„Legyen adott az 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑑𝑑  (𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0) 

valós együtthatós polinom; grafikus úton keresendő 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0), ahol 0 < 𝑥𝑥𝑥𝑥0 < 1. Vegyük fel az 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1 szakaszt (1. ábra), és erre az A pontból kiindulva mérjük fel 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 adott értékét. 
Az A, E és B pontokból húzzunk az AB-re merőleges félegyeneseket, továbbá az A-ból kiindu-
ló merőlegesre mérjük rá rendre, egymás végpontjaihoz fűzve a d, c, b és a koefficienseket. 
Ilyen módon nyerjük a K, L, M és C pontokat. Az F és D pontokhoz pedig úgy jutunk, hogy a 
C pontból az AB szakasszal párhuzamost húzunk. Megvonva mármost a DM egyenest, az az 
FE-t a G’ pontban metszi. A G’ ponton át az AB-vel párhuzamost rajzolva, kapjuk a G pontot. 
Ugyanígy járva el a GL, majd a HK egyenessel, végül is az EJ távolság adja 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0). 

Kiterjeszthető-e az eljárás érvényessége a mondott korlátozások csökkentésével? 
Megoldás. Hosszabbítsuk meg a GG’-t és HH’-t az AC egyenessel való G*, ill. H* met-

széspontig, továbbá húzzunk párhuzamost AB-vel J-n át és jelöljük ennek AC-vel való met-
széspontját J*-gal. A keletkezett alábbi hasonló derékszögű háromszögpárok alapján rendre 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺′∆~𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∆,  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿′∆~𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺∆,  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺𝐺𝐺∗ ∙
𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺∗𝐺𝐺𝐺𝐺

= (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐾𝐾𝐾𝐾∆~𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗𝐿𝐿𝐿𝐿∆, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿∗ 𝐽𝐽𝐽𝐽∗𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐻𝐻𝐻𝐻∗𝐻𝐻𝐻𝐻

= (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗)  ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 , 

ezért fokozatos behelyettesítéssel 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾∗ = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 

= 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺∗) ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥0] = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0[𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑥𝑥𝑥𝑥0(𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥0)] = 

 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥02 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥03 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) , (1) 

amit bizonyítanunk kellett. 
Ha az együtthatókat, valamint az 𝑥𝑥𝑥𝑥0 értékét ábrázoló AK, KL, LM, MC, AE szakaszokat 

– esetleges negatív előjelük esetén – az eredetivel ellentétes irányban mérjük fel, 0 együttható
esetén pedig a K, L, M, ill. C pontot azonosnak vesszük rendre A-val, K-val, L-lel, ill. M-mel, 
továbbá a felhasznált egyeneseket mindig meghosszabbítjuk a kívánt metszésig, akkor – mint 
hasonlóan belátható – az eljárás bármely (valós együtthatós) legfeljebb harmadfokú polinom-
nak bármely (valós) 𝑥𝑥𝑥𝑥0 helyen felvett értékét előállítja, sőt további együtthatók megfelelő 
sorrendű felmérése után bármely magasabb fokú polinomét is. Az eredmény (EJ, ill. megfele-
lője) ugyancsak előjelével együtt értendő: amennyiben J az AB egyenesnek C-t nem tartalma-
zó oldalán adódik, 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥0) < 0. 𝑥𝑥𝑥𝑥0 = 1 esetén – amikor ugyan az eredmény nyilvánvaló – E a 
B-be esik, F, G’, H’ és J pedig D-be. EJ-ként 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 adódik. 

A bizonyításban a hasonló háromszögekből a szakaszok abszolút értékét kapjuk, elője-
lüket esetenként kellő meggondolással kell megállapítani”. 

Nyilvánvaló, hogy a J pontok összessége x folytonos változása esetén az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) görbét 
adja, ennek az AB egyenessel való metszéspontjai a polinomnak – mint egyenletnek – valós 
gyökeit szolgáltatják. Segner gondolt egy olyasféle csuklós szerkezet konstruálására is, amely 

amit bizonyítanunk kellett.
Ha az együtthatókat, valamint az x0 értékét ábrázoló AK, KL, LM, MC, AE 

szakaszokat – esetleges negatív előjelük esetén – az eredetivel ellentétes irány-
ban mérjük fel, 0 együttható esetén pedig a K, L, M, ill. C pontot azonosnak 
vesszük rendre A-val, K-val, L-lel, ill. M-mel, továbbá a felhasznált egyeneseket 
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mindig meghosszabbítjuk a kívánt metszésig, akkor – mint hasonlóan belátható 
– az eljárás bármely (valós együtthatós) legfeljebb harmadfokú polinomnak bár-
mely (valós) x0 helyen felvett értékét előállítja, sőt további együtthatók megfe-
lelő sorrendű felmérése után bármely magasabb fokú polinomét is. Az ered-
mény (EJ, ill. megfelelője) ugyancsak előjelével együtt értendő: amennyiben J 
az AB egyenesnek C-t nem tartalmazó oldalán adódik, f (x0 ) < 0. x0 = 1 esetén 
– amikor ugyan az eredmény nyilvánvaló – E a B-be esik, F, G’, H’ és J pedig 
D-be. EJ-ként BD = a +b + c +d adódik.

A bizonyításban a hasonló háromszögekből a szakaszok abszolút értékét 
kapjuk, előjelüket esetenként kellő meggondolással kell megállapítani”.

A J pontok összessége x folytonos változása esetén az f (x) görbét adja, 
amelynek az AB egyenessel való metszéspontjai a polinomnak megfelelő egyen-
let valós gyökeit szolgáltatják. Segner felvetette olyan csuklós szerkezet készí-
tését, amely megrajzolná az f (x) görbét, tervét azonban nem hajtotta végre, mert 
a megvalósítást túl bonyolultnak vélte.

Ezt írta a Pétervári Tudományos Akadémia közleményeiben megjelent ta-
nulmányában:122

„Quod ad descriptionem attinet, motum excogitare, quo tales accurate desig-
nari possunt omnes [huiusmodi curvae] admodum difficile iudico, quare id ne-
que tentavi.”

„Ami a leírást illeti, nagyon nehéznek találok kigondolni egy olyan moz-
gást, mellyel mindezek [az ilyesféle görbék] pontosan ábrázolhatóak lennének, 
ennélfogva tehát meg sem kíséreltem ezt.”

Ez azért érdekes megjegyzés, mert már 1742-ben is foglalkozott ezzel a 
gondolattal, július 30-i levelében kérte Euler véleményét a harmadfokú görbe 
mechanikus megrajzolásával kapcsolatban. A rajzolással a tetszőleges harmad-
fokú egyenlet gyökeinek nehézség nélküli megtalálását szerette volna elérni. 
Úgy tűnik, hogy Euler jóvá is hagyta a Segner-féle mechanikus eljárást, ugyan-
is szeptember 2-i levelében Segner megelégedéssel nyugtázza ezt.

A londoni Royal Society tagja, John Bevis felhivta a neves matematikus 
szerzetes, Rev. John Rowning figyelmét Segnernek a fent említett pétervári mű-
vére. Rowning nem riadt meg a nehézségektől, megalkotta a rajzoló szerkezetet, 
és annak elkészítéséről és használatáról beszámolt Bevisnek 1768. márcus 24-
én. Tanulmányát 1770. május 3-án olvasták fel az akadémia ülésén, és természe-
tesen nyomtatásban is megjelentették.123

A portugál João Nuno Tavares a számítástechnika és az internet mai lehető-

122  J. A. Segner: Methodus simplex et universalis, omnes omnium aequationum radices detegendi. 
= Novi Comentararii Academiae Petropolitanie, Vol. 7. (1758–1759) pp. 211–216.

123  XXIV. Directions for making a Mashine for finding the Roots of Equations universally, with 
the Manner of using it by the Rev. Mr. Rowning to John Bevis, M.D. F. R. S. = Philos. Trans. 
London Math. Soc. 60 (1770) pp. 240–256.
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ségeit kihasználva nagyon szépen kiszínezte Segnernek a valós együtthatós al-
gebrai polinom értékeinek meghatározására szolgáló fenti grafikus eljárásának 
az ábráját. Ha a szöveges rész végén a kiemelt, színes szavakra kattintunk, ak-
kor el is olvashatjuk a hivatkozott Rowling-tanulmányt.124 Tavares beemelte le-
írásába a függvény-görbét megrajzoló szerkezet ábráját is.125 Ezt a képet mi is 
közreadjuk.

Függvény-görbét megrajzoló szerkezet

Szénássy Barna így folytatta írását:
„Könnyű észrevennünk, hogy az (1) alak – jobbról balfelé, egyszersmind a 

legbelső zárójelből kifelé olvasva – az f (x0 ) kiszámítására ma Horner-féle el-
rendezés néven ismert eljárás, ez azonban csak 1819-ben született.

A polinomértékek és gyökök meghatározására adott grafikus módszerek kö-
zött ma egyik legismertebb Lill francia matematikus 1867-ben – tehát a Segne-
rénél több, mint egy évszázaddal később – közölt ún. „derékszöges” eljárása.126 
Összevetve a Segner és a Lill módszert, észrevesszük, hogy mindkettő ugyan-
azon matematikai elveken nyugszik, és bizonyításuk lépésről lépésre egyeztet-
hető. Polinomérték kiszámításához a Segner-eljárás még előnyösebb, mert ked-
vezőbb vázelhelyezést tesz lehetővé, tömörebb, inkább a „rajzlapon marad”, a 
polinomértéket pedig közvetlenül, mint valamely abszcisszához tartozó ordiná-
tát tünteti fel. Éppen ezért elsőbbséget kell biztosítanunk a Segner-eljárásnak 
még akkor is, ha gyökmeghatározáshoz talán valamivel előnyösebb, ha az 
egyenlet „vázát” Lill szerint rajzoljuk fel.”

A Segner-féle eljárást Cantor matematikatörténetében J. Cajori is tárgyal-

124  Uo.
125  J. N. Tavares: Resolução gráfica de equações algébricas. http://cmup.fc.up.pt/cmup/cmec1/

Segner/IndexSegner.html
126  Ez megtalálható pl. Szőkefalvi-Nagy Gyula: A geometriai szerkesztések elmélete. Kolozsvár, 

1943. Magánkiadás. c. könyvében (pp. 57–59), vagy Stachó Tibor: Felsőbb mennyiségtan. 
Bp., 1942. Franklin. (pp. 343–345).
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ja127, interpolációs problémák szerkesztéssel történő megoldására Zemplén 
Győző alkalmazta.128

„Segner-tétel”

Descartes 1637-ben bizonyítás nélkül közölte azt az algebrai tételt, amelynek 
legismertebb egykori bizonyítása Segnertől származik,129 így e bizonyítás miatt 
egy időben róla nevezték a Descartes-féle tételt. Még Bolyai Farkas is vele kap-
csolatban említi a Tentamenben, Turán Pál még 1949-ben is „Descartes–Harri-
ot-szabály”-ról írt.

A tétel így szól:

Egy valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökeinek a száma legfeljebb 
annyi, mint az együtthatók sorozatában fellépő előjelváltások száma.

A bizonyítást tartalmazó Segner-tanulmány címében azért szerepel a „Descartes-té-
tel” helyett a „regulam Harriotti”, mert azt sokáig Thomas Harriot (1560-1621) 
angol matematikusról nevezték el. Ennek oka részben az angol J. Wallis (1616-
1703) egyik könyvének szándékosan félrevezető adata, másrészt Leibniz tévedése. 
Németországban a XVIII. sz. közepéig általánosan elfogadott volt ez a megjelölés. 
A „Descartes-Harriot-Segner”-tételt más és más úton elindulva Prestet 1675-ben, 
Stübner 1730-ban de Gua 1741-ben bizonyította. Legismertebb és teljes azonban a 
Segner bizonyítása volt. A rendre 1807-ből illetve 1820-ból származó Budan-Fou-
rier tétel igénybevételével az igazolás néhány sorban elvégezhető.

Szénássy tanár úr ezt írta 1960-ban, illetve ehhez közel hasonlót 1972-ben:
„Segner legelső értekezésében, a volt professzorához, Georg Erhard Ham-

bergerhez (1697-1755) benyújtott disszertációjában foglalkozott a jelszabály 
igazolásával. azonban a feladatot miként sikerült megoldania, ma már nem 
dönthető el, mert a dolgozat elveszett. Később egy másik értekezésében (Segner 
András: Démonstration de la règle de Descartes etc. Histoire de l’Académie de 
Berlin. 1756. 292-299. ) ismételten foglalkozott a bizonyítással, ekkor már he-
lyesen Descartes-ról nevezve a szabályt.

Ebben a tanulmányban viszont ugyanazt a fogást alkalmazta a bizonyításban, 
mint de Gua valamivel elébb (1741): mindketten megszorozzák az algebrai poli-

127  Vol. IV. p. 141
128  Zemplén Győző: A grafikus interpolációról. = Mathematikai és Physikai Lapok 13 (1904) pp. 

96–110.
129  J. A. Segner: Dissertatio epistolica ad G. E. Hamburgerum, qua regulam Harriotti de modo ex 

aequationum signis numerum radicum eas componentium cognoscendi conatur. Jenae, 1728. 
(Levélbeli értekezés G. E. Hambergerhez, amelyben megkíséreljük bemutatni, hogyan lehet 
egy egyenlet tagjaiból a gyökök számértékének előjelét is felismerni a Hariott-szabállyal.)
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nomot az (x ± p) binommal, és az így nyert eggyel magasabbfokú polinom elő-
jeleit összevetve az eredeti előjeleivel, következtet az előbbi gyökeinek jelére.

Segner első dolgozatának hiányában a közte és a de Gua közötti prioritás 
kérdése ma már nem dönthető el. Azonban az a tény, hogy Kästner (1719-1800) 
nemsokára (1745) a jelszabály két bizonyítását is adta, és az egyiknél Segnerre, 
a másiknál pedig Stübnerre hivatkozott, azt a benyomást kelti, hogy Segner első 
bizonyítása is helyes volt.”

Helyes volt Segner 1725-ös bizonyítása, és így biztos, hogy övé a prioritás 
de Guaval szemben, ugyanis előkerült a kérdéses dolgozat. Örömmel írta 1989-
ben Szénássy Barna:130

„Néhány évvel ezelőtt vettem kézhez Manfred Stern hallei professzor leve-
lét, amelyben közölte, hogy sikerült rábukkaniuk az elveszettnek hitt disszertá-
cióra. Örömmel olvastam, hogy a Segner-féle bizonyítás olyan segédtételre tá-
maszkodik, amelyre egyik hallgatóm is gondolt.”

Kár, hogy Szénássy professzor úr nem ismerte Werner Jentsch (Matematika 
Szekció, Martin-Luther-Univessität Halle–Wittenberg) 1977-es dolgozatát, ahol 
finom gúnnyal közli, hogy „Von dieser ’verloren gegangenen Arbeit’ befindet sich 
ein Exemplar in der Universitätsbibliothek Halle/Saale.”131 („Ennek az ’elveszett 
munkának’ egy példánya megtalálható a Halle/Saale egyetemi könyvtárban.”)

Az ezt megelőző mondatokban magyarul is közli a Szénássy által használt 
igét („elveszett”), s ugyanígy elmarasztalja Moritz Cantort, aki azt írta a kérdé-
ses dolgozatról, hogy „nicht beschaffen können”, „nem található”.132

Jentsch ezután három pontban helyesbíti a dolgozatra vonatkozó hibás ada-
tokat és a tartalmára utaló sejtéseket. Mosolyoghatunk Jentsch kioktatásán, 
2018-at írunk, nem kell elmennünk Halleba (bár megtettük),133 most már a ne-
ten is elérhető a kérdéses értekezés.

„Most már biztos, hogy Segner megoldása a következő segédtételen alapult:
Ha a

Megjegyzések Segner matematikai eredményeihez 
DR. SZÉNÁSSY BARNA* 
 
 
 
 
 Segner önálló matematikai eredményeivel több írásban is foglalkoztunk [1]. Ezekre a 
közleményekre való tekintettel ezúttal kizárólag néhány olyan tételére szorítkozunk, melyek 
valamilyen formában hatottak a későbbi magyar matematikusokra. Összeállításunkban nyil-
vánvalóan támaszkodunk régebbi tanulmányainkra is. 
 

* * * 
 
 Descartes 1637-ben bizonyítás nélkül közölte az alábbi – sokhelyt alkalmazható - al-
gebrai tételt:  

Egy valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökeinek a száma legfeljebb annyi, 
mint az együtthatók sorozatában fellépő előjelváltások száma. 

 A tétel bizonyításával a későbbiekben többen (Prestet 1675, Stübner 1730, De Gua 
1741, és mások) foglalkoztak, a bizonyításhoz más és más kiinduló pontot választva. Legis-
mertebbé azonban a Segner-től származó bizonyítás vált. Éppen a bizonyítás révén egy időben 
róla nevezték a Descartes-féle tételt, még Bolyai Farkas is vele kapcsolatban említi a 
Tentamenben [2]. 
 Segner első matematikai értekezésében [3], ami egyben doktori disszertációja volt, adta 
a Descartes-tétel igazolását, módszerét azonban nem ismerjük, mert ez a dolgozata elveszett. 
Egy későbbi értekezésében [4] újólag visszatért a kérdésre, ekkor azonban már csak a bizo-
nyítás ötletét közölte. Ez a következő segédtételen alapult: 
 Ha a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛                  (𝑎𝑎𝑎𝑎0 > 0) 
 
valós együtthatós polinomban a jelváltások száma r, akkor a 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0) 
szorzat-polinomban a jelváltások száma legalább r + 1. 
 Ennek a segédtételnek az alábbi igazolását találjuk Kőnig Gyula egyik könyvében [5]: 
 Legyen a 
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polinomban az első jelváltás a k-adfokú tagnál, másszóval ennek a tagnak az előjele negatív, 
akkor a G(x) szorzat-polinom (k+1)-edfokú tagja szintén negatív előjelű. Ez azonnal belátha-
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gatív. 
 A g(x) polinomban az r számú jelváltás legyen mármost az 
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valós együtthatós polinomban a jelváltások száma r, akkor a

Megjegyzések Segner matematikai eredményeihez 
DR. SZÉNÁSSY BARNA* 
 
 
 
 
 Segner önálló matematikai eredményeivel több írásban is foglalkoztunk [1]. Ezekre a 
közleményekre való tekintettel ezúttal kizárólag néhány olyan tételére szorítkozunk, melyek 
valamilyen formában hatottak a későbbi magyar matematikusokra. Összeállításunkban nyil-
vánvalóan támaszkodunk régebbi tanulmányainkra is. 
 

* * * 
 
 Descartes 1637-ben bizonyítás nélkül közölte az alábbi – sokhelyt alkalmazható - al-
gebrai tételt:  

Egy valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökeinek a száma legfeljebb annyi, 
mint az együtthatók sorozatában fellépő előjelváltások száma. 

 A tétel bizonyításával a későbbiekben többen (Prestet 1675, Stübner 1730, De Gua 
1741, és mások) foglalkoztak, a bizonyításhoz más és más kiinduló pontot választva. Legis-
mertebbé azonban a Segner-től származó bizonyítás vált. Éppen a bizonyítás révén egy időben 
róla nevezték a Descartes-féle tételt, még Bolyai Farkas is vele kapcsolatban említi a 
Tentamenben [2]. 
 Segner első matematikai értekezésében [3], ami egyben doktori disszertációja volt, adta 
a Descartes-tétel igazolását, módszerét azonban nem ismerjük, mert ez a dolgozata elveszett. 
Egy későbbi értekezésében [4] újólag visszatért a kérdésre, ekkor azonban már csak a bizo-
nyítás ötletét közölte. Ez a következő segédtételen alapult: 
 Ha a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛                  (𝑎𝑎𝑎𝑎0 > 0) 
 
valós együtthatós polinomban a jelváltások száma r, akkor a 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0) 
szorzat-polinomban a jelváltások száma legalább r + 1. 
 Ennek a segédtételnek az alábbi igazolását találjuk Kőnig Gyula egyik könyvében [5]: 
 Legyen a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘−1𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛                   
 
polinomban az első jelváltás a k-adfokú tagnál, másszóval ennek a tagnak az előjele negatív, 
akkor a G(x) szorzat-polinom (k+1)-edfokú tagja szintén negatív előjelű. Ez azonnal belátha-
tó, hisz részletesebben kiírva 
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márpedig a feltételek miatt 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘 , továbbá 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘−1 egyenlő előjelű, mindkettő ne-
gatív. 
 A g(x) polinomban az r számú jelváltás legyen mármost az 
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szorzat-polinomban a jelváltások száma legalább r + 1.
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Ennk a segédtételnek az alábbi igazolását találjuk Kőnig Gyula egyik köny-
vében.134

Legyen a
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polinomban az első jelváltás a k-adfokú tagnál, másszóval ennek a tagnak az 
előjele negatív, akkor a G(x) szorzat-polinom (k+1)-edfokú tagja szintén negatív 
előjelű. Ez azonnal belátható, hisz részletesebben kiírva

Megjegyzések Segner matematikai eredményeihez 
DR. SZÉNÁSSY BARNA* 
 
 
 
 
 Segner önálló matematikai eredményeivel több írásban is foglalkoztunk [1]. Ezekre a 
közleményekre való tekintettel ezúttal kizárólag néhány olyan tételére szorítkozunk, melyek 
valamilyen formában hatottak a későbbi magyar matematikusokra. Összeállításunkban nyil-
vánvalóan támaszkodunk régebbi tanulmányainkra is. 
 

* * * 
 
 Descartes 1637-ben bizonyítás nélkül közölte az alábbi – sokhelyt alkalmazható - al-
gebrai tételt:  

Egy valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökeinek a száma legfeljebb annyi, 
mint az együtthatók sorozatában fellépő előjelváltások száma. 

 A tétel bizonyításával a későbbiekben többen (Prestet 1675, Stübner 1730, De Gua 
1741, és mások) foglalkoztak, a bizonyításhoz más és más kiinduló pontot választva. Legis-
mertebbé azonban a Segner-től származó bizonyítás vált. Éppen a bizonyítás révén egy időben 
róla nevezték a Descartes-féle tételt, még Bolyai Farkas is vele kapcsolatban említi a 
Tentamenben [2]. 
 Segner első matematikai értekezésében [3], ami egyben doktori disszertációja volt, adta 
a Descartes-tétel igazolását, módszerét azonban nem ismerjük, mert ez a dolgozata elveszett. 
Egy későbbi értekezésében [4] újólag visszatért a kérdésre, ekkor azonban már csak a bizo-
nyítás ötletét közölte. Ez a következő segédtételen alapult: 
 Ha a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑎𝑎0𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑎𝑎1𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛                  (𝑎𝑎𝑎𝑎0 > 0) 
 
valós együtthatós polinomban a jelváltások száma r, akkor a 𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑎𝑎)(𝑎𝑎𝑎𝑎 > 0) 
szorzat-polinomban a jelváltások száma legalább r + 1. 
 Ennek a segédtételnek az alábbi igazolását találjuk Kőnig Gyula egyik könyvében [5]: 
 Legyen a 
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polinomban az első jelváltás a k-adfokú tagnál, másszóval ennek a tagnak az előjele negatív, 
akkor a G(x) szorzat-polinom (k+1)-edfokú tagja szintén negatív előjelű. Ez azonnal belátha-
tó, hisz részletesebben kiírva 
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márpedig a feltételek miatt 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘 , továbbá 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑘𝑘−1 egyenlő előjelű, mindkettő ne-
gatív. 
 A g(x) polinomban az r számú jelváltás legyen mármost az 
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márpedig a feltételek miatt an – k, továbbá an – k – a ∙ a n – k – 1 egyenlő elő-
jelű, mindkettő negatív.
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fokú tagoknál, és e tagok előjeleit jelöljük a következőként: 
 

(−1)1, (−1)2, … , (−1)𝑘𝑘𝑘𝑘, … , (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟 ,  
 
akkor a (Gx) polinom 
 

𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 1, … , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1, … , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 
  

fokú tagjainak az előjelei ugyancsak 
 

(−1)1, (−1)2, … , (−1)𝑘𝑘𝑘𝑘, … , (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟 .  
 
Vagyis a G(x) polinom 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 fokú tagjáig legalább r jelváltás van. 
 De a G(x) polinomban ezeken kívül van még legalább egy jelváltás. Feltevéseink szerint 
ugyanis a g(x) polinomban az 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟-nél szorzott tag után már nincs jelváltás, vagyis 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 előjele 
is (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟, ugyanakkor a G(x) utolsó tagja −𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛, vagyis ennek előjele (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟+1 . 
 A most igazolt segédtételnek azonban már közvetlen következménye a Descartes-féle 
tétel. Legyenek ugyanis az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0 valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökei 
𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘, akkor a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥)

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1) (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 

 
maga is valós együtthatós polinom, melyben a jelváltások száma 𝑟𝑟𝑟𝑟 ≧ 0. Ebből azonban az 
előbbi lemma ismételt alkalmazásával máris következik, hogy az 
 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 
 
polinomban a jelváltások száma legalább 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑘𝑘𝑘𝑘; más szóval a pozitív gyökök száma nem na-
gyobb a jelváltások számánál. 
 Segner előbbi eredményével rokon tárgykörbe tartozik egy másik értekezése [6], mely 
később mind az egyetemes, mind a magyar matematikában komoly visszhangot váltott ki. Az 
általa néhány szükségtelen megszorítással közölt grafikus eljárás igazolását nemrégiben a 
Középiskolai Matematikai Lapok feladatként tűzte ki. A válaszul beérkezett 96 dolgozat azt 
mutatja, hogy diákjaink érdeklődéssel fogadták a problémát, kifogyhatatlanok az ötletekből. A 
következőkben szó szerint vesszük át a feladatot a Középiskolai Matematikai Lapokból, to-
vábbá idézzük az egyik legtetszetősebb megoldást [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra (A felső bal sarokban lévő jel helyesen: C) 

akkor a (Gx) polinom
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általa néhány szükségtelen megszorítással közölt grafikus eljárás igazolását nemrégiben a 
Középiskolai Matematikai Lapok feladatként tűzte ki. A válaszul beérkezett 96 dolgozat azt 
mutatja, hogy diákjaink érdeklődéssel fogadták a problémát, kifogyhatatlanok az ötletekből. A 
következőkben szó szerint vesszük át a feladatot a Középiskolai Matematikai Lapokból, to-
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 De a G(x) polinomban ezeken kívül van még legalább egy jelváltás. Feltevéseink szerint 
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Középiskolai Matematikai Lapok feladatként tűzte ki. A válaszul beérkezett 96 dolgozat azt 
mutatja, hogy diákjaink érdeklődéssel fogadták a problémát, kifogyhatatlanok az ötletekből. A 
következőkben szó szerint vesszük át a feladatot a Középiskolai Matematikai Lapokból, to-
vábbá idézzük az egyik legtetszetősebb megoldást [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra (A felső bal sarokban lévő jel helyesen: C) 

Vagyis a G(x) polinom sr + 1 fokú tagjáig legalább r jelváltás van.
De a G(x) polinomban ezeken kívül van még legalább egy jelváltás. Feltevése-
ink szerint ugyanis a g(x) polinomban az 

 
fokú tagoknál, és e tagok előjeleit jelöljük a következőként: 
 

(−1)1, (−1)2, … , (−1)𝑘𝑘𝑘𝑘, … , (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟 ,  
 
akkor a (Gx) polinom 
 

𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 1, … , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1, … , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 
  

fokú tagjainak az előjelei ugyancsak 
 

(−1)1, (−1)2, … , (−1)𝑘𝑘𝑘𝑘, … , (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟 .  
 
Vagyis a G(x) polinom 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 fokú tagjáig legalább r jelváltás van. 
 De a G(x) polinomban ezeken kívül van még legalább egy jelváltás. Feltevéseink szerint 
ugyanis a g(x) polinomban az 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟-nél szorzott tag után már nincs jelváltás, vagyis 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 előjele 
is (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟, ugyanakkor a G(x) utolsó tagja −𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛, vagyis ennek előjele (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟+1 . 
 A most igazolt segédtételnek azonban már közvetlen következménye a Descartes-féle 
tétel. Legyenek ugyanis az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0 valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökei 
𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘, akkor a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥)

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1) (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 

 
maga is valós együtthatós polinom, melyben a jelváltások száma 𝑟𝑟𝑟𝑟 ≧ 0. Ebből azonban az 
előbbi lemma ismételt alkalmazásával máris következik, hogy az 
 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 
 
polinomban a jelváltások száma legalább 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑘𝑘𝑘𝑘; más szóval a pozitív gyökök száma nem na-
gyobb a jelváltások számánál. 
 Segner előbbi eredményével rokon tárgykörbe tartozik egy másik értekezése [6], mely 
később mind az egyetemes, mind a magyar matematikában komoly visszhangot váltott ki. Az 
általa néhány szükségtelen megszorítással közölt grafikus eljárás igazolását nemrégiben a 
Középiskolai Matematikai Lapok feladatként tűzte ki. A válaszul beérkezett 96 dolgozat azt 
mutatja, hogy diákjaink érdeklődéssel fogadták a problémát, kifogyhatatlanok az ötletekből. A 
következőkben szó szerint vesszük át a feladatot a Középiskolai Matematikai Lapokból, to-
vábbá idézzük az egyik legtetszetősebb megoldást [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra (A felső bal sarokban lévő jel helyesen: C) 

-nél szorzott tag után már nincs 
jelváltás, vagyis an előjele is (–1)r, ugyanakkor a G(x) utolsó tagja – a ∙ an , 
vagyis ennek előjele (–1)r +1.

A most igazolt segédtételnek azonban már közvetlen következménye a Des-
cartes-féle tétel. Legyenek ugyanis az f (x) = 0 valós együtthatós algebrai egyen-
let pozitív gyökei x1, x2, ..., xk , akkor a

 
fokú tagoknál, és e tagok előjeleit jelöljük a következőként: 
 

(−1)1, (−1)2, … , (−1)𝑘𝑘𝑘𝑘, … , (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟 ,  
 
akkor a (Gx) polinom 
 

𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 1, 𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 1, … , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 + 1, … , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 
  

fokú tagjainak az előjelei ugyancsak 
 

(−1)1, (−1)2, … , (−1)𝑘𝑘𝑘𝑘, … , (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟 .  
 
Vagyis a G(x) polinom 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 + 1 fokú tagjáig legalább r jelváltás van. 
 De a G(x) polinomban ezeken kívül van még legalább egy jelváltás. Feltevéseink szerint 
ugyanis a g(x) polinomban az 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟-nél szorzott tag után már nincs jelváltás, vagyis 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 előjele 
is (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟, ugyanakkor a G(x) utolsó tagja −𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛, vagyis ennek előjele (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟+1 . 
 A most igazolt segédtételnek azonban már közvetlen következménye a Descartes-féle 
tétel. Legyenek ugyanis az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0 valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökei 
𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘, akkor a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥)

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1) (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 

 
maga is valós együtthatós polinom, melyben a jelváltások száma 𝑟𝑟𝑟𝑟 ≧ 0. Ebből azonban az 
előbbi lemma ismételt alkalmazásával máris következik, hogy az 
 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 
 
polinomban a jelváltások száma legalább 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑘𝑘𝑘𝑘; más szóval a pozitív gyökök száma nem na-
gyobb a jelváltások számánál. 
 Segner előbbi eredményével rokon tárgykörbe tartozik egy másik értekezése [6], mely 
később mind az egyetemes, mind a magyar matematikában komoly visszhangot váltott ki. Az 
általa néhány szükségtelen megszorítással közölt grafikus eljárás igazolását nemrégiben a 
Középiskolai Matematikai Lapok feladatként tűzte ki. A válaszul beérkezett 96 dolgozat azt 
mutatja, hogy diákjaink érdeklődéssel fogadták a problémát, kifogyhatatlanok az ötletekből. A 
következőkben szó szerint vesszük át a feladatot a Középiskolai Matematikai Lapokból, to-
vábbá idézzük az egyik legtetszetősebb megoldást [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra (A felső bal sarokban lévő jel helyesen: C) 
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 De a G(x) polinomban ezeken kívül van még legalább egy jelváltás. Feltevéseink szerint 
ugyanis a g(x) polinomban az 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟-nél szorzott tag után már nincs jelváltás, vagyis 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 előjele 
is (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟, ugyanakkor a G(x) utolsó tagja −𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛, vagyis ennek előjele (−1)𝑟𝑟𝑟𝑟+1 . 
 A most igazolt segédtételnek azonban már közvetlen következménye a Descartes-féle 
tétel. Legyenek ugyanis az 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 0 valós együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökei 
𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘, akkor a 
 

𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥) =
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥)

(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1) (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 

 
maga is valós együtthatós polinom, melyben a jelváltások száma 𝑟𝑟𝑟𝑟 ≧ 0. Ebből azonban az 
előbbi lemma ismételt alkalmazásával máris következik, hogy az 
 

𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥1)(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘) 
 
polinomban a jelváltások száma legalább 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑘𝑘𝑘𝑘; más szóval a pozitív gyökök száma nem na-
gyobb a jelváltások számánál. 
 Segner előbbi eredményével rokon tárgykörbe tartozik egy másik értekezése [6], mely 
később mind az egyetemes, mind a magyar matematikában komoly visszhangot váltott ki. Az 
általa néhány szükségtelen megszorítással közölt grafikus eljárás igazolását nemrégiben a 
Középiskolai Matematikai Lapok feladatként tűzte ki. A válaszul beérkezett 96 dolgozat azt 
mutatja, hogy diákjaink érdeklődéssel fogadták a problémát, kifogyhatatlanok az ötletekből. A 
következőkben szó szerint vesszük át a feladatot a Középiskolai Matematikai Lapokból, to-
vábbá idézzük az egyik legtetszetősebb megoldást [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra (A felső bal sarokban lévő jel helyesen: C) 

polinomban a jelváltások száma legalább r + k ; más szóval a pozitív gyökök 
száma nem nagyobb a jelváltások számánál.”

„A Segner-elv”

„Segner több tankönyvében a térmértani részt – név említése nélkül – az idők 
folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésével kezdi. A Ca-
valieri elv, éppen Segner könyvei útján, jó ideig tévesen az ő nevét viselte”– írta 
Szénássy Barna a már említett, 1960. évi nagy tanulmányában, s meg is nevezte 
pontosan a helyet, ahol a latin nyelvű kiadásban az elv leírása és bizonyítása 
fellelhető: Segner András: Cursus mathematici.

a)  Elementa arithmeticae, geometriae et calculi geometrici. Halle, 1757. 
Prostant in officina Rengeriana, 1756, 235-236 

Szerencsére szorgos emberek digitalizálták ezt a művet is, így az internetről ide 
tudjuk másolni a térmértani fejezet kezdetét, valamint a könyv végéről a meg-
felelő ábrát.

„Sectio IX. De Solidis, Propositio LXV. Theorema § 258. Fig 129
Duobus solidis ABCD, EFGH per planus cuincuque plano dato IK paralel-
lum, seclis, si duae quaelibet fugure, bcd, quae eadem sectione prodeunt, 
inter aequales fuerint, solida aequalia erunt.”

Elkorcsosult, 21. századi elménknek talán jobban érthető a tömör latin szöveg-
nél a német változat. A könyv címoldalán azt olvashatjuk, hogy a szerző átdol-

Ábra Segner könyvéből 
a térbeli Cavalieri-elv 
szemléltetésére
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gozta, kiegészítette az 1756-os kiadást.135 Mint Szénássy írta,136 a Debreceni 
Nagykönyvtárban is megtalálható ez a könyv.

Mi természetesen ismét csak a csodálatos világhálóból emeltük ki ezt a csil-
logó gyöngyszemet.

A német kiadásban Lehrsatz § 523, a 282. oldalon, azonban a hozzátartozó 
ábra számozása megmaradt, ennek a könyvnek a végén is 129. sorszám alatt ta-
lálható.

„Wenn zween die Ebene IK berührende Körper ABCE, EFGH, von Einer 
Ebene, welche dieser IK parallel ist, nach Willkühr geschnitten werden; und 
es sind jede zwo Figuren wie bcd, fgh, welche eben der Schnitt in beiden 
Körpern hervorbringt, einander gleich, so sind die Körper gleichen In-
halts.”

Azaz: Ha két, az IK síkon nyugvó ABCD, EFGH testet egy olyan, önkényesen 
választott síkkal elmetszünk, amely ezzel az IK-val párhuzamos, és mind a két 
alakzat, mint a bcd, fgh, amelyek éppen mindkét testben metszetként adódnak, 
egymással egyenlőek [egyenlő területűek], akkor a két test azonos térfogatú.

„Beweis
Es folgt aus dem, was vorausgesetzt wird, dass wenn eine Ebene LM, welche 
der gegebenen IK parallel, durch die äusersten Punkte des Körpers ABCD 
geht, dieselbe auch durch die äusersten Pukte des Körpers EFGH gehen, 
und also beide Körper berühren werde; weil sonst die Gleichheit der von 
einem Durchschnitt hervorgebrachten Figuren wie bcd, fgh zuletzt aufhören 
würde. Hieraus aber ist klar, dass die beiden Körper, von einer der gleich-
laufenden Ebenen LM nach der andern IK, eben die Ausdehnung haben. 
Nun aber zeigt die beständige Gleichheit der ebenen Figuren bcd, fgh, dass 
die Körper auch nach der Länge und Breite, in jeder Ebene , welche diesel-
ben auf die angezeigte Art schneidet, gleich ausgedehnet sind. Sie können 
also nicht ungleich seyn.”

Bizonyítás
Ez abból következik, amint azt feltételeztük, hogy ha egy LM sík, amely a meg-
adott IK-val párhuzamosan fut, az ABCD test legkülsőbb pontjain halad át, 
ugyanez az EFGH test legkülsőbb pontjain is átmegy, és tehát mindkét testet 
megérinti [metszi]; mivel különben a metszésnél létrejövő alakzatok, mint bcd, 
fgh egyenlősége végül is nem teljesülhetne. Ebből azonban világos, hogy mind 

135  J. A. Segner: Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie und der geometrischen Berechnun-
gen. Halle, 1. kiadás 1764, 2. 1773. Fordította Segner fia, Joh. Wilh. Segner.

136  Szénássy Barna: Segner András matematikai tevékenysége. = A Debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem Matematikai Intézetének Közleményei, 1960. pp. 37–42.
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a két test, a párhuzamosan futó LM síktól a másik IK-ig, azonos kiterjedéssel 
rendelkezik. Nos azonban a két síkbeli alakzat, bcd, fhg feltételezett egyenlősé-
ge azt mutatja, hogy a testek, amelyeket szélesség és hosszúság szerint is , min-
den síkban gyanazon a megmutatott módon vágunk el, egyenlő kiterjedésűek. 
Tehát azok nem lehetnek különbözőek.

Az eredeti német szöveget és a magyar fordítást átnézte Manfred Stern profesz-
szor, és az alábbi megjegyzéseket írta: A Willkühr régies alak, ma Willkür-t 
írunk, ugyanígy az äusersten Pukte helyett äussersten Punkte a helyes. Végül az 
„einander gleich helyett szerintem azt kellett volna írni, hogy einander flä-
chengleich.”

Segner a Pythagorasz-tétel bizonyításánál sem kellően precíz. Azt írja ott, 
hogy a két alakzat – itt pedig a két metszet – egyenlő egymással, holott pontosan 
azt kellene írni, hogy a két síkidom területe egyenlő egymással.

A modern analitikus geometriában és a mértékelméletben a Cavalieri-elv az 
integrálokra vonatkozó Fubini tétel speciális esete.

„Continuum quodvis intelligitur ex indivisibilibus (numero infinitis) cons-
tar” [A kontinuum akárhogyan értelmezve oszthatatlanokból (végtelen számú-
ból) áll.] – így fogalmazott Cavalieri. Az elv nem új, az ókoriakra nyúlik vissza: 
az összeget nemcsak értékeléssel lehet kiszámítani, hanem átalakítás útján is. 
Maga Cavalieri semmiféle erős bizonyítást nem adott a tételre, mégis az ő „fel-
oszthatatlanok módszerét” igazolásként használta több könyvében: Geometria 
indivisibilibus (1635), Exercitationes Geomericae (1647).137

Az az elv, hogy térfogatok kiszámítását felületekre vezetjük vissza, fontos 
lépés volt az intergálszámítás kifejlesztésében.138

,,Helytelen a következő, Cavalieri-féle elvnek mondott kijelentés: ha két 
testnek egy síkkal párhuzamos metszetei páronként egyenlő területűek, akkor a 
két test térfogata egyenlő. Ebből a következtetésből még a térfogat létezése sem 
következik.’’139 – így kezdődik Nagy Gyula „A Cavalieri-elv” c. pompás írása a 
KöMaL 1966. évi szeptemberi számában.140

Hajós György professzor úr egyetemi előadásaiban is erősen hangsúlyozta 
fenti kijelentését. Az Ő gondos fogalmazásában így hangzik a tétel:

137  Bonaventura Francesco Cavalieri (1598–1647) a bolognai egyetem tanára volt.
138  Ezt a világhálón olvastuk:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Prinzip_von_Cavalieri és O. Neugebauer, J. Stenzel, O. Toeplitz: 
Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Springer, 1930. 
Megadunk további helyeket is azok számára, akik egyéb részletekre is kíváncsiak Cavalierivel 
kapcsolatban:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Cavalieri  
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Cavalieri  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cavalieri%27s_principle

139  Hajós György: Bevezetés a geometriába. p. 227.
140  http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=199626
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28.3. tétel
Ha két test úgy helyezkedik el egy féltérben, hogy a féltér határsíkja által 

tartalmazott lapjaiknak s a határsíkkal párhuzamos síkok által kivágott metsze-
teiknek van területük, és ezek páronként egyenlők, hogy továbbá minkét testhez 
található egy-egy egyenes , amellyel párhuzamos egyeneseknek a testhez tartozó 
pontjai (amennyiben ilyenek vannak) egy a féltér határsíkján végződő szakaszt 
alkotnak, akkor a két testnek van térfogata, és térfogatuk egyenlő.

A bizonyítás a testekbe írt és a testekhez körülírt hengerek térfogatának ki-
számításával, tehát az archimedesi kétoldali közelítés módszerével, a határátme-
netre történő hivatkozással történik. Láthatjuk tehát, hogy a szabatos tétel erős 
bizonyításhoz szükség van a matematikai analízisre.

Archimedesnél pontosabban

A π kedvenc számom. Középiskolás ko-
romban jeligés irodalmi pályázatnál, Kö-
MaL-pontversenyben ez volt a megkülön-
böztető jelem. Kisiskolás koromban so-
káig azt hittem, hogy előállítható két 
egész szám hányadosaként, ugyanis a ta-
nárnő említett egy közönséges törtet, ami-
nek az értéke π, és bosszantott, hogy nem 
emlékeztem erre a törtre. Ugyanis, ha ez a 
tört megvan, úgy – ha sok tizedesjegyet 
szeretnék– nem kell táblázat, hanem, akár 
kerékpározás közben is, sorban adódnak a 
számjegyek. Akkor még nem tudtam, 
hogy ez nem lehetséges, hisz a π nem ra-
cionális szám, nem állítható elő két egész szám hányadosaként. Még algebrai 
egyenlet gyökeként sem adódik, azaz transzcendes szám. A tanárnő természete-
sen azt mondhatta, hogy a 22/7 nagyon jól, két tizedesjegyre megközelíti a π-t. 
Ezt azért értékeljük, meg a 22 és a 7 kis számok.

Már az ókorban is törekedtek π értékének meghatározására. Az egyiptomi 
Rhind papírusztekercsen (közelítőleg Kr. e. 1700 körül) (16/9)2 = 3,16.. szere-
pel. A π-nek hatalmas irodalma van, külön könyveket is írtak róla.

A π értékének kiszámítására Archimedes (Kr. e. 287–212), óta alkalmazott el-
járás a körbe, illetve a kör köré írott szabályos sokszögek kerületével vagy terüle-
tével való közelítés. Segner az alábbi módon finomította a görög módszert.141

141  J. A. Segner: ’Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie und der geometrischen Berechnun-
gen’. 2. kiad. Halae, 1773. p. 661. (Mint említettük, ez a könyv a debreceni kollégium Nagy-
könyvtárában is megvan.)
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Tekintsük az egység sugarú körben a 2 h hosszúságú húr és a hozzá tartozó 
AD ív által határolt AHD körszegmentumot ( ábra). Igazolható, hogy a körszeg-
mentum területe (t1) nem kisebb az ABCD téglalap területének (t2) kétharmadá-
nál, és 

ner-eljárásnak még akkor is, ha gyökmeghatározáshoz talán valamivel előnyösebb, ha az 
egyenlet „vázát” Lill szerint rajzoljuk fel. 
 Segner algebrai eredményei közül jól ismert még a Descartes-féle előjelszabály általa 
adott bizonyítása. A szabály jó ideig elválaszthatatlan volt Segner nevétől, még Bolyai Farkas 
is vele kapcsolatban említi a Tentamenben (2. kiadás, I. k. 404-405). Segner első – e kérdéssel 
kapcsolatos – dolgozata címének [1] megértéséhez tudnunk kell, hogy az említett előjelsza-
bályt – főleg az angol J. Wallis (1616-1703) egyik könyvének célzatosan ferdítő adata, továb-
bá Leibniz tévedése folytán – jó ideig Thomas Harriot (1560-1621) angol matematikusról 
nevezték el. Németországban a XVIII. sz. közepéig általánosan elfogadott volt ez a megjelö-
lés. A szabályt valójában Descartes közölte először 1637-ben, azonban bizonyítás nélkül. Az 
idők folyamán többen (Prestet 1675, Stübner 1730, de Gua 1741) is kísérleteztek a bizonyí-
tással, más és más úton elindulva; ismeretes, hogy a jóval későbbi keletű Budan-Fourier tétel 
igénybevételével az igazolás néhány sorban elintézhető. Segner legelső értekezésében, a volt 
professzorához, Georg Erhard Hambergerhez (1697-1755) benyújtott disszertációjában 
ugyancsak a jelszabály igazolásával foglalkozott, hogy azonban a feladatot miként sikerült 
megoldania, ma már nem dönthető el, mert a dolgozat elveszett. Később egy másik értekezé-
sében [4] ismételten foglalkozott a bizonyítással, ekkor már helyesen Descartes-ról nevezve a 
szabályt. Ebben a tanulmányban viszont ugyanazt a fogást alkalmazta a bizonyításban, mint 
de Gua valamivel elébb (1741): mindketten megszorozzák az algebrai polinomot az 𝑥𝑥𝑥𝑥 ± 𝑝𝑝𝑝𝑝) 
binommal, és az így nyert eggyel magasabbfokú polinom előjeleit összevetve az eredeti elője-
leivel, következtet az előbbi gyökeinek jelére. 
 Segner első dolgozatának hiányában a közte és a de Gua közötti prioritás kérdése ma 
már nem dönthető el. Azonban az a tény, hogy Kästner (1719-1800) nemsokára (1745) a jel-
szabály két bizonyítását is adta, és az egyiknél Segnerre, a másiknál pedig Stübnerre hivatko-
zott, azt a benyomást kelti, hogy Segner első bizonyítása is helyes volt. 
 A π értékének kiszámítására már a görög Antiphon, Bryson, és főleg Archimedesz óta 
alkalmazott eljárás a körbe, illetve a kör köré írott szabályos sokszögek kerületével vagy terü-
letével való approximálás. Segner András könyvei útján nagy népszerűségre tett szert a mód-
szer alábbi finomítása ([5/a] 281 [6] 2. kiadás 661): 
 Tekintsük az egység sugarú körben a 2 h hosszúságú húr és a hozzá tartozó AD ív által 
határolt AHD körszegmentumot (2. ábra). Igazolható, hogy a körszegmentum területe (𝑡𝑡𝑡𝑡1) 
nem kisebb az ABCD téglalap területének (𝑡𝑡𝑡𝑡2) kétharmadánál, és ℎ → 0 esetén egyenlőség 
lép fel, vagyis    𝑡𝑡𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑡𝑡2
= 21

3ℎ→0
lim  . 

 
Ennek megfelelően a kör területét a körbe írt szabályos n oldalú sokszög területénél jobban 
megközelíti az alábbi formula: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ +
4
3
𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ� = 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ �𝑣𝑣𝑣𝑣 +

4
3
𝑚𝑚𝑚𝑚� = 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ �1 +

𝑚𝑚𝑚𝑚
3
� 

 
Segner n = 96 esetére számította ki h, valamint m értékét, és ebből π-t 6 tizedesnyi pontossá-
gig nyerte. 
 Tudomásunk van Segner ama geometriai tárgyú dolgozatáról is, melyben egy Euler által 
felvetett elemi feladat megoldását közölte (Novi Commentarii Academiae Petropolitanae, 7. 
k. 1758-59. 283-310)1 Euler 1751-ben Goldbachhoz írott levelében felvetette azt a kérdést, 

                                                 
Érdekesség kedvéért megemlítem, hogy a π értékének megközelítéséhez W. Snell 1621-ben igénybe vett olyan 
egyenlőtlenséget, mely a fentihez hasonló trigonometrikus relációhoz vezet. Huyghens pedig 1654-ben pontosan 
(A)-t alkalmazta.  
1 Az eredeti értekezést nem tudtam megkeríteni, azonban részletes ismertetése megtalálható Cantor III2 köteté-

 esetén egyenlőség lép fel, vagyis 

ner-eljárásnak még akkor is, ha gyökmeghatározáshoz talán valamivel előnyösebb, ha az 
egyenlet „vázát” Lill szerint rajzoljuk fel. 
 Segner algebrai eredményei közül jól ismert még a Descartes-féle előjelszabály általa 
adott bizonyítása. A szabály jó ideig elválaszthatatlan volt Segner nevétől, még Bolyai Farkas 
is vele kapcsolatban említi a Tentamenben (2. kiadás, I. k. 404-405). Segner első – e kérdéssel 
kapcsolatos – dolgozata címének [1] megértéséhez tudnunk kell, hogy az említett előjelsza-
bályt – főleg az angol J. Wallis (1616-1703) egyik könyvének célzatosan ferdítő adata, továb-
bá Leibniz tévedése folytán – jó ideig Thomas Harriot (1560-1621) angol matematikusról 
nevezték el. Németországban a XVIII. sz. közepéig általánosan elfogadott volt ez a megjelö-
lés. A szabályt valójában Descartes közölte először 1637-ben, azonban bizonyítás nélkül. Az 
idők folyamán többen (Prestet 1675, Stübner 1730, de Gua 1741) is kísérleteztek a bizonyí-
tással, más és más úton elindulva; ismeretes, hogy a jóval későbbi keletű Budan-Fourier tétel 
igénybevételével az igazolás néhány sorban elintézhető. Segner legelső értekezésében, a volt 
professzorához, Georg Erhard Hambergerhez (1697-1755) benyújtott disszertációjában 
ugyancsak a jelszabály igazolásával foglalkozott, hogy azonban a feladatot miként sikerült 
megoldania, ma már nem dönthető el, mert a dolgozat elveszett. Később egy másik értekezé-
sében [4] ismételten foglalkozott a bizonyítással, ekkor már helyesen Descartes-ról nevezve a 
szabályt. Ebben a tanulmányban viszont ugyanazt a fogást alkalmazta a bizonyításban, mint 
de Gua valamivel elébb (1741): mindketten megszorozzák az algebrai polinomot az 𝑥𝑥𝑥𝑥 ± 𝑝𝑝𝑝𝑝) 
binommal, és az így nyert eggyel magasabbfokú polinom előjeleit összevetve az eredeti elője-
leivel, következtet az előbbi gyökeinek jelére. 
 Segner első dolgozatának hiányában a közte és a de Gua közötti prioritás kérdése ma 
már nem dönthető el. Azonban az a tény, hogy Kästner (1719-1800) nemsokára (1745) a jel-
szabály két bizonyítását is adta, és az egyiknél Segnerre, a másiknál pedig Stübnerre hivatko-
zott, azt a benyomást kelti, hogy Segner első bizonyítása is helyes volt. 
 A π értékének kiszámítására már a görög Antiphon, Bryson, és főleg Archimedesz óta 
alkalmazott eljárás a körbe, illetve a kör köré írott szabályos sokszögek kerületével vagy terü-
letével való approximálás. Segner András könyvei útján nagy népszerűségre tett szert a mód-
szer alábbi finomítása ([5/a] 281 [6] 2. kiadás 661): 
 Tekintsük az egység sugarú körben a 2 h hosszúságú húr és a hozzá tartozó AD ív által 
határolt AHD körszegmentumot (2. ábra). Igazolható, hogy a körszegmentum területe (𝑡𝑡𝑡𝑡1) 
nem kisebb az ABCD téglalap területének (𝑡𝑡𝑡𝑡2) kétharmadánál, és ℎ → 0 esetén egyenlőség 
lép fel, vagyis    𝑡𝑡𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑡𝑡2
= 21

3ℎ→0
lim  . 

 
Ennek megfelelően a kör területét a körbe írt szabályos n oldalú sokszög területénél jobban 
megközelíti az alábbi formula: 
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Segner n = 96 esetére számította ki h, valamint m értékét, és ebből π-t 6 tizedesnyi pontossá-
gig nyerte. 
 Tudomásunk van Segner ama geometriai tárgyú dolgozatáról is, melyben egy Euler által 
felvetett elemi feladat megoldását közölte (Novi Commentarii Academiae Petropolitanae, 7. 
k. 1758-59. 283-310)1 Euler 1751-ben Goldbachhoz írott levelében felvetette azt a kérdést, 

                                                 
Érdekesség kedvéért megemlítem, hogy a π értékének megközelítéséhez W. Snell 1621-ben igénybe vett olyan 
egyenlőtlenséget, mely a fentihez hasonló trigonometrikus relációhoz vezet. Huyghens pedig 1654-ben pontosan 
(A)-t alkalmazta.  
1 Az eredeti értekezést nem tudtam megkeríteni, azonban részletes ismertetése megtalálható Cantor III2 köteté-

Az ábra jelöléseinek felhasználásával ugyanis:

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
A 2. ábra jelöléseinek felhasználásával: 
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𝑡𝑡𝑡𝑡2

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ
2ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ sin𝛼𝛼𝛼𝛼

2 sin𝛼𝛼𝛼𝛼(1 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼)
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Igazolható mármost pl. sorfejtéssel, hogy véges α esetén  
 

𝛼𝛼𝛼𝛼−sin𝛼𝛼𝛼𝛼
sin𝛼𝛼𝛼𝛼−sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼

> 1
3

                 (𝐴𝐴𝐴𝐴)  
másrészt 
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 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑃𝑃𝑃𝑃2 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑣𝑣𝑣𝑣+1

𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝑣𝑣𝑣𝑣=2

 

ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

Igazolható mármost pl. sorfejtéssel, hogy véges α esetén

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
A 2. ábra jelöléseinek felhasználásával: 
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Igazolható mármost pl. sorfejtéssel, hogy véges α esetén  
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= lim
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= lim
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 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑃𝑃𝑃𝑃2 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑣𝑣𝑣𝑣+1
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ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

másrészt

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
A 2. ábra jelöléseinek felhasználásával: 
 

𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝑡𝑡𝑡𝑡2

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ
2ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ sin𝛼𝛼𝛼𝛼

2 sin𝛼𝛼𝛼𝛼(1 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼)
=

1
2
�1 +

𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼
sin𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼

� 

 
Igazolható mármost pl. sorfejtéssel, hogy véges α esetén  
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 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑃𝑃𝑃𝑃2 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑣𝑣𝑣𝑣+1

𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝑣𝑣𝑣𝑣=2

 

ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
A 2. ábra jelöléseinek felhasználásával: 
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 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 
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ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
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 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 
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ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

Ennek megfelelően a kör területét a körbe írt szabályos n oldalú sokszög terüle-
ténél jobban megközelíti az alábbi formula:

ner-eljárásnak még akkor is, ha gyökmeghatározáshoz talán valamivel előnyösebb, ha az 
egyenlet „vázát” Lill szerint rajzoljuk fel. 
 Segner algebrai eredményei közül jól ismert még a Descartes-féle előjelszabály általa 
adott bizonyítása. A szabály jó ideig elválaszthatatlan volt Segner nevétől, még Bolyai Farkas 
is vele kapcsolatban említi a Tentamenben (2. kiadás, I. k. 404-405). Segner első – e kérdéssel 
kapcsolatos – dolgozata címének [1] megértéséhez tudnunk kell, hogy az említett előjelsza-
bályt – főleg az angol J. Wallis (1616-1703) egyik könyvének célzatosan ferdítő adata, továb-
bá Leibniz tévedése folytán – jó ideig Thomas Harriot (1560-1621) angol matematikusról 
nevezték el. Németországban a XVIII. sz. közepéig általánosan elfogadott volt ez a megjelö-
lés. A szabályt valójában Descartes közölte először 1637-ben, azonban bizonyítás nélkül. Az 
idők folyamán többen (Prestet 1675, Stübner 1730, de Gua 1741) is kísérleteztek a bizonyí-
tással, más és más úton elindulva; ismeretes, hogy a jóval későbbi keletű Budan-Fourier tétel 
igénybevételével az igazolás néhány sorban elintézhető. Segner legelső értekezésében, a volt 
professzorához, Georg Erhard Hambergerhez (1697-1755) benyújtott disszertációjában 
ugyancsak a jelszabály igazolásával foglalkozott, hogy azonban a feladatot miként sikerült 
megoldania, ma már nem dönthető el, mert a dolgozat elveszett. Később egy másik értekezé-
sében [4] ismételten foglalkozott a bizonyítással, ekkor már helyesen Descartes-ról nevezve a 
szabályt. Ebben a tanulmányban viszont ugyanazt a fogást alkalmazta a bizonyításban, mint 
de Gua valamivel elébb (1741): mindketten megszorozzák az algebrai polinomot az 𝑥𝑥𝑥𝑥 ± 𝑝𝑝𝑝𝑝) 
binommal, és az így nyert eggyel magasabbfokú polinom előjeleit összevetve az eredeti elője-
leivel, következtet az előbbi gyökeinek jelére. 
 Segner első dolgozatának hiányában a közte és a de Gua közötti prioritás kérdése ma 
már nem dönthető el. Azonban az a tény, hogy Kästner (1719-1800) nemsokára (1745) a jel-
szabály két bizonyítását is adta, és az egyiknél Segnerre, a másiknál pedig Stübnerre hivatko-
zott, azt a benyomást kelti, hogy Segner első bizonyítása is helyes volt. 
 A π értékének kiszámítására már a görög Antiphon, Bryson, és főleg Archimedesz óta 
alkalmazott eljárás a körbe, illetve a kör köré írott szabályos sokszögek kerületével vagy terü-
letével való approximálás. Segner András könyvei útján nagy népszerűségre tett szert a mód-
szer alábbi finomítása ([5/a] 281 [6] 2. kiadás 661): 
 Tekintsük az egység sugarú körben a 2 h hosszúságú húr és a hozzá tartozó AD ív által 
határolt AHD körszegmentumot (2. ábra). Igazolható, hogy a körszegmentum területe (𝑡𝑡𝑡𝑡1) 
nem kisebb az ABCD téglalap területének (𝑡𝑡𝑡𝑡2) kétharmadánál, és ℎ → 0 esetén egyenlőség 
lép fel, vagyis    𝑡𝑡𝑡𝑡1

𝑡𝑡𝑡𝑡2
= 21

3ℎ→0
lim  . 

 
Ennek megfelelően a kör területét a körbe írt szabályos n oldalú sokszög területénél jobban 
megközelíti az alábbi formula: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ +
4
3
𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ� = 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ �𝑣𝑣𝑣𝑣 +

4
3
𝑚𝑚𝑚𝑚� = 𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ �1 +

𝑚𝑚𝑚𝑚
3
� 

 
Segner n = 96 esetére számította ki h, valamint m értékét, és ebből π-t 6 tizedesnyi pontossá-
gig nyerte. 
 Tudomásunk van Segner ama geometriai tárgyú dolgozatáról is, melyben egy Euler által 
felvetett elemi feladat megoldását közölte (Novi Commentarii Academiae Petropolitanae, 7. 
k. 1758-59. 283-310)1 Euler 1751-ben Goldbachhoz írott levelében felvetette azt a kérdést, 

                                                 
Érdekesség kedvéért megemlítem, hogy a π értékének megközelítéséhez W. Snell 1621-ben igénybe vett olyan 
egyenlőtlenséget, mely a fentihez hasonló trigonometrikus relációhoz vezet. Huyghens pedig 1654-ben pontosan 
(A)-t alkalmazta.  
1 Az eredeti értekezést nem tudtam megkeríteni, azonban részletes ismertetése megtalálható Cantor III2 köteté-

Ha a Segner-féle közelítő képlettel kiszámítjuk a beírt n oldalú sokszög területét 
az említett n = 96 és a hozzátartozó α = 1,8750 értékekkel, akkor – egységsuga-
rú körről lévén szó – h = sin 1,875 és m = 1 – cos 1,875 helyettesítéssel 
3,14159253.. értéket kapunk a területre. Ez hat tizedesjegyre pontosan a kör 
területének mértékszáma, az egységnyi sugár miatt π értéke. A hetedik tizedes-
jegy pontos értéke 6, tehát valóban a π -nél kisebb számot ad a képlet. Nem 
véletlen az n = 96 szerepeltetése. Ugyanis Archimedes, a neves görög tudós, a 
beírt és körülírt szabályos 96-szögek segítségével bebizonyította, hogy π értéke 
3 10/71 > 3,1408 és 3 10/70 < 3,14290 között van. Történelmietlen a görögök-
kel kapcsolatban a tizedestört alkalmazása, hisz akkor még nem ismerték a tize-
destörteket. Nekünk azonban már egyszerűbb a tizedes-alak segítségével össze-
hasonlítani az értékeket, Megemlítjük, hogy a 35 jegyre pontos értéket Ludolf 
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van Ceulen (1540–1610) holland 
mérnök, a Leideni Egyetemen 
mérnöki karának első professzo-
ra számította ki, ezért nevezzük 
a π -t Ludolf-féle számnak. Ezt a 
35 jegyet meg is nézhetjük 2000. 
július 5. óta Leydenben a Pie-
terskerkben (a Péter-templom-
ban), ugyanis rekonstruálták a 
matematikus-mérnöknek a 19. 
század elején eltűnt sírkövét, 
amelyre rávésték ezt a nevezetes 
értéket.

Archimedest legtöbben, mint 
a folyadékokban ható felhajtó 
erő nagyságának meghatározóját 
ismerik. Sokkal jelentősebb 
azonban az imént említett bizo-
nyítási eljárása: a kétoldalú kö-
zelítés módszere.

Segner eljárása pontosabb 
értéket szolgáltat, ő azonban 
nem foglalkozott a körülírt sok-
szögek területével. Ha nem te-
szünk mást, mint megnézzük az 
egységnyi sugarú kör köré írt 
96-szög területét, a 96tg1,8750 értékét, 
amely 3,1427.. – Archimedes eredmé-
nyével csaknem egyezően – akkor lát-
hatjuk, hogy már ez is két tizedes pon-
tossággal szolgáltatja a π -t, és felső 
korlátot ad arra. (A kis eltérés oka az, 
hogy Achimedes más tipusú számoló-
gépet használt, mint én.)

Egészítsük ki Segner ábráját úgy, 
hogy megrajzoljuk a körülírt sokszög-
nek a 2 α középponti szöghöz tartozó 
részét! A sokszög oldalának felét jelöl-
jük e-vel! A többi jelölést megtartjuk. 
Eltekintünk a sorfejtéstől, a határát-
menet végrehajtásától, és feltételez-
zük, hogy most is a jelenlegi – a beírt 

Ludolf van Ceylen rekonstruált sírköve 
Leydenben
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körhöz tartozó téglalapnál kicsit nagyobb – téglalapnak a kétharmada lesz a 
körszegmentum területe. Ekkor a sokszög területére a következő összefüggést 
írhatjuk fel:

T = n (tg α – 2/3 me).
Behelyettesítve az aktuális értékeket, π felső közelítésére az alábbi össze-

függést kapjuk:
T = 96 tg 1,875 [1 – 2/3 (1-cos 1,875)]. Ennek értéke 3,14159282.... A két-

harmados területi arány feltételezésével a ténylegesnél egy kicsivel többet von-
tunk le az új téglalap területéből, de így is hat tizedesjegyre pontos felső közelí-
tést kaptunk. Ez igazolja lustaságunkat, hogy nem végeztük el a trigonometriai 
átalakításokat, a sorfejtést és a határátmenetet.

A módszer fontosságának, jelentőségének kiemelése céljából megemlítjük 
Bay Zoltán (1900-1992) jeles fizikus 1946. évi Hold-radar-kísérletét. Az ameri-
kai kutatók – a budapesti Egyesült Izzóban végrehajtott kísérletnél egy kicsit 
korábban – egyetlen radarjel Holdról történő visszaverődését észlelték. Bay ku-
tatócsoportjának – a fejletlenebb technikai feltételek miatt – 1000 radarimpul-
zust kellett a Holdra küldeni és a visszavert jeleket coulométerekkel (Volta-mé-
terekkel) összegezni, tárolni. A radarcsillagászatban a mai napig használják a 
jelösszegezés- és tárolás módszerét. Önkéntelenül eszünkbe jut még egy igen 
neves magyar kísérletező tanár, Jedlik Ányos, aki akadémiai székfoglaló elő-
adását 1859. november 14-én „A villanytelepek egész működésének meghatáro-
zása” címmel tartotta. Ő a telepek áramának mérését, az áramerősségek nagysá-
gának tárolását végezte ugyancsak a vízbontáson alapuló coulométerekkel.

„Segner-számok”142 
Eulertől származó elemi feladat megoldása

Euler 1751-ben Goldbachhoz írott levelében felvetette azt a kérdést, hogy az n 
oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre.

A kérdésre megadta a választ maga Euler. Teljes indukcióval igazolta, hogy 
a keresett szám

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
A 2. ábra jelöléseinek felhasználásával: 
 

𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝑡𝑡𝑡𝑡2

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ
2ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ sin𝛼𝛼𝛼𝛼

2 sin𝛼𝛼𝛼𝛼(1 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼)
=

1
2
�1 +

𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼
sin𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼

� 

 
Igazolható mármost pl. sorfejtéssel, hogy véges α esetén  
 

𝛼𝛼𝛼𝛼−sin𝛼𝛼𝛼𝛼
sin𝛼𝛼𝛼𝛼−sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼

> 1
3

                 (𝐴𝐴𝐴𝐴)  
másrészt 
 

lim
𝑎𝑎𝑎𝑎→0

 
𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼

sin𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼
= lim

𝑎𝑎𝑎𝑎→0
 

1 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼
cos𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1 + 2 sin2 𝛼𝛼𝛼𝛼

= lim
𝑎𝑎𝑎𝑎→0

 
sin𝛼𝛼𝛼𝛼

− sin𝛼𝛼𝛼𝛼 + 4 sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼
= 

 

= lim
𝑎𝑎𝑎𝑎→0

 
1

−1 + 4 cos𝛼𝛼𝛼𝛼
=

1
3

 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 =  �
4𝑣𝑣𝑣𝑣 − 10
𝑣𝑣𝑣𝑣 − 1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑣𝑣𝑣𝑣=3

 

 
 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑃𝑃𝑃𝑃2 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑣𝑣𝑣𝑣+1

𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝑣𝑣𝑣𝑣=2

 

ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

Euler 1758-ban meg is írta Segnernek az első hét számot: 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429.
Segner ezt a problémát a következő gondolatmenet alapján oldotta meg. 

Adott egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valamelyik olda-
lát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó há-

142  Eugene Charles Catalan (1814–1894) belga matematikus a Pn számokat Segner-számoknak 
nevezte. Lásd: Tóth László, Kombinatorika, PTE TTK, 2008, p. 27.
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romszög alapjának. E háromszög har-
madik csúcsa legyen a sokszög r-edik 
csúcsa. Így az r1n háromszög két sok-
szöget hasít le az eredeti sokszögből, 
melyek közül az egyik r, a másik 
n + 1 – r = s csúccsal rendelkezik. Ezek 
lehetséges felbontásainak számát je-
lölje Pr és Ps . Mivel az egyik sokszög 
bármelyik felbontásához a másik bár-
melyik felbontása tartozhat, azért az 
r-edik csúcs és az alap rögzítése esetén 
Pr ∙ Ps felbontás lehetséges. Azonban 
az r sorra felveheti a 2, 3, ..., n-1 érté-
keket, és közben mindig más és más 
felbontást nyerünk. Ezért az összes le-
hetséges felbontások száma:

hogy az n oldalú (síkbeli) konvex sokszög hányféleként bontható fel egymást nem metsző 
átlók segítségével háromszögekre. 
 A kérdésre csakhamar megadta a választ Euler, teljes indukcióval igazolva, hogy a ke-
resett szám: 
A 2. ábra jelöléseinek felhasználásával: 
 

𝑡𝑡𝑡𝑡1
𝑡𝑡𝑡𝑡2

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ
2ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ sin𝛼𝛼𝛼𝛼

2 sin𝛼𝛼𝛼𝛼(1 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼)
=

1
2
�1 +

𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼
sin𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼

� 

 
Igazolható mármost pl. sorfejtéssel, hogy véges α esetén  
 

𝛼𝛼𝛼𝛼−sin𝛼𝛼𝛼𝛼
sin𝛼𝛼𝛼𝛼−sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼

> 1
3

                 (𝐴𝐴𝐴𝐴)  
másrészt 
 

lim
𝑎𝑎𝑎𝑎→0

 
𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼

sin𝛼𝛼𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼
= lim

𝑎𝑎𝑎𝑎→0
 

1 − cos𝛼𝛼𝛼𝛼
cos𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1 + 2 sin2 𝛼𝛼𝛼𝛼

= lim
𝑎𝑎𝑎𝑎→0

 
sin𝛼𝛼𝛼𝛼

− sin𝛼𝛼𝛼𝛼 + 4 sin𝛼𝛼𝛼𝛼 cos𝛼𝛼𝛼𝛼
= 

 

= lim
𝑎𝑎𝑎𝑎→0

 
1

−1 + 4 cos𝛼𝛼𝛼𝛼
=

1
3

 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 =  �
4𝑣𝑣𝑣𝑣 − 10
𝑣𝑣𝑣𝑣 − 1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑣𝑣𝑣𝑣=3

 

 
 Említett értekezésében ezt a problémát oldotta meg Segner is, lényegében a következő 
gondolatmenet alapján adva egy rekurzív formulát: válasszuk ki az n oldalú sokszög valame-
lyik oldalát – mondjuk 1 n-t – és tekintsük ezt egy valamilyen felbontáshoz tartozó háromszög 
alapjának. E háromszög harmadik csúcsa legyen a sokszög r-edik csúcsa. Így az r1n három-
szög két sokszöget hasít le az eredeti sokszögből, melyek közül az egyik r, a másik 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 csúccsal rendelkezik. Ezek lehetséges felbontásainak számát jelölje 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 és 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠. Mivel az 
egyik sokszög bármelyik felbontásához a másik bármelyik felbontása tartozhat, azért az r-
edik csúcs és az alap rögzítése esetén 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 felbontás lehetséges. Azonban az r sorra felveheti 
a 2, 3, ..., n-1 értékeket, és közben mindig más és más felbontást nyerünk. Ezért az összes 
lehetséges felbontások száma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑃𝑃𝑃𝑃2 = �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑣𝑣𝑣𝑣+1

𝑛𝑛𝑛𝑛−1

𝑣𝑣𝑣𝑣=2

 

ahol 𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 1 . 
 A továbbiakban Segner ki is számította 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére. A számításba 
becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korrigálta. 
 Itt említem meg, hogy Segner több tankönyvében (pl. [5/a] 235-236) a térmértani részt – 
név említése nélkül – az idők folyamán feledésbe ment Cavalieri-féle elv (1626) ismertetésé-
vel kezdi. A Cavalieri elv éppen Segner könyvei útján jó ideig tévesen az ő nevét viselte. 
 Segner hangsúlyozta először a tankönyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkhá-
romszögekre vonatkozó kritériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páron-
                                                                                                                                                         
ben 605-607. A feladattal kapcsolatban megemlítem még Rodriques (Journal de Mathémetiques, 3.k. 1838) 
ötletét, aki a fenti feladatot összekapcsolta Catalan következő problémájának megoldásával): n különböző té-
nyező szorzatát hányféleképpen lehet (az eredeti tényezőkből nyerhető) kéttényezős szorzatok összegeként előál-
lítani? L. részletesebben: H. Dörrie Triumph der Mathematik, Breslau, 1933. 20-25. Vö. még ezzel kapcsolatban 
az 1956. évi Schweitzer Miklós matematikai verseny 3. feladatát. 

ahol P2 = P3 = 1.
Segner ki is számította Pn értékét n = 3, 4, ..., 20 esetére.143 A számításba 

becsúszott néhány hibát még a kiadvány ugyanazon kötetében Goldbach korri-
gálta.

A fenti leírást Szénássy már többször idézett dolgozata alapján közöltük, 
azonban szerepel Segnernek a fenti gondolatmenete az Elemi geometria 100 hí-
res problémája c. könyvben144 a 7. probléma megoldásánál.

Híres és szép számelméleti felfedezés

Tisztán számelméleti vonatkozása is van a Catalán–Segner-számoknak.145

Jelölje S_k az a számot, hogy hány féleképpen lehet egy (2k)-elemű halmazt két 
egyenlő részre vágni.

143  In: Novi Commentarii Academiae Petropolitanae. Vol. 7. Petropoli, 1758–59. pp. 283–310.
144  Heinrich Dorrie: 100 Great Problems of Elementary Mathematics, their History and Solution, 

New York, Dover, 1965, 7. Euler Problem of Polygon Division, 22. (A Triumph der Mathema-
tik, Physica Verlag, Würzburg, 1958. fordítása)

145  http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1125&context=phy_etd  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Catalan-sz%C3%A1mok
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„Segner híres – számomra legszebb – felfedezése”–, amint azt nekem Hujter 
Mihály írta, hogy k+1 osztja az S_k számot. Ha k+1 prím, akkor ez nyilvánvaló, 
de például k=11-re nem.”

Segner János találta fel a logarlécet?

Ezt a kérdést tette fel nemrégiben az interneten Hujter Mihály műegyetemi kol-
légám, s azonnal hivatkozott a Segner-Lambert közötti levélváltásra. „Véletle-
nül jutott tudomásunkra az a negyed évezreddel ezelőtti tény, mely meglehető-
sen ismeretlen hazánkban: 1750-ben Segner János egy olyan eszközt készített, 
mely a logarléc (egyik) elődjének tekinthető.

A rézbe karcolt jelekkel bíró műszerről írt Lambert svájci matematikusnak, 
akiben Nyugat a logarléc feltalálóját tiszteli. Sajnos még a magyar Wikipédia sem 
tud (a mai napon, 2017-02-16-án) Segner János és a logarléc kapcsolatáról.”

Lambert leveleit már 1784-ben kiadták. 146 Mindezt Florian Cajori egyik 
könyvéből tudhatjuk meg.147 Cajori megemlíti, hogy a logarléc 1727-ig ismeret-
len volt Németországban. Segner írt az eszközről, de a német szerzők nem tettek 
említést erről.148

Segner az Eulernek 1748 február 15-i levelében is említést tesz arról, hogy 
ír egy tanulmányt a Berlini Akadémia ’Memoires’ számára a logarlécről.149

Utalás a „Usus scalarum logisticarum” c. műre

Nagy segítőm, a bibliográfiát összeállító Kocsis Teréz talált két utalást az Usus 
scalarum logisticarum. Göttingae, 1749 c. műre, de magát a művet nem találta 
sehol. A Gött. Zeitung 1749-es évfolyamában említik a 633. oldalon, hogy Seg-
ner „logarithmische Stäbe”-ről tudósított, és nyomtattatott a használatukról egy 
ívet, (feltehetően egy ív terjedelmű szöveget).

A 841–842. oldalon pedig magának Segnernek az írása van. Válaszol a 
„Weimar – Von daher erhalten wir folgenden Aufsatz” (1749), aláírás: G. H.-nak, 

146  Lambert’s Briefwechel. Berlin, 1784. Vol. 4. p. 379. – Johann Heinrich Lambert (1728–1777) 
sokoldalú svájci matematikus, akinek matematikai, fizikai, ezen belül optikai, filozófiai, csil-
lagászati és térképészeti munkái jelentősek.

147  Florian Cajori:A history of the logarithmic slide rule and allied instruments, Engineering news 
publishing Company, New York, 1909. pp. 41–42. – Florian Cajori (1859–1930) svájci-ameri-
kai matematikatörténész

148  Cajori könyvéről L. C. Karpinski tollából olvashatunk recenziót a Science folyóiratban (N.S. 
XXXIII. No 828, 666–668). A recenzió is kiemeli, hogy Cajori már az előszóban „haladó ma-
tematikusként” emlegeti Perryt és Segnert.

149  J A Segner: Von Ververtigung und dem Gebrauch gewisser Massstäbe, durch welche Aufgaben 
der gemeine und sphärishen Trigonometrie... gelöst werden können (nem publikálták, vö. 
Winter, Registres, S 123.) (Bizonyos mérőléc elkészítése és használata, amellyel közönséges 
és gömbi trigonometriai feladatokat lehet megoldani.)
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aki egy jénai folyóiratban150 felhívta a figyelmét arra, hogy ez a logarléc nem 
újkeletű.

Kocsis Teréz tovább is követte a történetet:
Mint írtuk: aug. 18-án tudósított a göttingeni lap, hogy Segner ilyen „Sta-

bokkal” foglalkozik.
Szept. 13-án erre reflektált a G. H szignójú szerző a jénai lapban.151

A cikk írója olvasta a göttingeni tudóstást, és csak annyit tud erre mondani, 
hogy Segner „vermutlich unwissend Iliadem post Homerum geschrieben habe” 
(= valószínűleg tudta nélkül már létező dolgot talált ki), mivel Elias á Lennep 
már az előző században írt erről, aztán Michael Scheffelt pedig 1699-ben írt egy 
traktátust ezekről a „skálákról”, később pedig Hoffmann tökéletesítette őket. G. 
H. leírja, hogy Scheffelt eszköze rendkívül sokoldalúan használható, 18 külön-
böző skála található rajta.

Valamikor október-novemberben Segner válaszolt a göttingeni lapban:
–  köszönettel tartozik a jénai illetőnek, amiért felhívta a figyelmét az előz-

ményekre.
–  először alig akarta elhinni az ott leírtakat, érdeklődött másoknál, de ők 

sem tudtak felvilágosítást adni
–  „Egyébként Scheffelt lécei tényleg annyira hasonlóak az enyéimhez, hogy 

senkitől nem vehető rossz néven, ha azt hiszi, én valóban az ő könyvéből 
vettem ezeket. És talán én magam is ezt hinném, ha emlékezni tudnék rá, 
hogy valaha láttam ezt a könyvet vagy ilyen léceket, és ha nem lennének 
számomra ismertek azok a kerülő utak, melyeken a legegyszerűbb meg-
oldásig eljutottam.”

Hujter Mihály a helyes szóhasználatra is felhívja a figyelmünket: nem telje-
sen jogos „logarlécet” írni Segner és kortársai esetében. Ő úgy tudja, hogy 
mindössze 150 éve használják Magyarországon a „logarléc” elnevezést. Koráb-
ban „számtolóka” volt a neve.152

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1872-ben már felhozta a 
,,logarlécz (Rechenschieber)’’ nevet és Goldziher Károly 1908-ban írt recenziót 
három angol matematikakönyvről, s ott is azt olvashatjuk: „Angliában, hol mai 

150  Innen letölthető a jénai folyóirat: https://rep.adw-goe.de/handle/11858/00-001S-0000-0001- 
942B-E.  
http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpvolume_00058231

151  Jenaische Gelehrte Zeitung, 71. Stück, 1749. szept. 13. p. 564-565 http://zs.thulb.uni-jena.de/
rsc/viewer/jportal_derivate_00129883/JGZ_1749_%200571.tif?logicalDiv=jportal_jpvolu-
me_00067139aa

152  Hujter közli a LOGARLÉC szavunk eredetével kapcsolatos „információ-foszlányokat” az ál-
tala szerkesztett Haladvány Kiadvány 2017. 03. 29-i számában. LOGARLÉCEK és lécek a 
LÓGER-ból: http://math.bme.hu/~hujter/170329.pdf
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nap a millimeterpapír (squared paper, croiss section paper) és a logarléc (slide 
rule) a mathematikai tanítás legfontosabb eszközei.”153

A π -hez hasonlóan a logarlécnek is igen gazdag irodalma, külön múzeuma 
van.

Számos területen értekeznek arról, hogy ki alkotott először, később nagy je-
lentőségre szert tett, eszközt, ki mondott ki először egy-egy jelentős megállapí-
tást, tételt. Érdekes, hogy bizonyos gondolatok közel egy időben születek meg 
más-más emberek fejében. A történetírók nemzetiségének és vérmérsékletének 
megfelelően azután megállapítják, hogy kit illet az elsőség.

Így van ez a logarlécnél is. Nagyon sokan nagyon sok, közel hasonló ötlettel 
álltak elő, időben nem is túl távol egymástól. Florian Cajori fent említett köny-
vében megtalálhatjuk a felsorolást.

Segner és az ábrázoló geometria

A perspektíva alapvető törvényszerűségeinek matematikai leírása is foglalkoz-
tatta Segnert. Ilyen jellegű külön tanulmánnyal nem találkoztunk, azonban fia, 
két évvel apja halála után, 1779-ben kiadta a J. A. Segner: Gründe der Perspec-
tiv (A perspektíva alapjai), Berlin, Ch. F. Himburg c. könyvet.154 Az 1779. szep-
tember 15-én írt előszóban, amelyet ő Nachricht-nek nevezett (üzenet, informá-
ció jelentéssel), elmondja, hogy Édesapja hagyatékában találta meg ezt a nyom-
tatásra teljesen előkészített művet. (Bár megtalálta volna Euler leveleit is!) Az 
apa halála előtti gyenge állapota akadályozta meg abban, hogy ki is nyomtassa 
művét. A fiú szívesen változtatott volna néhol a könyv tartalmán, azonban Édes-
apja iránti tiszteletből nem tett ahhoz hozzá semmit. A könyv, Segner többi mű-
véhez hasonlóan, paragrafusokra oszlik, 139 §-t tartalmaz a 94 szövegoldal. Ezt 
követi, ugyancsak a Segnertől megszokott alapossággal, körültekintéssel elké-
szített, világos szerkesztésű 53 ábra, 8 rézmetszetes oldalon.

Segner matematikai munkásságához kapcsolódó további részleteket Szénássy 
Barna hivatkozott írásaiban találhatunk.

153  Goldziher Károly írása: http://math.bme.hu/~hujter/goldziher.pdf
154  A könyv elérhető a Googe-könyveknél a neten:  

https://books.google.hu/books?id=8KxjAAAAcAAJ&pg=PA33&lpg=PA33&dq=segner++g-
rund+perspectiv&source=bl&ots=xtQOoqidra&sig=fg-VShqXCze8uWyFtk1QFWwl 
Tys&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjpwpGVnuXVAhXqa5oKHaQXCPEQ6AEIMTAB#v= 
onepage&q=segner grund perspectiv&f=false
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SEGNER JÁNOS ANDRÁS FIZIKAI 
KUTATÁSAI

FOLYADÉKOK MECHANIKÁJA ÉS BELSŐ SZERKEZETE

              „...csöppje hull a méznek,
              s mint színarany golyó ragyog a terítőn”

Radnóti Miklós: Tétova óda

A matematikai előadások és kutatá-
sok mellett Segner egyre többet fog-
lalkozott a fizikával. A Segner-kerék 
fejezetben részletesen tárgyalt, 1740-
ből származó, a hidraulikai gépek el-
méletére vonatkozó két tudósítását 
csak tíz év múlva jelentette meg dok-
tori dolgozat mellékleteként és gyűj-
teményes kötetben, pedig korábban 
már publikált a folyadékokról szá-
mos tanulmányt 1743-ban és 1746-
ban, és kiadta azokat egy gyűjte-
ményben is.155

Dolgozataiban nemcsak a folya-
déknak, mint közegnek tulajdonítható 
impulzus kísérleti bizonyítékáról, ha-
nem a folyadékban ható belső erőkről 
és a kapillaritásról is írt. Az utóbbiak-
kal kapcsolatban megállapította: „...
lesznek, akik ezt a munkát felesleges-
nek fogják tartani. Pedig a természet 
dolgaiban akármilyen részletkérdé-
sekben is vizsgálódunk, azt sohasem 
szabad hiábavalónak tartanunk.”

’Johannis Andreas Segnerus... I. indicit praemissis de natura fluidorum qui-
busdam thematibus, II. ... de natura fluidorum quaedam antecedentibus addit..., 
III. ... superficies fluidorum concavas ostendit..., IV... superficies fluidorum con-
vexas evolvit..., V. ...theoriam machinae cuiusdam hydraulicae praemittit, VI ... 

155  J. A. Segner: Fasciculus exercitationum hyraulicarum, cum figuris Göttingen, 1747. Vanderhök.

Segner folyadékokról szóló dolgozatainak 
gyűjteményes kiadása

 Az 1747-es kiadás címlapja
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computatio formae atque virium machinae hydraulicae nuper descriptae’ (Seg-
ner János András először: rámutat a folyadékok természetére vonatkozó feltéte-
lekre, másodszor: az előbb tárgyalt feltételeket részletezi, harmadszor: foglalko-
zik a folyadékok konkáv felületeivel, negyedszer: kifejti a konvex folyadékfelüle-
tek tulajdonságait, ötödször: tárgyalja egyes hidraulikai gépezetek elméletét, és 
hatodszor: megmutatja az imént leírt hidraulikai gépekben az erők és a felületek 
alakjának kiszámítását).156

Segnernek a fenti, 1750-ből származó műve tudományos szempontból az 
egyik legjelentősebb alkotása. Az inspirációt még egyetemi mesterétől, Ham-
berger professzortól vehette. Ő foglalkozott a folyékony és szilárd testek közöt-
ti kölcsönhatás kérdésével, többek közt a hajszálcsövességgel. A legkisebb ré-
szecskék különböző súlyának feltételezésével próbálta a kérdést megoldani. 
A fiziológiai jelenségeket, mint például a szegregációt, a kiválasztást is ezen 
törvényszerűségre vezetette vissza.

Érdemes megfigyelni, hogy Segner mennyire sokoldalúan állt hozzá a témá-
hoz. Mikroszkopikus és makroszkopikus szemlélettel is tárgyalta a folyadéko-
kat. Tudjuk, hogy az elméleti tárgyalástól a gyakorlati felhasználásig is eljutott.

„Fantasztikus, hogy Euler idejében valaki a folyadékok impulzusáról és im-
pulzusnyomatékáról már ilyen jelentős gondolatokra jutott, hiszen még a moz-
gásegyenletet sem fogalmazták meg Euler előtt!!”– írta nekem egy magánlevél-
ben Abonyi Iván.

Segner foglalkozott a tartályokban lévő folyadék felszínének a tartályfal 
szomszédságában létrejött alakjával, azaz mai szóhasználattal a folyadékok fe-
lületet nedvesítő vagy nem nedvesítő tulajdonságával. Ezt manapság a felület és 
a folyadék között fellépő adhézió és a folyadékrészecskék között ható kohézió 
egymáshoz való viszonyával magyarázzuk.

Eulernek is írt 1744-ben arról a lehetőségről, hogy a vízcsepp alakjából a 
vonzástörvényre tudjunk következtetni. Kísérleteket végzett ennek az alaknak a 
meghatározására. Vizsgálta a felületen függő, illetve a felületen elterülő csepp 
geometriai alakját is. Ugyancsak kísérletileg ellenőrizte vízre és borszeszre, 
hogy a cseppképződés milyen összefüggésben van a kapillaritással illetve a fe-
lületi feszültséggel. Mérte a kapilláris emelkedést és süllyedést, valamint a 
cseppek illeszkedési szögét. Eredményei összhangban vannak a később Thomas 
Young (1773–1829) által kimondott tétellel:

γsg = γls + γlgcos θ,

156  J. A. Segner: Fasciculus [ II. ] exercitationum hyraulicarum, cum figuris Göttingen, 1750. Van-
derhök (Hidraulikai munkáinak II. gyűjteményes kötete) [A II. dolgozat Edvard Jacob Lupin 
dolgozatának mellékleteként látott napvilágot (http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN  
728458527), a IV. program Fr. W. Klaerich Hildesien, az V., mint azt írjuk a Segner-kerék fe-
jezetben, G. T. Asch, a VI. C. A Richter értekezésének függelékeként jelent meg.]
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ahol γsg a szilárd-gáz-, γls a folyadék-szilárd-, γlg a folyadék-gáz határfelületi 
feszültséget, θ pedig a folyadékcsepp illeszkedési szögét jelöli.

Zhenwei Yao szép dolgozatában157 azt írja, hogy „Elsősorban a magyar ma-
tematikus, Johann Andreas von Segner által kétszáz éve bevezetett felületi fe-
szültség fogalomnak köszönhetőek a folyadék csepp-rendszerekre vonatkozó 
ismereteink. (”Our understanding of the liquid droplet system benefits greatly 
from the concept of surface tension introduced two hundred years by Johann 
Andreas von Segner, a Hungarian mathematician.”) Ennek az információnak az 
eredete valószínűleg 1876-ból származik, J. C. Maxwell szövegéből, amelyet az 
Encylopaedia Britannicaban adott közre.

Segner a felületi feszültséget annak tulajdonította, hogy a folyadék igen ki-
csi, de határozott alakú részecskékből áll. Ezeknek a részecskéknek súlyuk van, 
az összenyomó erőnek ellenállnak, közöttük igen nagy vonzóerők létesülnek, de 
ezek hatótávolsága igen kicsi, és a távolsággal rohamosan csökken, valamilyen 
ismeretlen törvény szerint. Ezek a megállapítások egyeznek mai felfogásunkkal. 
Az elmúlt 300 évben mindössze annyi előrelépés történt, hogy vannak modell-
jeink az erőtörvényre.

Segner az általa feltételezett belső szerkezet alapján megpróbálta értelmezi 
azokat a hatásokat, amelyek a folyadékfelszín alakját meghatározzák. Azt állí-
totta, hogy a felszín akkor változik, ha 
a fellépő erők nincsenek egyensúly-
ban. Kereste azokat a feltételeket, 
amelyeknek fennállása esetén meg-
bomlik az egyensúly. A fenti felsoro-
lásnál az első két dolgozatban a leve-
gővel érintkező felülettel foglalkozott. 
A felszín kialakításában szerepet ját-
szó erőket T-erőknek nevezte. Azt állí-
totta, hogy ha cseppet egy síkkal el-
metszi, akkor a T-erők irányai a sík-
metszet és a vonzóerő hatásgömbjének 
metszésvonalába esnek. Tulajdonkép-
pen a T-erők vektori összegezéséből 
adódik a Young-tétel, amelyet – mint 
említettük– két speciális esetben kísér-
letileg igazolt. Ábrákkal is illusztrálta 
kijelentéseit. A harmadik és negyedik 
dolgozatban vizsgálta az edény falá-

157  Geometries in Soft Matter, Syracuse University, http://surface.syr.edu/phy_etd) a Physics To-
day egyik írására hivatkozva (Yves Pomeau and Emmanuel Villermaux: Two Hundred Years 
of Capillarity Research, Physics Today, March, 2006, 39

Folyadékcseppek alakjának vizsgálata
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nak közelében kialakuló konkáv és konvex felületeket. Megkísérelte a folyadék-
felszín keresztmetszeti görbéjének analitikus meghatározását. A geometriai 
szemléletről áttért a végtelen kicsi differenciális koordináta-elemekkel történő 
számolásra. Az így kapott differenciál-egyenleteket speciális esetekben meg is 
oldotta. A megoldásokból fizikai következtetéseket vont le. Segner gondolatait 
Young finomította, s kimondta a már említett általános törvényt.

A forgó testek törvényei

Amint azt az előszóban is kiemeltük, Segner „legnagyobb hatású műve”, legje-
lentősebb fizikai eredménye a pörgettyű elméletével kapcsolatos. Ezt az ered-
ményt annyira szépen és szakszerűen tárgyalja Abonyi Iván elméleti fizikus, 
hogy meg sem kíséreljük ennek a témának a feldolgozását, hanem a szerző és a 
kiadó engedélyével részleteket közlünk egyik tanulmányából.158

„1755-ben jelent meg a forgó testek – a turbinák – törvényeit taglaló műve 
(’Specimen theoriae turbinum’), amelyben bevezeti a forgó testek tehetetlenségi 
nyomatékait és ún. deviációs nyomatékait a testek forgási viselkedésének tár-
gyalásába. (Erről külön is szeretnénk szólni.) Ez a kötet a Porosz Tudományos 
Akadémián tartott székfoglaló előadása alapján íródott. A forgó testekről szóló 
eredményeit azért is fontosnak tartjuk, mert a pörgettyűk tárgyalását jelentős 
módon megkönnyítette (igaz, fejtegetéseinek egy része beolvadt Euler átfogó 
tárgyalásába).

Itt jegyezzük meg, hogy Segner tudományos eredményei ekkorra már elér-
ték, hogy a szentpétervári Cári Tudományos Akadémia, a londoni Royal Society 
és most a Berlini Tudományos Akadémia tagjai közé fogadja, sőt II. Frigyes 
porosz király belső titkos tanácsosa lehessen.

LEGNAGYOBB HATÁSÚ MŰVE: A FORGÓ TESTEK 
TÖRVÉNYE

a) Az előzmények
A ’Specimen theoriae turbinum’ c. disszertációval a II. Frigyes porosz uralkodó 
által alapított Berlini Tudományos Akadémia tagságára pályázott Segner. Az 
egyszerű és mégis bonyolult című értekezés, amely 1755. április 27. napján je-
lent meg, természetesen latin nyelven készült. Már az is bizonyos gondot okoz-
hat, ha a „turbina” szó jelentését keressük a latin szótárakban. Maga Segner is 
elemezgeti a turbo, ill. trocho latin szavakat. Ezzel a szóval még természetesen 

158  Abonyi Iván: Segner András matematikai és fizikai kutátásai, különös tekintettel pörgettyűel-
méletére. In: Abonyi Iván: Kiemekedő fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából. Sajtó alá 
rend.: Gazda István. Piliscsaba, 2008. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 57–74.
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nem a XIX–XXI. század forgórészes gépeit jelölik 1755-ben. Ez akkor inkább 
csak egy új műszó, ma a forgó testet, vagy egyszerűen csak a pörgettyűt jelenti. 
A mű magyar címe tehát „A pörgettyű elméletének mintája” lehetne, vagy – 
mondjuk – egyszerűen így: „A pörgettyűelmélet tételei”.

Ez az értekezés – mondjuk ki mindjárt az elemzés elején – centrális fontos-
ságú a forgó testek mechanikájában. És ahogyan a fontos könyvek esetében 
gyakorta előfordul, hazánkban csak a létezéséről tudtak. Még M. Zemplén Jolán 
híres magyar fizikatörténeti munkái is szinte csak madártávlatból, a címlapról és 
a hivatkozások tengeréből tudták ezt a művet jelentősége szerint értékelni.

A könyv kalandos sorsát e sorok írója is nyomon követhette 1987 táján. Egy 
Sopronban rendezett geodéziai konferencián, ami ’A forgó Föld geodinamikája’ 
címet viselte, érdeklődéssel hallgatta M. J. Jurkina orosz kutatóasszony, a Kra-
szovszkij Központi Geodéziai és Térképészeti Tudományos Kutatóintézet pro-
fesszorának előadását, aminek során egyszer csak Segner János András neve és 
ez a tudományos értekezése is említésre került. Nemcsak érintőlegesen, hanem 
a Föld tehetetlenségi nyomatékának tenzortulajdonságai kapcsán, aminek rész-
letezésekor Jurkina megemlítette – természetesen a tenzorfogalomra való utalás 
nélkül –, hogy Segner ebben a művében felvetette a Föld ellipszoid alakját: utalt 
tehetetlenségi ellipszoidjára és ebben látta a földtengely precessziójának okát 
(vagyis annak az okát, hogy a Föld nevű pörgettyű forgástengelye lassan elfor-
dul). Ebben az esztendőben éppen az volt az egyetemi oktatómunkám egyik 
célja, hogy diplomamunka-témákat találjak az érdeklődő hallgatók számára. Eh-
hez érdekes témák, de érdeklődő hallgatók is kellenek, akik rendelkeznek olyan 
„mellékes” képességekkel, ami az adott esetben a latin és az orosz nyelvterüle-
ten való kalandozáshoz szükséges is meg elegendő is.

Így találkoztam Sipos Krisztinával, aki bevallotta, első vágya az orvostudo-
mány volt, ezért a gimnáziumban az orosz nyelv mellett latinul is tanulgatott, 
később azonban matematika–fizika szakos tanárjelölt lett. Perceken belül meg-
írta Jurkina asszonynak az orosz levelet, amelyben a Segner-értekezés fotokópi-
áját kérte. Jurkina kedvessége folytán megkaptuk az 1755-ös disszertáció máso-
latát. Elkezdődhetett a munka! Először a Segner-cikk magyar fordítása, majd a 
szakdolgozat. Távolabbi célként azt tűztük ki, hogy fontos magyar könyvtára-
inkba is eljusson Segner egyik legjelentősebb munkája.159

b) A mű külalakja. Rejtett kincsek udvarias szózat alatt, fontos összefüggések 
rajzban és szóban
Hogy képet alkothassunk, miként kellett 1755-ben az arra érdemes szakember-
nek olyan cikket írnia, amivel a berlini Porosz Tudományos Akadémia majd 
tagjai sorába választja, vegyük szemügyre gondosan az értekezés címlapját.

159  Ma már, s ez szinte természetes, ez a mű az interneten is elérhető:  
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10821457_00001.html
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A pörgettyűelmélet tételei
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Ez a dicshimnuszos címlap – amin úgyszólván alig találjuk meg a szerzőt és 
munkája címét – és a követő oldalak még tovább fokozzák kíváncsiságunkat. 
Pedig eleinte csak ismét II. Frigyes dicsőítéséről van szó, majd Halle, a város 
köszöntéséről. S ami ezután következik, még mindig nem a lényeg, hanem egy 
kis önéletrajz – persze, a tudós vall a szakkönyvek fontosságáról –, s az algebra, 
a matematika, az optika, a csillagászat, az aritmetika, a geometria, a metafizika, 
a logika egyetemi tanmenetéről szól. Az egyéni hang abban jelenik meg, hogy 
ezeket a tárgyakat Segner mind tanította is. A hosszúra nyúlt bevezető (a XIV. 
oldal) után kezdődik a tulajdonképpeni tudományos közlemény (és tart a XL. 
oldalig), melyhez egyetlen ábraoldal járul, igaz, 12 vonalas ábrával.

A FELSÉGES ÉS LEGHATALMASABB
HERCEGNEK ÉS URUNKNAK,

II. FRIGYES ÚRNAK
POROSZORSZÁG KIRÁLYÁNAK,

A KIRÁLYI TÁRSASÁG
I. ÖRÖKÖS

TITKÁRÁNAK,
SZILÉZIA FELSÉGES VÁLASZTÓFEJEDELMÉNEK

stb. stb. stb.
A KEGYES ÉS SZERENCSÉS GYŐZTESNEK MAGÁT

ENGEDELMESEN ALÁRENDELVE,
A FIZIKA ÉS MATEMATIKA PROFESSZORÁNAK CÍMÉT

ELNYERVÉN ÉS EME FRIDERICIANA AKADÉMIÁBA VALÓ
JELÖLÉSÉT KIÉRDEMLENDŐ,

ELŐADJA A PÖRGETTYŰELMÉLET TÉTELEIT
SEGNER JÁNOS ANDRÁS,

A HATALMAS URALKODÓ TITKOS TANÁCSOSA,
A PÉTERVÁRI CÁRI AKADÉMIA,

A BERLINI KIRÁLYI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS A LONDONI KIRÁLYI TÁRSASÁG TAGJA

HALLE 1755. április 27. napján
GEBAUER NYOMDÁJA

Miközben az impozáns latin nyelvű címlapot bámulattal nézzük, megpróbáljuk 
ékes magyar nyelven reprodukálni.
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Az ábrák oldala „A pörgettyűelmélet...”-ből

c) A mű tartalma
Ez a mű a forgó testek, Segner szavával: a „turbinák” fizikájáról szól. Talán nem 
járunk messze az igazságtól, ha a turbina szó természettudományos és mérnöki 
karrierjét Segnernek e műben folytatott szakkifejezés-keresésétől számítjuk, hi-
szen amihez Segner felismerései elvezettek – a folyadékáramlás reaktív erejével 
meghajtott forgó rendszerek –, a turbinák a szó modern értelmében nem léteztek 
ezelőtt. Mindenki felhozhatja Philón elrendezését ennek az állításnak a meg-
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buktatására, felidézheti Hé-
rón csodaszerkezeteit, ami-
ket ’Pneumatika’ c. művé-
ben összefoglalt, azonban 
világos, hogy ez a „turbina” 
kicsit más. És igazából 
ilyen mélységekben, mint 
Segner, ebben a témában 
eddig még senki sem járt! 
Mert itt a forgó testek dina-
mikájának központi kérdé-
sei szerepelnek, amihez 
foghatóan a Segner-kerék 
nevű öntözőberendezés leg-
feljebb csak praktikus szer-
kezet, aminek „lelkével” az 
öntözők egyáltalán nincse-
nek tisztában.

Amikor ennek a műnek 
a legjelentősebb állításait 
össze akarjuk foglalni, meg-
lehetős nehézségekbe ütkö-
zünk. Egyfelől nem lehet 
reményünk arra, hogy Seg-
ner eredményeit az ő mód-
szerével értessük meg a mai 
olvasókkal. Egyszerűen 
azért, mert mélységes meg-
látásait – melyeket a fizika 
azóta fenségesen igazolt – 
abban az időben nem lehe-
tett másként előadni, mint 
Segner tette. S itt nem hol-
mi udvariassági gesztusokról van szó, nem is a jelöléstechnika fejletlenségéről. 
Hanem egyszerűen arról, hogy a forgó merev testek – már csak általános alak-
juk és általános mozgásuk miatt is – rendkívüli nehézségek árán írhatók le a 
mechanika tudományának kétszázötven évvel ezelőtti fejlettsége mellett. Ma 
már közelebb hozható a tárgykör, leegyszerűsíthető a tárgyalás a vektorfogalom 
s a tenzorfogalom bevezetése után. De nem túlzás azt sem állítani, hogy az 
anyagfajták – pl. merev testek – tárgyalásában is kissé másként tekintünk erre a 
témára. Ezért talán megbocsátja az olvasó, hogy Segner eredményeit moder-
nebb tárgyalás nyomán foglaljuk össze. Segner megállapításait, amelyeket 

Philón szökőkútja
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1755-ben tett, Euler úgyszólván azonnal elfogadta: hatalmas levelezőhálózatá-
ban és cikkeiben beépítette a mechanika kidolgozása során.160

A forgó merev testekre vonatkozó Segner-eredmények elsősorban a ’Leon-
hard Euleri Theoria motus corporum solidorum seu rigidorium’ (Leonhard Eu-
ler: A szilárd vagy merev testek mozgásának elmélete) c. művében jelentek 
meg, természetesen az Euler által átdolgozott egységesített formában. Ezt a mű-
vet Euler ’Opera Omnia’ (Összegyűjtött művek) III. kötetében találhatjuk, ami-
nek Charles Blanc-féle kiadása 1948-ban (!) jelent meg. A figyelmes olvasónak 
bizonyára feltűnik, hogy Euler óriási terjedelmű hagyatékának – és természete-
sen életében megjelent műveinek – gyűjteményes kiadása milyen hosszú időt 
vett igénybe. Persze, ebből is látszik, hogy „inter arma silent musae” – fegyve-
rek között hallgatnak a múzsák: Euler teljes hagyatékának közzététele évszáza-
dos programnak bizonyult!

A pörgettyű mozgási törvényszerűségeinek feltárása azért jelent új feladatot, 
mert a pörgettyű általánosabb alakú test, mint a tömegpont. A pörgettyű egy sa-
játos pontrendszer, amelyben a forgó test alakja akár határozottan nagy is lehet, 
ha a testet összetevő tömegpontokat nem is kell okvetlenül atomoknak gondol-
ni. A legegyszerűbb példaként szemünk előtt akár a gyerekek búgócsigája is 
lebeghet.

A probléma lényegét éppen az adja, hogy egy általános merev test nemcsak 
haladhat a térben, hanem a haladása mellett – szerencsés esetben ettől függetle-
nül – még foroghat is. A mozgásprobléma felbomlása erre a két ágra már előre-
vetíti a megoldás útját.

Tekintettel arra, hogy a tömegpontok mozgása során az absztrakció használ-
hatónak bizonyult, a newtoni mozgásegyenlet bevált, ragaszkodjunk a mozgás-
egyenlet newtoni formájához. A mozgásformák kettéosztása azt eredményezi, 
hogy a newtoni mozgásegyenlet alakja mindegyik mozgásformára fenntartható, 
csak a benne szereplő mennyiségeket kissé másképpen kell értelmezni.

A haladó mozgás során a test forgásától eltekintünk. Ekkor a mozgásegyen-
letet az

ma F

160  Így került sor Eulertől a következő publikációkra: ’Recherches sur l’effet d’une machine hyd-
raulique proposée par M. Segner, professeur à Göttingen’ (Vizsgálatok egy hidraulikai gép 
teljesítményére vonatkozóan, amit Segner, göttingai professzor úr vetett fel; Euler, Opera Om-
nia, XV. 1–39); ’De motu et reactione aquae per tubos mobiles transfluentis’ (Mozgó csöveken 
átfolyó víz mozgásáról és visszahatásáról; Opera Omnia, XV. 80–104); ’Application de la 
machine hydraulique de M. Segner à toutes sortes d’ouvrages et de ses avantages sur les autres 
machines hydrauliques dont on sort ordinairement’ (Segner úr hidraulikus gépének alkalmazá-
sa különféle szerkezetekre és előnyei a belőle származtatható egyéb hidraulikai gépekkel 
szemben; Opera Omnia, XV. 105–133). Ezek főleg a hidrodinamikai vonatkozásokra utalnak, 
a tulajdonképpeni Segner-kerékre.
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alakban akkor írható fel, ha m a test teljes tömegét,  a a  tömegközéppont gyor-
sulását, F  pedig ebben a pontban a test tömegére ható eredő erőt jelenti. Sze-
rencsére, most nem kell különösen meglepődni, az új mozgástörvény nem tar-
talmaz furcsa kijelentést. Viszont a kiterjedt merev testre – Segner szavával pör-
gettyűre – haladó mozgás esetén átvihetjük eddigi tapasztalatainkat.

A forgó mozgás során a test haladó mozgásától lehet eltekinteni. Ekkor a 
forgó test jellemzésére az  szögsebesség vektorát használjuk, ami az időtől is 
függhet. A forgatást a testre ható erők M  forgatónyomatéka okozza. A forgó test 
impulzusának helyére az N  impulzusnyomaték lép. A mozgásegyenlet ekkor

dN
dt

M

alakú; a forgatónyomaték változtatja meg a test impulzusnyomatékát. Ez a for-
ma még hasonló az alapvető newtoni kijelentéshez: az impulzusváltozás oka az 
erő. Az impulzusnyomaték és a szögsebesség viszonya azonban a forgó testek-
nél tágasabb, mint az impulzus és a sebesség közötti összefüggés. Segner épp 
ennek észrevételével tett jelentős előrehaladást, jóllehet az összefüggés mai 
alakja nem tőle származik. De annyit már felismert, hogy amennyiben a szög-
sebesség párhuzamos az impulzusnyomatékkal, akkor

N

típusú egyenlet áll fenn, ahol  a tehetetlenségi nyomaték. Sőt Segner észre-
vette, hogy a pörgettyű impulzusnyomatéka és szögsebessége nem szükségkép-
pen párhuzamos. Ekkor a pörgettyűnél a külső erő forgatónyomatéka, az impul-
zusnyomaték vektora és a szögsebesség vektora különös táncba kezdenek a 
mozgás során.

Segner ennek a bonyolultabb esetnek a tárgyalását speciális esetekben vé-
gezte el (egyszerűen azért, mert nem használhatta fel, amit csak másfél évszá-
zaddal később fedeztek fel: a tenzorformalizmust). Számításai speciális helyze-
tekre vonatkoznak. Segner ismerte fel, hogy a tehetetlenségi nyomaték a forgás-
tengellyel szoros kapcsolatban áll, megváltozhat, ha a test forgástengelye 
megváltozik.

Arra is rájött, hogy a tehetetlenségi nyomaték a forgatással szemben tanúsí-
tott ellenállás – miként a tömeg a gyorsítással szemben tanúsított ellenállás. Sőt 
különböző tengelyek körüli forgatáskor a tehetetlenségi nyomaték bizony kü-
lönböző lehet, a test alakjától és tömegeloszlásától függően. De azt is felismerte, 
hogy amikor a test nem a fő tehetetlenségi nyomatékkal jellemzett tengely körül 
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forog, akkor a testre az alaktól és tömegeloszlástól függő deviációs (eltérítő) 
nyomatékok is hatnak.

Idevágó meglátásait manapság – a tenzorfogalom felismerése és bevezetése 
óta – a tehetetlenségi tenzorral fejezzük ki. Ennek segítségével lehet osztályozni 
a pörgettyű mozgásában megjelenő hatásokat, a precessziót és a nutációt. Ezen 
a téren is fontos Segner-eredményre bukkanhatunk. Amennyiben feltételezzük, 
hogy a Föld nem tökéletesen gömb alakú, nem is lapult gömb, hanem az ellip-
szis forgásteste: ellipszoid, sőt még ennél is bonyolultabb, háromtengelyű „el-
lipszoid”, akkor az a tény, hogy az impulzusnyomaték és a szögsebesség nem 
esik egy irányba, szükségképpen speciális mozgást jelent. Egyelőre a Föld tö-
megeloszlása csak finomságokban tér el a gömbi szimmetriától, mégis érdekes 
Segner megérzése: egyszer a méréstechnika eljut arra a szintre, hogy kimutatja 
a Föld mozgásának ezt a finomszerkezetét.

Azon meglátásai, amelyek a „turbina” elméletéről írt munkájában szerepel-
nek, Euleren keresztül jutottak el a tudományos közvéleményhez. Euler maga, 
mint láttuk, példamutatóan hivatkozott Segner eredményeire. Mégis az iroda-
lom – miközben lassan átvette Euler jelöléseit és tárgyalási módját a pörgettyűk 
elméletében – egyre kisebb szerepet tulajdonított Segnernek. Ma már alig talá-
lunk utalást Segner érdemeire Arnold Sommerfeld, H. Joos vagy akár Budó 
Ágoston ’Mechanikájá’-ban. Szerencse, hogy Euler összes művének gyűjtemé-
nyes kiadása a XX. század közepéig elhúzódott!”

*

Aki mélyebben érdeklődik a téma iránt, az megtalálhatja a fenti tanulmány Füg-
gelékében „Segner pögettyű tárgyalásának mai alapjai”-t.

*

Mi most annyiban összegezzük Segnernek a szabadtengelyekre vonatkozó téte-
lét, hogy stabil, szabad forgása egy testnek csak három, egymást merőlegesen 
metsző tengelye körül alakulhat ki. Ezt ő mondta ki először 1755-ben, ez az ő 
felfedezése.

„Videbimus autem et tertium dari, utrique horum perpendicularem.” (Meg 
fogjuk látni, hogy ezek közül mindkettőhöz [mármint az eddig ismertetett ten-
gelyekhez] egy harmadik függőleges is adatik.)

Segner azért fogalmazott így, mert elméletileg, és az általa elvégzett kísérle-
teknél is, először csak kétdimenziós alakzatokat, síkpörgettyűt, vizsgált. Renge-
teget kísérletezett a legkülönbözőbb alakú pörgettyűkkel: a szabálytalan, sze-
mölcs-alakú testtől kezdve a ”gondosan esztergált” változatokig. Végül megál-
lapította:
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Dantur autem tres isti axes ad quamlibet massularum congeriem, vel ad 
quamlibet turbinem, non ad eum tantum, quem adhuc consideramus, qui pla-
nus dici turbo potest.” (Három ilyen tengelye van, nem csak az eddig vizsgált 
egyszerű pörgettyűnek, hanem bármelyiknek.)161

TOVÁBBI FIZIKAI TÉMÁK

A Természet megismeréséhez, a megfigyelések mellett, nagyon fontosak a kí-
sérletek.

Ezt jól láthattuk a pörgettyű-tétel kimondásánál is. Számszerű kapcsolatokat 
kell megállapítani az egymással összefüggésben levő fizikai mennyiségek kö-
zött. Ehhez méréseket kell végeznünk, a mérésekhez pedig eszközökre van 
szükségünk. Segner behatóan foglalkozott több fizikai eszköz tanulmányozásá-
val, illetve maga is készített mérőberendezéseket. Felsorolunk néhányat.

Jelent meg dolgozata a hőmérőkről: Tudósítás a levegőhőmérők kiegyenlí-
téséről (De aequandis thermometris aereis programma quo dissertationem inau-
guralem medicam ... indicit. Gottingae, 1739).

Eulernek küldött levelei között 1742. április 14-i dátummal találhatunk 
olyat, amelyben különböző hőmérőkről is volt szó, és 1743-ban is írt észrevéte-
leket a különböző hőmérők adatai közötti eltérésekről.

Foglalkozott barométerekkel is. A tengeri barométerek előállításáról írt Eu-
lernek 1742. november 11-én kelt levelében, valamint volt gondolatcsere köztük 
ebben a témában 1743-ban. Két tudósítása is erről szól: egy új hajózási baromé-
terről tudósít (Programma, quo novum barometrum navale communicat, Göttin-
gen, 1743), és a barométereknek szél által okozott változásáról is írt (Program-
ma, de mutatione barometrorum a ventis, Göttingen, 1743.)

Segner tanulmányozta a mérlegeket is. Egyetemi előadásainak tartalmát 
meghirdető egyik tudósításában olyan mérlegről írt, „mellyel, ki-ki megvizsgál-
hatja saját testének súlyát” (Programma de libra, qua suiquisque corporis pon-
dus explorare possit. Göttingen, 1740). A súlyméréssel kapcsolatban 1743. janu-
ár 4-én a mechanika alapjaihoz kötődő filozófiai megfontolásokig is eljutott. 
Arra reagált, amit Euler legutóbbi levelében a mérlegek tulajdonságaival kap-
csolatban írt. Március 25-én már az ezekre a tulajdonságokra vonatkozó meg-
fontolásaiban elért haladásáról számolt be. Megfontolásainak magyarázatát áp-
rilis 17-én postázta.

1748. január 16-án Göttingenből írt Eulernak arról, hogy kidolgozott egy 
módszert a pólusmagasság mérésére, és szándékában áll, hogy az ehhez haszná-
latos eszközt tökéletesítse.

161  Dolgozatának 17. oldalán és http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10 
821457_00017.html?zoom=0.8500000000000003
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Segner két csillagvizsgálót is tervezett és vezetett, így természetes, hogy a 
távcsövek és a fény mibenléte is érdekelte.

Üstökös és bolygó megfigyelési eszközét, a fogyatkozások szemléltetésére 
szolgáló berendezését és a távcsövekről írt tanulmányát „A csillagászat tanára” 
fejezetben tárgyaljuk.

A Nagy Brockhaus Lexikon szerint a fény emissziós elméletének, a New-
ton-féle „részecske-szemléletnek” volt a híve.162 Azt írják, hogy az erre vonat-
kozó munkáját 1740-ben adta ki Göttingenben: ’Programma de raritate Lumi-
nis’. „Tudósítás a fény ritkaságáról”. (raritate: „ritka, hiányos”, olyan értelem-
ben, hogy nem sűrű, nem folytonos). Maga a cím téveszthette meg a Lexikon 
szakíróját, mert mint azt az „orvosprofesszor” fejezetben  láthatjuk, ez a mű a 
látás fiziológiájáról, a szemben keletkező fénybenyomás időtartamáról szól. Fi-
zikatankönyvében a ’Zur Bewegung des Lichts’ (A fény mozgásáról) című fe-
jezetben hosszasan foglalkozott a „részecske vagy hullám” kérdésével, ezen 
belül Euler tanaival, az éterrel. Ö az étert „Himmelsluft”-nak , égi levegőnek 
nevezte. Az értelmezéseknél talált még nehézségeket, azonban az anyagelmélet 
ellen erős érveket sorakoztatott fel. Leírta például, hogy lehetetlen, elképzelhe-
tetlen az, hogy a parányi fényanyagot, míg több fényév alatt a fény sebességé-
vel a távoli égitestekről hozzánk jön, útjában semmi akadály ne térítse el az 
egyenes vonaltól.

Segner leírta, hogy csak a rezgés terjed tova a térben, a rezgő részek a he-
lyükön maradnak. Ugyanakkor beismeri, hogy neki ismeretlen az, ami a fény 
mozgásánál végbemegy. „Ezzel a tárgyilagos véleményével is megelőzte korát, 
mert az 1760–70-es években megjelent könyvek (Horváth János, Makó Pál, Bi-
wald Leopold munkái), sőt magyar nyelvű tankönyvek még 1841-ben is a New-
ton emissziós elméletének a hívei, pedig Heller Ágost szerint163 az 1800–1820-
as évek alatt a rezgési elmélet már győzedelmeskedett.” – írja Jakucs István.164

162  Der grosse Brockhaus 17. köt.
163  Heller Ágost: A physika története. 1–2. köt. Bp., 1891–1902. KMTT.
164  Jakucs István: Segner András (1704–1777). = Fizikai Szemle 5 (1955) No. 2–3. pp. 65–68.
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SEGNER, A TANÁR

Segner János András orvosi diplomát szerzett Jénában. Számon tartják azonban 
matematikusként, fizikusként, gyógyszerészként, filozófusként, és volt ő csilla-
gász, meteorológus és atya is. No nem vallási értelemben, hanem ő „a turbina 
atyja”– ahogyan őt Karl Keller elnevezte.165

Elsősorban és alapvetően tanár volt. Tanári talentum, tanár-tehetség. Tanár-
nak születni kell. A diploma szinte semmit nem jelent. Ismerünk tanári diplomá-
val rendelkező gyenge oktatókat és ragyogó szellemű fizikus, matematikus, ve-
gyész, biológus, mérnök, orvos, közgazdász, régész vagy éppen irodalomtudós 
tanárokat.

„Segner elsősorban tanár, pedagógus volt, aki legfontosabb feladatának, hi-
vatásának az oktatást tekintette, s művésze volt az ismeretek átadásának és az 
ismeretanyagot átadásra alkalmassá tevő didaktikai rendszerezésnek” – írta róla 
a Műszaki Nagyjaink Segner életrajza alapján Mohácsi Miklós (1930–2011) gé-
pészmérnök166 nagyszerű tanulmányában.

Segner fizika tankönyvének egyik előszavában így fogalmazta meg pedagó-
giai elveit:

„...amióta az egyetemen oktatok, célom volt, hogy gondosan felülvizsgál-
jam azt, amit a hallgatóknak előadhatok, arra törekedtem, hogy azokat, akiket a 
tudásszomj hozzám vezetett, minél rövidebb úton célhoz juttassam.”167

Segner sokoldalúan gondoskodott hallgatóiról. Valamennyi róla szóló terje-
delmesebb tanulmány megemlíti, hogy olvasólámpát is tervezett számukra. Már 

165  K. Keller: Johann Andreas Segner. = Jahrbuch des Vereins deutscher Ingenieure 5 (1913) pp. 
54–72.

166  Mohácsi Miklós: Segner János András. = Energiagazdálkodás 46 (2005) No. 4. pp. 31–32.
167  A kiváló tanár lelkes, áthatja a tudás átadásának vágya. Györgyi Géza (1930–1973) elméleti 

fizikus, a „felsőfokú oktatás mestere” volt, azt írta róla matematikus, vezető informatikus 
húga, Zimányi (Györgyi) Magdolna (1934–2016): „Érdemes hangsúlyozni pedagógiai szenve-
délyét (ezt nem tudom másként nevezni), tehát amit tudott, azt mindig lelkesen adta tovább.”
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1743-ban egyik göttingeni egyetemi tudósításában is írt erről latinul, majd meg-
jelentette a tervezetet németül is.168

Halléba költözésekor legelső teendői közé vette, hogy lámpájának leírását 
közzétegye a hétfőnként megjelenő tudománynépszerűsítő hallei lapban, a Heti 
Hallei Közlemények-ben.169 A 44. szám címlapján látható az asztali lámpa, egy 
kanócos olajlámpa 8 ábrája. Látható, hogy a göttingeni lámpát továbbfejlesztet-
te, konstrukciós újításokat alkalmazott, és figyelme kiterjedt a helyes használat 
leírására is.

„A legfontosabb része enne a lámpának egy ernyő, amely a fényt lefelé ve-
títi. Különböző más lámpákat is gyártanak így... Azonban ritkán megfelelő en-
nek az ernyőnek az alakja, és ritkán készül a legjobb anyagból... Az ernyőt sík-
lapokból kell összeállítani, amely egy, egyenlőszögű alapfelületekből képzett, 
üres gúlát alkot.... Nagyon fontos, hogy a fénylő kanóc milyen magasan van az 
asztal lapja felett. Nem tudok jobbat mondani, mint azt, hogy a fényforrás abban 
a vízszintes síkban legyen, amelyben a szemek elhelyezkednek, amikor az em-
ber egyenesen vagy kissé meghajolva ül az asztal előtt. Így az ernyő annyira 
elfedi azt, hogy soha egyetlen fénysugár nem jut közvetlenül a szembe...

Már itt Halléban készítette el egy ügyes bádogos, Christian Leiche, teljesen 
az én elképzelésem szerint és finomított méretek alapján. Eme tulajdonsága 
alapján minden további nélkül papírok közé vagy azokra lehet helyezni anélkül, 
hogy félni kellene, hogy valami foltos lesz tőle. ... Mindeme lámpák esetében 
elővigyázatosnak kell lenni a töltésnél és a gyújtásnál. Ha a kanóc új, akkor elő-
ször olajjal megszívatjuk, mielőtt meggyújtjuk. De ha már égett, akkor előtte 
megtisztítjuk ujjainkkal, amennyire lehet, egy egyenesen álló hengerre nyom-
juk, amely felül le van kerekítve. ... Az eloltáshoz kúpos edényke szolgál.”

Segner bármennyire tudott és szeretett is tanítani, azért fárasztotta az okta-
tás. Göttingenből Eulerhez 1744. április 17-én irt levelében panaszkodott arról, 
hogy a tanítási teendők megterhelik; és 1747. december 10-én is írt oktatói te-
vékenységének megterhelő voltáról.

Az eredményes tanári munkához elengedhetetlen az emberség, a mély hu-
mánum, a tanítványok nemes értelemben vett szeretete. A mély emberség azon-
ban csak szükséges feltétele annak, hogy valaki kiváló tanár legyen. Elengedhe-
tetlen ezen kívül a rendkívül biztos szakmai tudás, elengedhetetlenek az önálló 
kutatási eredmények. Pungor Ernő (1923–2007) kémikus akadémikus mondta, 
hogy nem lehet tanítani csak olvasmányaink alapján. Segnernek természetesen 
voltak igen jelentős tudományos eredményei.

168  Programma quo lucernae cujusdam descriptionem exhibet. Göttingae, 1743. (Tudósítás, mely 
egy bizonyos lámpás leírását adja.); Beschreibung einer bequemen Lampe für Studierende. 
Göttingae, 1743. (Egy tanulók számára kényelmes lámpa leírása.)

169  Wöchentliche Hallische Anzeigen, No. XLIV., 1755. november 3.



117

A MATEMATIKATANÁR

„A Segner kora előtt megjelent matematikai tankönyvek többségét az jellemez-
te, hogy csak odavetve közölték a számolási regulákat, esetleg felemlítették az 
újabb eredményeket is, azonban azok bizonyítására és a precizitásra nem fordí-
tottak gondot. A régebbi időkből a matematikatörténet csak néhány könyvet szo-
kott jó kivételként említeni: Tacquet (1636), Sturm (1707), Kästner (1758), és 
Karsten (1767–78) műveit.

Vannak egyének, kik különös adottsággal rendelkeznek, hogy a múlt hagya-
tékából felfedjenek feledésbe merült, hasznosítható eredményeket, vagy pedig a 
jelen lényegesebb vívmányait módszeres feldolgozással tegyék szélesebb olva-
sóréteg számára is érthetővé. E tulajdonságok miatt váltak ismertté Segner tan-
könyvei.”

Tankönyvei a következők:
J. A. Segner: Elementa Arithmeticae at Geometriae. Göttingen, 1739.
J. A. Segner: Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst 

und Geometrie. Lemgo. 1. kiadás 1747. 2. 1867.
J. A. Segner: Cursus mathematici, 3 részben:
a) Elementa arithmeticae, geomet-riae et calculi geometrici. Halle, 1757.
b) Elementa analyseos finitorum. Halle, 1758.
c)  Elementa analyseos infinitorum. I–II. Halle, 1761, 1763. A Cursus II. ki-

adása öt kötetben jelent meg 1767–68.
J. A. Segner: Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie und der geometri-

schen Berechnungen. Halle, 1. kiadás 1764, 2. 1773. Az a) német nyelvű fordí-
tása. Fordította Segner fia, Joh. Wilh. Segner.

„Több – főleg elemi algebrai és geometriai – bizonyítás az általa adott mó-
don ment át a matematikai tankönyvirodalomba, néhány latin, illetve német mű-
szava (Faktor, echte-, unechte Brüche, zehnteilige Brüche, äußeres und inneres 
Glied einer Proportion, stb.170 a legtöbb nyelvben szó szerinti fordításban hasz-
nálatos.”

A továbbiakban is Szénássytól idézünk: „Segner hangsúlyozta először a tan-
könyvirodalomban, hogy a kongruenciának a síkháromszögekre vonatkozó kri-
tériumai nem vihetők át a szférikus háromszögekre. Két, páronként megegyező 
oldalakkal bíró síkháromszög mindig fedésbe hozható, legföljebb – az oldalak 
ellentétes irányítottsága esetén – a célt a térbe való kiemeléssel érjük el. A fe-
désbe hozatal azonban semmiként sem érhető el egy gömbi háromszög, vala-
mint az ezen háromszög csúcsainak diametrális pontjai által meghatározott má-
sik gömbi háromszög között (kivéve azt az esetet, midőn az eredeti háromszög 
szabályos vagy egyenlőszárú). A síkidomokra definiált kongruencia teljesülésé-

170  Tényező (bár magyarul is sokszor mondjuk faktornak), valódi és áltörtek, tizedes törtek, 
aránypár külső és belső tagjai
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A „Deutliche und vollständige Vorlesungen…” matematikakönyv címlapja
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hez tehát gömbi háromszögek esetén az alkalmas három adaton kívül a körül-
járás irányának is meg kell egyeznie. Segner észrevételére támaszkodva vezette 
be 1799-ben Legendre a szimmetrikus kongruencia fogalmát, ilyennek nevezve 
azt az általánosabb értelemben vett egybevágóságot, mely pl. egy gömbi három-
szög, és a diametrális pontok által meghatározott háromszög között fennáll.

Aránylag szegényesebbek Segner könyveinek ama részei, melyek az analízis-
sel foglalkoznak. Működése arra az időre esett, midőn a differenciálhányados lét-
jogosultságát a reális tények egész sora igazolta a geometria és a fizika területén, 
bár annak egzakt értelmezése, a függvény, a határérték, a folytonosság és az ana-
licitás szabatos fogalma még hiányzott. Segner e téren nem nyújtott lényegesen 
önállót, átvette kora elfogadottabb teóriáit (főleg az Eulerét), de néhány megjegy-
zése bizonyítja, hogy az analízis egyik-másik része – főként a végtelen problémá-
ja és a limes definíciója – foglalkoztatta. Ilyen vonatkozású eszméinek feltárása, 
és beillesztésük az analízis fejlődésének történetébe még a jövő feladata.”

A világhálón ezt olvashatjuk: Gauss 1798-ban szerezte meg Segner ötköte-
tes [az első kiadás háromkötetes volt] „Cursus mathematici (Halle 1758–1768) 
művét, amely aritmetikát, a véges és végtelen mennyiségek tanát és integrálszá-
mitást tartalmazza. A harmadik kötet legutolsó oldalán Gauss kézírásával ez áll: 
„Praecepta generalissima” [általános szabályok], általános előírások érintkező 
körök középpontjainak meghatározására.”

Abonyi Iván így értékeli Segner tankönyveit: „1739-ben kiadta ’Elementa 
arithmeticae et geometriae’ (A számolás és a geometria elemei) c. művét, majd 
több kötetben is foglalkozott a matematikai analízis bevezetésével mind latin, 
mind német nyelven (Cursus mathematicus, 1–5. Vol. Halle, 1775–76). Ezek a 
késői művek a matematikai analízis megalapozásának időszakából származó 
tankönyvek, amelyek fontos, úttörő elméleti és módszertani kérdéseket is tár-
gyaltak. Nem hiába bizonyultak a korszak népszerű tankönyveinek.

Gondoljunk csak arra, hogy a differenciál- és integrálszámítás formájának is 
el kellett valahogyan terjednie a felfedező Newton és Leibniz által megtett első 
lépések után. Ők ugyan természetesen büszkék lehettek eredményeikre, de ezek 
nyilvánosságra hozatala még mindig magán hordta a felfedezők szakmai félté-
kenységének jeleit. A jelöléstechnika még nem volt kiforrott. Ezen a téren mara-
dandó hatást Guillaume F. A. de l’Hospital könyve váltott ki. 1696-ban jelent meg 
ez a mű – és bár de l’Hospital neves tanítómesterének, az (első) Johann Bernoul-
linak voltak a szellemi tulajdon prioritásával kapcsolatos megalapozott vádjai –, 
lassan mégis csak utat tört magának, például a jelöléstechnika ’új divatjával’.”

Cajori 1924-ben azt írta, hogy Segner – Eulerral, Lagrange-zsal és Lapla-
ce-szal ellentétben – csak mérsékelt módon használt jeleket geometriai mű-
veiben.171

171  Florian Cajori: Past struggles between symbolists and rhetoricians in mathematical publicati-
ons. (Florian Cajori professzor Amerikában: Univerity of California, Berkeley, California.)
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Werner Jentsch a hallei egyetem tanára Ch. Wolff, Segner elődjének mun-
káira utalt. Megállapította, hogy Segner tankönyvei magasabb nívót képvisel-
nek, mint az előd közkedvelt, sokszor idézett „Anfangsgründe alle Mathematis-
chen Wissenschaften” c. munkája. Az 1710 és 1800 között tizenegy kiadást 
megért mű tartalmilag nem eléggé egzakt. Jentsch kiemeli még, hogy az „Ele-
menta arithmeticae-t E. Bulgaris görögre fordította, valamint azt, hogy az utód 
tankönyveiben sok módszertani újítást találhatunk és nagyon sok jól megválasz-
tott elnevezést, amelyet más szerzők is átvettek. Ezt Szénássy is megállapította.

Szénássy, Jentsch és Abonyi Iván után következzenek e könyv szerzőjének 
egykori gondolatai!

Többször is szó esett már arról, hogy Az aritmetika és a geometria elemei172 
c. tankönyvet Segner fia németre fordította, Édesapja átjavította, kiegészítette. 
Két alkalommal is megjelent, 1764-ben és 1773-ban.

A kor szokásainak megfelelően az 1773. évi kiadás címoldalán Segner rang-
jainak, beosztásainak felsorolása után következik csak a mű címe: ’Anfangs-
gründe der Arithmetik, Geometrie und der geometrischen Berechnungen aus 
dem lateinischen übersetz. Zweite Auflage von der Verfasser selbst durchaus 
gebessert und vermehret.

Mit Kupfern. Halle, ... Rengerischen Buchhandlung, 1773.’173

A címdalon nem szerepel a fordító neve, ezt csak a szerzőnek Halléban 
1773. április 26-án írt előszavából tudhatjuk meg:

„Fiam fordításának jelenlegi közreadásához nincs mit hozzátennem, csupán 
azt, hogy ezt a kiadást én magam nemcsak a legújabb latin nyelvű változat alap-
ján, hanem sok más helyen is megrövidítettem, ugyanakkor magyarázatokkal 
láttam el és kiegészítettem.”

Ezután következik az 1756-os kiadás április 22-én írt előszava. Ezt is azzal 
kezdte Segner, hogy sokat változtatott az eredeti művön. Átdolgozta, javította, 
hogy az jól elrendezett, összefüggő legyen. Az a cél vezérelte, hogy azoknak, 
akik ebből a könyvből tanulnak, olyan alapokat adjon, hogy ők majd további 
előadásokat és más matematikakönyveket is meg tudjanak érteni. Szólt a mate-
matika szépségéről és hasznáról. Hangsúlyozta, hogy azzal kívánta a tanulást 
megkönnyíteni, hogy érthetően fogalmazott, a tételeket ügyesen rendezte el, a 
bizonyítások rövidek és meggyőzőek.

A mű három nagy részből áll. A „Számolási alapismeretek” öt fejezete: 
egész számok, törtek, négyzetszámok, arányosság, logaritmus.

A „Geometria alapjai” tíz fejezete: egyenesek és szögek, alakzatok szögei 
és oldalai, a kör, arányos távolságok, alakzatok hasonlósága, körök hasonlósága, 
síkbeli alakzatok összehasonlítása, síkok helyzete, testek, néhány görbe felület.

172  Elementa Arithmeticae at Geometriae. Göttingen, 1739.
173  Latinból fordítva. A szerző által teljesen átjavított és kibővített második kiadás. Rézmetszetek-

kel. Rengerisch Könyvkereskedés
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A „Geometriai számítások 
alapismeretei” négy részt fog-
lal magában: általános számí-
tások, területszámítás, síkbeli 
trigonometria, gömbi trigono-
metria.

Minden egyes fejezetben 
minden tételt, feladatot, annak 
következményeit külön parag-
rafus-számmal jelöl, így köny-
nyen tud a későbbi bizonyítá-
soknál hivatkozni a megfelelő 
alapismeretekre, tételekre. Ösz-
szesen 811 paragrafus van a té-
teles részben, és kilenc további 
paragrafusban magyarázza el, 
igen részletesen, a táblázatok 
használatát. Ugyanis logarit-
mus, sinus és tangens tábláza-
tok zárják a 492 oldalas könyv 
szöveges részét.174

Érdekes szerkesztésűek 
Segner táblázatai, bemutatjuk 
a táblázatok utolsó odalát.

A könyv legvégén ezután 
következnek a címoldalon is 
említett rézmetszetek: XI táb-
lán összesen 188 ábra van. 
Ezek nagyon jól szerkesztet-
tek, világos elrendezésűek, 
szükség esetén megfelelően 

árnyaltak. A térmértani rajzok 
rendkívül áttekinthetőek, szinte 
„kiugranak” a lap síkjából.

174  Segner logaritmus-táblázatairól Mittler ezt írta: „1756-ban és 1768-ban Segner János (1704–
1777) is készített logaritmikus táblázatot. Segner táblázata 8 jegyű logaritmusokat tartalmazott 
és német nyelven íródott.” Lásd: Elmar Mittler: Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Räthsel 
gelöst, Carl Friedrich Gauß in Göttingen. Göttingen, 2005. Altes Rathaus. pp. 45–46.

Logaritmus táblázat Segner 
matematikakönyvéből
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A 129. ábrát már megmutattuk a Cavalieri elv tárgyalásakor.
A Geometria alapjai, VII. fejezet, a 249. oldaltól: Síkbeli alakzatok össze-

hasonlítása.175 Amint a IX. térmértani176 fejezetet, ugyanígy ezt a síkmértani 
részt is a (síkbeli) Cavalieri tétellel kezdi (§ 457, Fig. 92).177

Most a Pythagorasz-tétel bizonyítását és az ahhoz készített ábrát elemezzük. 
Amint a Cavalieri-elvnél, ugyanúgy itt sem írta ki Segner a tétel elnevezését.

„Minden tetszőlegesen választott BAC derékszögű háromszögben a legna-
gyobb, BC oldal négyzete akkora, mint a további két oldal, BA és AC négyze-
teinek összege.”178

Algebrai módon, négyzetszámokra 
mondja ki a tételt, a bizonyításhoz tar-
tozó ábrán azonban felrajzolja a négy-
zeteket. Nem a szokásos – állítólag 
Pythagoras által is alkalmazott – átda-
rabolással bizonyít. Ugyanakkor rend-
kívül szemléletesen megmutatja, hogy 
az ábra baloldalán látható, a kisebbik 
befogóhoz tartozó, besötétített négyzet 
területe éppen akkora, mint az átfogó-
hoz tartozó négyzet baloldali, ugyan-
csak besötétített téglalapjának a terüle-
te. Ez a téglalap úgy keletkezik, hogy 
az átfogóhoz tartozó magasságot meg-
hosszabbítja végig az átfogóhoz tarto-
zó négyzeten át. Teljesen hasonló módon, a jobboldali, a nagyobbik befogóra 
rajzolt négyzet területe pedig az átfogóhoz tartozó négyzet jobboldali, téglalap-
jának a területével egyenlő. A két téglalap területének összege, magától értető-
dően az átfogóhoz tartozó négyzet területével egyezik meg. A négyzetek és a 
téglalapok területeinek egyenlőségét a 452. §-ban tárgyalt – hasonló háromszö-
gek segítségével belátott – mértani közép-összefüggések alapján bizonyítja.

Itt áll előttünk egy példa arra, hogy adott tétel bizonyításához olyan egysze-
rű, szemléletes módot használ, amely a segédtétel emlékezetben tartását is tudja 

175  Von den Vergleichung ebener Figuren
176  Von den Körpern
177  Meglepő volt számomra, hogy a Cavalieri elvnek létezik síkbeli változata is. Ezt csak a világ-

hálón láttam, korábbi tanulmányaimból erre nem emlékeztem, mintha Hajós sem írt volna er-
ről. Pólya Görgyre gondolva, akitől majd nemsokára idézünk, érdemes elgondolkodni azon, 
hogy mi lehet az egydimenziós változat, van-e értelme erről beszélni. „Az egydimenziós Ca-
valieri-elvnek önmagában semmi értelme. Olyan van, hogy mérték szerinti, vonal menti integ-
rál” [adott görbe-rész hosszának kiszámításához].  
http://www.math.u-szeged.hu/~vajda/HM/INTEGRAL/node14.html” Vonalintegrálok – SZTE 
Bolyai Intézet /Hujter Mihály/)

178  262. oldal: § 483, Fig. 107.

Ábra a Pythagorasz tételhez
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segíteni. Nem emlékszem arra, hogy eddig találkoztam volna az átfogóhoz tar-
tozó négyzet ilyen egyszerű felosztásával, a mértani középarányos szakaszok 
ilyen szép, könnyen megjegyezhető ábrázolásával.

Az is nagyszerű Segnernél, hogy további gondolkodásra sarkall. A derék-
szögű háromszögben található mértani középarányos szakaszok harmadik cso-
portját is érdemes az ábrába berajzolni: a c átfogóhoz tartozó magasságra rajzolt 
négyzet területe, m2 éppen az átfogó két szeletének, a mostanában szokásos egy-
szerűbb jelöléssel p-nek és q-nak a szorzatával egyezik. Ez is jól látható lesz, ha 
Segner ábrájának baloldali, pc területű, besötétített részében a B csúcstól lefelé 
a négyzetoldalból kimetsszük a q szakaszt.

Még tovább is élvezhetjük a mate-
matika szépségét! A baloldali pc terü-
letű téglalapból a pq területű téglalap 
elvétele után az ábrán lent c – q = p 
oldalú négyzet marad. Előttünk áll te-
hát az ABH kis derékszögű háromszög 
oldalaira felírható Pythagorasz tétel 
szép rajzolata (a p oldalhoz tartozó 
négyzet természetesen q szakasszal le-
fele eltolva szerepel).

Algebrai ismereteink rögzítéséhez 
is hozzásegíthet ez az ábra.

A két tag összegének négyzetére 
vonatkozó összefüggés, a (p + q)2 = p2 
+ q2 + 2pq, szépen szemléltethető az 
átfogóra rajzolt négyzet feldarabolásá-
ból: „alul” látható a két kis négyzet, 
amelyek területe p2 illetve q2, és az át-
fogó szeleteihez illeszkedik a két pq 
területű téglalap.

A továbbiakban Segner eljut a Pythagoras-tétel általánosításához. Derékszö-
gű háromszög befogóira rajzolt hasonló síkidomok területeinek összege meg-
egyezik az átfogóra rajzolt, az előzőekhez hasonló síkidom területével.

Érdekes módon, nem így, tételként (Lehrsatz) mondja ezt Segner, hanem a 
493. §-ban is, mit sok más helyen, feladatot (Aufgabe) ad:

„Aufgabe.
§. 493. Eine Figur zu beschreiben, welche zwoen ähnlichen Figuren ähn-

lich, und beiden zusammengenommen, gleich sey.”

„Keressünk, írjunk le olyan alakzatot, amely két hasonló alakzathoz hason-
ló, és ennek a kettőnek az összegével egyenlő” [a területekről szól a tétel]

Mértani középarányos szemléltetése
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A feladathoz tartozó ábrán hasonló négyszögek szerepelnek.
A következő, 113. ábrán egy speciális eset, félkörök láthatóak a derékszögű 

háromszög oldalaira írva. Olyan az ábrázolás, hogy az átfogó fölé rajzolt félkör 
nem kifele hanem „befele” mutat, magában foglalja a derékszögű háromszöget, 
amelynek derékszögű csúcsa – a Thales-tétel értelemében – épp rajta van a fél-
körön. Az átfogó félköre a befogók fölé rajzolt félkörökből éppen a nevezetes 
hippokratesi holdakat (holdacskákat) metszi ki. Nem nehéz belátni, hogy a két 
holdacska együttes területe pontosan a derékszögű háromszög területével egyen-
lő,179 azaz ebben a speciális esetben tudunk olyan (fél) négyszöget rajzolni, 
amelynek a területe egyenlő a körívekkel határolt holdak területével. A kör 
„négyszögesítése”, azaz olyan területű négyszög megszerkesztése, amelynek te-
rülete egyenlő lenne a kör területével, természetesen nem oldható meg.

Segner 1748. január 16-án Eulerhez írt levelében említi azt az Euler-tanul-
mányt, amely a végtelenül négyszögesített holdacskákra vonatkozik, amelynek 
ő maga is szentelt egy kis írást: „Infinitae Lunae quadrabiles”.180

Most már csak egyetlen lépés, és a beígért Pólya György-féle bizonyításhoz 
jutottunk. Nem kell mást tennünk, mint csupán berajzolni a derékszögű három-
szögbe az átfogóhoz tartozó magasságot. Ekkor három hasonló háromszöghöz 
jutunk. (Az eredeti és a két befogóra rajzolt derékszögű háromszög. A szögek 
jól látható egyezése alapján ezek hasonlóak.) Most mind a három háromszöget 
„befele” rajzoltuk meg. Egy kis általánosítás, majd specializáció után előttünk 
áll az analógia az eredeti „négyzetes-tétel” és a mostani derékszögű háromszö-
ges-tétel közt – mondja Pólya. Az pedig ugye azonnal nyilvánvaló, hogy a két 
kis háromszög területének összege pontosan az átfogóra rajzolt derékszögű há-
romszög területével egyenlő. Ez már nem is szép, ez gyönyörű! Ismét boldogan 
írhatjuk: Q. E. D.

A FIZIKATANÁR

Abonyi Iván ezt írja többször említett tanulmányában: „... meg szeretnénk emlí-
teni ’Einleitung in die Naturlehre’ (Bevezetés a természettanba) c. nagy művét, 
mely több kiadásban is elkelt. Az első kiadás 1746-ban jelent meg. Segner rend-
kívül sokoldalú előadói tevékenysége tükröződik ebben a jelek szerint igencsak 
sikeres műben.”

179  A befogók fölé rajzolt félkörök területének összege megegyezik az átfogóra rajzolt félkör te-
rületével. A rajzon jól látható, hogy a két hold összterülete úgy keletkezik, hogy elhagyjuk az 
átfogóra rajzolt félkörből a befogókon nyugvó körszeleteket. De ugyanezek elhagyásával a 
nagy félkörből épp a derékszögű háromszög marad meg. Q. E. D., „quod erat demonstandum”, 
(amit bizonyítani akartunk) ahogy latinul szokták boldogan írni, mondani a sikeres bizonyítás 
végén.

180  Nem publikálták, lásd: Winter: Registres p. 125.
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Jakucs István így véleke-
dik:

„Fizikakönyve csak egy 
van. ’Einleitung in die Na-
tur-Lehre’ (Göttingen, 1746). 
Tartalma az akkor ismert 
egész fizikai anyagot felöleli. 
Egy-két dologban megelőzi 
korát. A régi fizikák filozófiai 
alapon tárgyalták a természe-
ti jelenségeket. Kísérletekkel 
nem sokat törődtek. Ragasz-
kodtak a négy ókori elemhez 
és a csillagok mozgásával is 
foglalkoztak. Az 1820-as éve-
kig majdnem minden könyv 
ilyen rendszer szerint készült, 
sőt az anyag elrendezésében 
még később is megtartották a 
föld, víz, levegő és tűz sze-
rint való felosztást. Segner 
bevezetésében hangoztatja a 
kísérletek fontosságát, s már 
nem tartja meg a régi ’Physi-
ca generalis’ és ’Physica spe-
cialis’ felosztást, sem a négy 
elem szerinti tárgyalást.”

Gurka Dezső ezt írta a fi-
zikakönyvről: „Goethe is em-
lítést tett róla 1810-es színta-
nának második kötetében,181 

jóllehet – mint newtoniánus szemléletű műről – elítélőleg szólt róla. E könyv 
hosszútávú népszerűségét jelzi, hogy Schelling182 tanára, Johann Christian 
Zwanziger a lipcsei egyetemen az elméleti fizikát még 1796-ban is az Einlei-
tung alapján adta elő.”183

181  Johann Wolfgang Goethe: Zur Farbenlehre II. Tübingen, 1810. Cotta. p. 559.
182  Manfred Durner: Schellings Begegnung mit den Naturwissenschaften in Leipzig. = Archiv für 

Geschichte der Philosophie 102 (1990) No. 2. pp. 224–232.
183  Gurka Dezső: Segner János András munkásságának kanti recepciója. In: Matézis, mechanika, 

metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentáció-
ja a filozófiában és az irodalomban. Szerk.: Gurka Dezső. Bp., 2016. Gondolat. pp. 95–115. 
Lásd még: real.mtak.hu/46174/1/Gurka_Metafizika.pdf; http://real.mtak.hu/id/eprint/46174

Segner fizikakönyve második kiadásának 
címlapja
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Ugyancsak Gurka Dezső elemzi részletesen a harmadik kiadás címlapján 
látható rézmetszetet könyvünk Segner, a filozófus fejezetében.

Az Einleitung-nak is elérhetőek az interneten a különböző kiadásai, boldo-
gan „lapoztunk” bennük.184

Segner a harmadik kiadás előszavában, amely az eredeti átírása, 1770. május 
30-án közölte: a második kiadás előszavának végén található gondolatokhoz csak 
annyit fűz hozzá, hogy tankönyve tökéletlenségeinek csökkentésén fáradozott.185

Olyan sok helyen változtatta meg a korábbi kiadást, hogy azt nem nehéz 
észrevenni. A beavatkozások sajtóhibákat okoztak, ezért elnézést kér. Most is 
sok a tétel, jóllehet azok számát nem növelte. Sokszor rövidített, és összevont. 
Megköszöni azok fáradozásait, akik segítették a második és a harmadik kiadás 
tökéletesítését.

Igen nagyra értékelhetjük, hogy egyre jobb, tökéletesebb könyv megalkotá-
sára törekedett.186

Ismertetjük szabad fordításban a második kiadás előszavának főbb gondola-
tait. Sok esetben kettő, néha három részre bontottuk az eredeti hosszú mondato-
kat. Segner így fogalmazott: „A tanulni vágyóknak biztosítani kell minden ké-
nyelmet, hogy felesleges hosszadalmasság nélkül tudják az alapokat elsajátítani. 
Minden helyen van egy alapmű, egy különlegesen kedvelt feldolgozás, és olyan 
tanár, aki ezt jól ismeri, előadásai során erre épít. Ha a tanár képes előadásait a 
hallgatók körülményeihez formálni, akkor ez inkább megfelel, a hallgatóknak 
többet nyújt, mintha máshol, más időben kiadott könyvekre épít.

Azonkívül a helyi könyvek tanulmányozása lehetőséget ad arra, hogy az 
előadandó anyagot pontosan tanulmányozzuk, és ismételten átgondoljuk, ezáltal 
az sajátunkká válik. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy pergő, lendületes, 
könnyen érthető és ugyanakkor rendezett és alapos előadásokat tartsunk. Azért, 
hogy a tanultakat használni lehessen, mindenekelőtt a valóság, az igazság le-
írását kell a könyvektől megkövetelni. Csak olyat tanítsunk, aminek a helyessé-
géről magunk is meggyőződtünk. A tudomány alapjait tárgyaló könyveknek ak-
kor van igen nagy előnyük, akkor érik el igazán céljukat, ha mélyen be tudnak 
vésődni az emberi elmébe.

Azonkívül ezektől a könyvektől – az előadások céljaihoz mérten – bizonyos 

184  https://opac.sub.uni-goettingen.de illetve: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN626643945
185  http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN626643945
186  Staar Gyula: Megszállottak: öt magyar fizikus. Bp., 1991. Typotex. http://mek.oszk.hu/03200/ 

03286/html/tudos1/simonyi.html – A már említett huszadik századi kiemelkedő magyar taná-
rok vallomásai juthatnak eszünkbe arról, hogy tapasztalataik alapján hogyan tudták könyveik 
minőségét javítani. Györgyi Géza említette, hogy a korábban készült jegyzetei anyagát az 
egyetemen és a KFKI-ban tartott kurzusok előadásai során volt alkalma és ideje kiérlelni. Si-
monyi Károly így fogalmazott erről a Staar Gyulának adott interjúban 1987-ben: „A könyv 
születése szempontjából óriási jelentősége van annak, ha az ember előzetesen előadhatja an-
nak törzsanyagát. Tisztázódnak a kérdések, látom, hallgatóim mit értenek, mit nem, vissza-
kérdezhetnek, s egyszeriben közös munka lesz az egyén erőfeszítéseiből.”
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teljességet kell megkövetelnünk. Ez semmiképpen sem lehet az, hogy az isme-
retek egész épületét bemutassuk, erre idő sincs. Az alapokat kell lefektetni, 
olyan szilárd, biztos, áttekinthető alapokat, amire építeni lehet. Azonban az álta-
lános tételek jól kiválasztott alkalmazásait is be kell mutatni.

Rendkívül fontos az alaposság. A történelmileg felhalmozott ismeretek, a 
tételek tömege bemutatásának nincs haszna rend, összefüggés, részletes vizsgá-
lódás és alapos megértés nélkül. Ezt csak szigorú renddel érhetjük el, és akkor, 
ha a tételeket összekapcsoljuk az emberi tapasztalatokkal.

Előadásaink csak akkor lesznek tömörek és tartalmasak, ha a nyelvet helye-
sen használjuk. Legyen minden érthető, ne kívánjon a megértés rendkívüli mun-
kát és túl hosszú töprengést. Ugyanakkor nevetséges azt gondolni, hogy saját 
gondolkodás, és fáradozás nélkül alapos ismeretekhez juthatunk.”

„Az előadások serkentsenek gondolkodásra. A természettan alapja legna-
gyobbrészt a geometria, és az a tanár szerencsés, akinek a hallgatói ismerik a 
természetnek ezt a kulcsát. Ez jelenleg mindenkitől nem várható el, így nem 
lehet mást tenni, minthogy, amennyire lehetséges, le kell rakni az alapokat.”187

„Gyakran lehet a geometria helyett a számolást választani, és esetenként a 
puszta belátásra is hagyatkozhatunk. Megkíséreltem, hogy ezeket a segédeszkö-
zöket megadjam, és remélem, hogy ez sikerült is.

A kísérletekhez használt eszközöket nem ismertettem aprólékosan. Magukat 
a kísérleteket leginkább csak akkor mutatom be részletesen, ha azok a bizonyí-
tás alapjául szolgálnak: jóllehet egyre többet és többet fáradozom azon, hogy a 
fő tételeket kísérletekkel erősítsem meg, és általában mindent, amennyire csak 
lehetséges, szemléltessek.”

Így zárja az előszót: sokat fáradozott az átdolgozáson, reméli, hogy sikerült 
azt megfelelővé formálni.

Ez az előszó nem is annyira a hallgatónak szól. Hitvallás a tanításról, a tan-
könyvírásról. Nem mindenkinek van képessége, kedve, ideje, lehetősége elő-
adásainak anyagát kinyomtatni. Ezért sokan mások tankönyvéből tanítanak. Na-
gyon fontos, hogy ezek a tankönyvek jók legyenek. Így a gyengébb képességű 
tanárok is tudnak eredményesen oktatni.188

Érdemes megfigyelni, hogy Segner mértéktartó, kiegyensúlyozott: óv a szél-
sőségektől. Egyetlen kiemelés a most ismertetett előszóból: „A tanár magyará-
zata legyen világos, könnyen követhető, ugyanakkor senki sem reménykedjen 
abban, hogy szellemi erőfeszítés nélkül fog tartós ismeretek birtokába jutni.”

187  Csillagászati tankönyvét is a geometria alaptételeinek ismertetésével kezdi, 125 oldalt, az első 
fejezetet ennek szenteli.

188  M. Zemplén Jolán professzorasszony mondta nekem, hogy őt egy szerényebb képességű tanár 
tanította fizikára, de jól, mert hűen követte Mikola Sándor „Utasításait”. Mikola írta az 1927-
es iskolai reform fizika tantervéhez az Utasítás fejezetet, amely egy tökéletes tanári kézikönyv, 
valódi módszertani útmutató. Lásd bővebben: Kovács László: Mikola Sándor. 4. kiad. Bp., 
1997. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. (Magyar pedagógusok)
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Ezután következik az 527 oldalas könyv tíz fejezete: a testek általános tulaj-
donságai, az egyensúly, „folyékony dolgok” egyensúlya, a levegőről, a vonzó 
erőről, a tűzről, a levegőről, a különböző okok miatt keletkező mozgásokról, az 
égi testekről, a levegő jelenségeiről.

XVI táblán összesen 173 ábra teszi szemléletessé a mondanivalót. Újdonság 
a korábbi matematikakönyveihez, és az általános akkori könyvkiadási gyakor-
lathoz képest is, hogy a rajzos oldalakat nem a könyv végére tették, hanem – ha 
nem is fejezetenként – a szöveg között helyezték el.

Nézzünk bele a 3. fejezetbe!
„Folyékony dolog egyensúlyáról”, azaz hidrosztatika. Érdekes, hogy nem 

használja a „folyadékok” (Flüssigkeiten”) szót, hanem a címekben „flüssige 
Dingen”-t, a folyó szövegben „flüssige Materie”-t ír. Ez a fejezet összesen 49 
§-ból áll, és ehhez 22 ábra társul. Itt jegyezzük meg, hogy nagyban segíti a 
gyors tájékozódást az, hogy az ábraszámokat és a hivatkozásokat nem a folyó 
szövegbe teszi bele, hanem a szöveghasáb mellett, oldalt jelöli. Érdemes átte-
kintenünk az ábrákat, beszédesek. Már ebből láthatjuk, hogy a feldolgozás rend-
kívül aprólékos, talán túl részletes, talán túl aprólékos. Azonban Segner ismerte 
hallgatóit, lehet, hogy erre volt szükség. Vallotta, hogy a tananyagot a „hallga-
tók körülményeihez [kell] formálni”.

„A folyékony dolgok egyensúlyának alaptételei” c. fejezetben nem írja fel 
adott vízszintes síkban a folyadék nyomására vonatkozó p = hγ összefüggést, ahol 
h a folyadék szabad felszíni síkjától számított távolság és γ a folyadék fajsúlya. 
Nem mondja ki a Pascal-tételt, azaz, hogy egy adott vízszintes síkban a folyadék 
nyomása minden irányban ugyanakkora. Azonban rendkívül sok példán keresztül 
megmutatja a fenti két kijelentés tartalmát, bevési azt a hallgatók agyába.

Érzékeltetni szeretnék Segner magyarázási stílusát, ezért szabad fordításban 
közöljük a 146. §-t. Itt is, ahogyan más fordításainknál is, a középutat választ-
juk. Meg sem kíséreljük, hogy a korabeli magyar nyelven adjuk vissza a szöve-
get (nem is volt még meg sok fizikai szakszavunk akkor), ugyanakkor nem min-
dig használjuk a mai kifejezéseket.

146. §
„Nos, ha egy végig azonos szélességű cső függőlegesen áll, és tele van fo-

lyékony anyaggal; akkor ez teljes súlyával nyomja a cső vízszintesnek tekintett 
alapját. Ez a nyomás mindenkor a csőben levő folyékony anyag súlyának felel 
meg. (Hivatkozás oldalt: 32. ábra.)

Az AB cső az MN, OP vízszintes síkok közt áll. Ha ezen síkok közé egy, az 
előbbivel megegyező szélességű és vele azonos folyékony anyagot tartalmazó 
másik, AC csövet teszünk, akkor az ebben levő anyag C-nél, az AC cső hosszá-
ban olyan erősen nyom, mint amilyen erősen a korábbi AB-ben, éppen lefele 
nyomott. (Hivatkozás oldalt: 142. §) Tehát az AC csőben levő folyékony anyag 
nyomása az AB-ben levő folyékony anyag súlyával egyenlő; az AC csőben a 
részecskék C-nél ennek a csőnek a hosszában fejtik ki hatásukat. Ugyanezt lehet 
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mondani egy másik DE csőről, amely olyan széles, mint az AB, és szintén az 
MN és OP felületek közt van. Különösebb nehézség nélkül megtehetjük, hogy 
az AB, AC, ED csöveket már kezdetben olyan szorosnak képzeljük, hogy a szé-
lességüket egyáltalán nem kell figyelembe venni.”

A továbbiakban részletesen elemzi a leírt jelenségek okát. Végig a folyadék 
részecskék közötti erőkre hivatkozik csak, nem beszél az edény falától szárma-
zó erőkről.

Érdekes, hogy a nyomást azonosítja a súllyal. Ugyanakkor dicséretes, hogy 
az azonos alapterületű, különbözőképpen elhelyezkedő (később pedig a külön-
böző alakú és méretű) csövek alján levő nyomást az adott felület felett függőle-
gesen elhelyezkedő hengerszerű testben levő folyadék súlyával azonosítja. 
A soron következő ábrákon a legkülönbözőbb alakú, egymással összeköttetésbe 
levő csövek (azaz mai szóval közlekedő edények) láthatóak, ezekhez – azonos 
alapterületek esetén – nagyon jó a fenti azonosítás. Külön kiemeljük a 34. ábrát, 
ahol a felülről lefele és az alulról felfele mutató nyomásra is utal, teljessé téve 
ezzel a Pascal-törvényben megfogalmazott irányfüggetlenséget. Nem megszo-
kott, hogy a függőleges elhelyezkedésű, az összehasonlítás alapjául szolgáló cső 
felső vége fölé illetve az alsó vége alá is elvezeti a vizet, majd meghajlított cső-
vel jut vissza a viszonyítási szintekhez. Később külön paragrafusokban tárgyal-
ja az edényekből szívócsővel („slaggal”) történő folyadékkiszívás lehetőségét. 
Ez egy nagyon érdekes helyzet, hisz általában egy kis darabon, de ez akár egé-
szen jelentős mértékű is lehet, felfele áramlik a folyadék. Kisiskolás koromban 
szerettem volna ezzel a módszerrel vizet felvinni a padlásra: ott áramlik a ma-
gasban a víz, csak meg kell csapolni! Igen ám, de ha nyílás lesz fent a felfelé 
mutató csőszáron, akkor a cső mindkét szárából azonnal kifolyik a víz, mégpe-

dig lefele, hisz két-, alul és fölül is nyi-
tott cső alakul ki.

Érdemes figyelnünk az idézett 
146.§ utolsó mondatára, ahol szép ha-
tárátmenettel már csak egy „folyadék-
szálról”, „részecske-szálról” beszél. 
Később, a 31. ábrán a folyadék belse-
jében ábrázolja ezeket az elképzelt 
csöveket.

Érdekes, hogy az Arkhimédesz- 
törvény tárgyalását (a név említése 
nélkül és képlet nélkül) erősen köti az 
edény aljára ható folyadéknyomáshoz, 
ugyanakkor, az eredeti arkhimédeszi 
gondolatot ismerteti. Az iskolákban a 
mai nap is kedvelt a 35. ábrán vázolt 
elrendezés, ahol egy adott folyadékra  Két ábra Segner könyvéből
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rétegezünk egy nála kisebb fajsúlyú folyadékot, és a két folyadék közötti határ-
felületre olyan szilárd testet helyezünk, amelynek fajsúlya az alsó folyadék faj-
súlyánál kisebb, azonban a felsőnél nagyobb.

Itt említjük meg, hogy gondosan bevezeti a fajsúly fogalmát, különleges 
súlynak (besondere Schwere), nevezve azt. Ezért is írtunk a fentiekben mindig 
fajsúlyt a manapság kedveltebb sűrűség helyett. (Mióta kiléptünk a világűrbe, 
fontosnak tartják a fizikusok, fizikatanárok, hogy olyan fogalmakat használja-
nak [tömeg, sűrűség], amelyeknek értéke az űrben, a Holdon is a földi értékkel 
azonos nagyságú, azaz a nehézségi gyorsulástól független. Tudjuk, hogy a faj-
súly a sűrűség és a nehézségi gyorsulás szorzata.)

Nagyon dicsérendő, hogy a bevezetett új fogalmat a szövegben vastag be-
tűvel szerepelteti. Ezt azért is hangsúlyozzuk, mert nemrég találkoztunk manap-
ság nyomtatott olyan általános iskolai fizika tankönyvvel, ahol sem az új fogal-
makat, sem a tételeket nem emelték ki bold szedéssel.

Kitér a különböző fajsúlyú folyadékokat tartalmazó, U-csöves elrendezések 
magyarázatára és a velük történő számolásra. Végül az 54. ábrán a hidraulikus 
sajtó működésére emlékeztető ábrát elemez, azonban csak annyit ír, hogy ha fo-
lyamatosan folyadékot öntünk a baloldali, széles részbe, akkor mindig azonos 
magasságban lesz a két szárban a folyadék.

Ezután követeznek a hajszálcsövességre vonatkozó ismeretek. Ezekről rész-
letesen írtunk a szakfizikai fejezetben.

Külön kiemeljük az úszó szökőkút leírását, amely sok, Segnerről szóló is-
mertetésben szerepel. Jakucs István így fogalmazott:

„’Einleitung in die Naturlehre’ című könyvében ismerteti úszó szökőkútját, 
és rajzát is bemutatja. Két, egy-két literes üveggömb egy üvegcsővel van össze-
kötve, amely majdnem a felső gömb tetejéig felnyúlik. Az alsó gömb alján nyí-
lás van. Ha ezt a készüléket egy vízzel telt nagyobb edénybe beállítjuk, akkor a 
víz az alsó gömbbe benyomul, a benne levő levegőt összenyomja, s a felső, 
vízzel telt gömbbe szorítja. A felső gömb mint egy Hérón-labda működik, az 
aljáig belenyúló üvegcsövön a vizet szökőkútszerűen a külső levegőbe lövelli.”

A CSILLAGÁSZAT TANÁRA 
Gyűrűs napfogyatkozás, Halley-üstökös, Vénusz-átvonulás

Segner a kétrészes, hatalmas terjedelmű csillagászat tankönyvét: Astronomische 
Vorlesungen, ein deutliche Anweisung zur gründlichen Kenntniss des Him-
mels,189 Halléban adta ki 1775–76-ban, azaz közvetlenül halála előtt.190 Itt is, 
ahogyan matematika tankönyvénél is, már a mű címében hangsúlyozza, hogy 

189  Csillagászati előadások, érthető tanítás az ég alapos megismeréséhez
190  http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10049500_00913.html
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érthető előadásmódot kíván adni. Ott: Deutliche und vollständige Vorlesungen, 
„érthető és teljes”.

A könyv előzményének tekinthetjük, hogy német nyelvű csillagászati elő-
adásai közül elsőként a Vénusz-átvonulásról június 5-én tartott nyilvános elő-
adásának szövegét jelentette meg 1761-ben.191

Könyvének XI. fejezetében, a 412. oldalon a 697. §-ban írja le megfigyelési 
módszerét [Die Horizontparallaxe der Sonne vermittelst eines Durchgans der 
Venus”]. Erre ilyen pontosan hivatkozik G. F. Rösler 1788-ban kiadott műve 2. 
részének „IV. Segners Methode” c. fejezetében, a 255. oldalon.192 

Segner általában nagy súlyt fektetett arra, hogy a csillagászatról nagy nyil-
vánosság előtt is publikáljon, és ezzel felkeltse az emberek érdeklődését. Már 
1759-ben egy üstökös áthaladásakor is tanulmányt írt a Heti Hallei Közlemé-
nyekben.193 Rajzot is mellékelt a megfigyeléshez használt eszközéről.194

„A berendezés úgy van összeállítva, hogy azt minden üstökösre, vagy ha 

191  Von dem Durchgang der Venus durch die Sonne, den 5ten Junius in dem öffentlichen Lehrsaal 
gehalten. = Wöchentliche Hallische Anzeigen, XXXI. (1761) pp. 489–499 és XXXII. (1761) 
pp. 505–518.

192  G. F. Rösler: Handbuch der praktischen Astronomie für Anfänger und Liebhaber. Tübingen. 
1788. Heerbrant.

193  „Az üstökös minden bizonnyal a Halley-üstökös. 1759 első felében nem hiszem, hogy lett vol-
na rajta kívül másik, Segner által is említésre méltónak tartott üstökös.” – írta nekem kérdé-
semre válaszolva Kovács József, a szombathelyi Gothard Asztorofizikai Obszervatórum kiváló 
csillagásza Santiagóból, Chiléből..

194  Eine körperliche Vorstellung des Laufs des letzten Cometen. = Wöchentliche Hallische An-
zeiger, XXIX. (1759) pp. 473–478 és XXX. (1759) pp. 489–502.

Egykori ábrázolás az 1761-es átvonulás mérési területéről
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akarjuk, bármely bolygóra irányíthatjuk. Segítségével bemutathatjuk, meghatá-
rozhatjuk azoknak az ég végtelen terében levő pályáját, a Földtől és a Naptól 
való távolságukat; minden megadott időpontban a Naphoz viszonyított helyze-
tüket, az égi, ekvatoriális koordinátarendszerben az égitest helyének hosszúsá-
gát és szélességét, azaz a rektaszcenziót és a deklinációt.”

Az ismertetést az asztronómia jelentőségének méltatásával zárta:
„Mit használ azonban mindama iszonyú fáradozás, melyet a csillagászok 

oly sok évszázad óta az égitestek helyes pályájának meghatározásában kifejte-
nek? Én az itt leírt elképzelést egyáltalán nem számítom hozzá, mert ez csak 
játékszer. Nézzük meg azonban a legfontosabb találmányokban kimeríthetetlen 
Euler számításait, és más hasonlókat, hogy e fáradság nagyságáról ítélkezhes-
sünk. Mire való mindez? Nem hiszem, hogy egy keresztény alacsonyabban gon-
dolkodik majd, mint egy buja pogány a foelices annimae [boldog lélek?] (Pas-
tor, I. 297) helynél gondolkodhatott, amelyben az asztronómiáról a legtisztelet-
teljesebb kifejezésekkel beszél. Mit mondott volna Ovidius, ha az asztronómiából 
egy istent ismerhetett volna meg, aki az ő Jupiterjét messze túlszárnyalja, mint 
a világépítmény, ahogy azt csillagászaink bemutatják, ami pompáját és nagysá-
gát illeti, az eget megelőzi, amelyet a költők és a régi filozófusok nagy része 
elképzelni látszottak, amelyből szegény Vulcanusunk hanyatt homlok lezuhan-
hatott anélkül, hogy más kért szenvedett volna, minthogy eltörte a lábát, mely-
nek nagysága 2 vagy 3 egymásra helyezett hegyet is elért.”

Segner nemcsak Halléban, hanem már Göttingenben is népszerűsítette a 
csillagászatot. Tanulmányt írt a napfogyatkozásról, és szemléltető eszközt is ké-
szített ennek magyarázatára.

A latin nyelvű változat195 a 1739. január 1-én jelent meg a Philosophical 
Transactions 41. kötetének IX. tanulmányaként a 781–789. oldalakon, amelyhez 
a rézkarcok III. tábláján 4 gyönyörű rajz tartozik. Megmutatjuk a III. táblát.

Ennek a tanulmánynak és az eszköz elkészítésének egyik előzménye az volt, 
hogy Segner 1748 július 25-én napfogyatkozást, különleges gyűrűs napfogyat-
kozást mutatott a göttingeni egyetem fűvészkertjének melegházában kollégái-
nak és a helybeli érdeklődőknek.

Mutatunk egy 1758-ból származó rézkarcot a régi göttingeni botanikus kert-
ről, Martin Tyroff (1705-1758) művét, amely Kaltenhofer rajza alapján ké-
szült.196 A botanikus kert, a „Hortus Academicus” a Weender és az Albaner kapu 
között épült 1739-ben Albrecht von Haller tervei alapján, közvetlenül a várfal, 
az egykori Wall mellett.

195  Ad Eclipses Terrae Repraesentandas, Machina J. And. Segneri, Med. Physic. & Mathem. Prof. 
Goetting, R. S. S. ; Angolul is megjelent a tanulmány 1741-ben a Philosophical Transactions 
510-513. oldalain: „A Machine to represent Eclipses of the Sun, By J. And. Segner, Med. Phy-
sic. et Mathem. Prof. Götting, R.S.S. No. 461. p. 781. From the latin.”

196  Forrás: Institut for Hochschulkunde, Würzburg.
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Eszköz a 
napfogyatkozás 
értelmezéséhez

Az 1748. évi  gyűrűs napfogyatkozás bemutatásának helye: 
a göttingeni egyetem botanikus kertje
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Az eseményről a Beobachtung der Sonnenfinsterniß c. írásában tudósított.197

Kicsit furcsa, hogy saját magáról „Hrn. Professor Segner”-ként ír, de ez elő-
fordulhat. Ugyanígy nehéz eldönteni, hogy a neve alatt szereplő másik ismerte-
tés tőle származik-e.198

Ebben pedig egy Schmied nevű képmetsző arról tudósított, hogy megjelent 
egy „Anweisung” a napfogyatkozásról 4°formátumban, 1 ív terjedelemben, két 
rézkarccal. „A szerző, aki egy híres matematikus” magyarázza a metszeteket. 
Feltételezzük, hogy a szerző azonos „Professor Segner”-rel.199

Segner a keltető melegházban az általa elkészített vetítő eszközt a Nap felé 
irányította. Annak mozgását olyan ügyesen követte, hogy a Nap képe mindig a 
készülék matt ernyőjén maradt.

A fogyatkozás 9 óra 58 perc 46 másodperckor kezdődött és 1 óra 5 perc 53 
másodperckor ért véget. 10 óra 47 perc 8 másodperckor „die Scheibe des Monds 
den Mittelpunkt der Sonne berühret”200. A két középpont egybeesett, de arről 
nem szól a tudósítás, hogy akkor gyűrűs napfogyatkozás volt-e?  A szerző csak 
„die starke Sonnenfinsterniss” – azaz erős fogyatkozást említ.

Kovács József csillagász szerint valóban gyűrűs napfogyatkozás volt, egy 
térképet is mutatott hozzá.201

A legnagyobb fedés (greatest eclipse, GE) valahol a mostani Nyugat-Ukraj-
nában volt, ahol annak magnitúdója, azaz a Napnak a Hold által eltakart sugara 
97,3%-os volt. Berlinre 94,8%-ot ad (a térképre kattintva).202

A göttingeni ismertetés azt írja, hogy 96/100 értékű elfedési arányt vártak, 
azonban ehelyett a tapasztalt, mért arány csak 94/100 volt. Az elsötétedés mér-
tékét a teljes napfényhez képest háromnegyednek tapasztalták.

Segner csillagászati tankönyve, az Astronomische Vorlesungen mintegy 
előzményeként az 1746-ban először kiadott Naturlehre fizikakönyvének 9. feje-
zete is az égi testekről szól.

A Vorlesugen 1775. március 25-én írt előszavában is, ugyanúgy mint mate-

197  Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, 1748. No. 85. (aug. 1.) p. 673. (A napfogyatko-
zás megfigyelése.)

198  Anweisung, die Sonnenfinsterniss vom 25. Juli 1748. vorzustellen. = Göttingische Zeitungen 
von gelehrten Sachen, 1748. No. 70. (jún. 24.) pp. 553–554. – Az 1748. július 25-i napfogyat-
kozás bemutatása.

199  https://rep.adw-goe.de/handle/11858/00-001S-0000-0001-942A-0
200  a Hold tányérja a Nap középpontját érintette
201  https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=17480725
202  A napfogyatkozásokkal kapcsolatos definíciók itt olvashatók:  

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/SEglossary.html”  
És kérésemre küldött is egy fotót a legutóbbi, 2012-es gyűrűs fogyatkozásról.  
„Annular Solar Eclipse over New Mexico” Gyönyörű a kép, a Segner által említett egybeeső 
két középpontot szinte éppen a fotózó ember feje jelöli ki.   
https://apod.nasa.gov/apod/ap160831.html  
Helyi idő szerit „2012 May 20 at 7:36 pm” – készült a felvétel.
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matika és fizikakönyve bevezetéseként, elmondja könyvszerkesztési és tanítási 
elveit. Írja, abban reménykedik, hogy előadásainak illetve ennek a könyvnek a 
hatására egyesek tán a csillagász-pályát választják.

Kéri, hogy munkájának megítélésekor vegyék figyelembe, hogy nemcsak 
csillagászati ismereteket kíván nyújtani. Szeretne eszközt adni a teremtés, Isten 
helyes és élő [élénk] (zur richtigen und lebhaften) megismeréséhez, mert ez 
megjavítja a lelkiállapotot és a szívet.

Az érthetőség kedvéért néha kicsit eltér a legszigorúbb tárgyalásmódtól, ke-
res magyarázó szavakat. A szükséges fogalmakat a jelenségek természetes sor-
rendjében tárgyalja, így a következmények mindig megalapozottak, az előzmé-
nyekre épülnek. Kevesen képesek arra, hogy beleéljék magukat a diák helyébe, 
és hatalmas tudásukból csak annyit használjanak, amennyit már a tanítványok 
tudnak, amennyit már eddig megtanítottak nekik.

Kitér arra, hogy a megfigyelésekhez használt eszközöket nem írja le részlete-
sen. Ezek alapos tanulmányozásához és ismereteik kiegészítéséhez La Gaille és 
de Lalande (ő így írja: de la Lande) műveit ajánlja.203 Nem ír konkrét könyvcíme-
ket, de nyilván az egyetem könyvtárában a legfontosabb művek ott voltak, hiszen 
ezek Széchényi Ferenc és Teleki Pál gyűjteményében is megtalálhatóak.204

Az első rész első fejezete, mint már említettük, a geometriai alapokat tár-
gyalja. Ezt követi a „Csillagos ég első (majd második) felosztása”. A negyedik 
fejezet a Föld nagyságáról és alakjáról szól, valamint itt tárgyalja a refrakció és 
a parallaxis fogalmát. Ezt követi a Napról, annak pályájáról szóló fejezet. A ha-
todik fejezet a nappalok hosszáról, a nap részeiről, a napórákról szól. Ezután jön 
a földfelület felosztása, majd a hónapokról, a Holdról, a Holdnak a Földre eső 
árnyákról ír. A kilencedik fejezet tárgyalja a holdfogyatkozásokat, majd a tíze-
dik a napfogyatkozásokat. Az első részt a fedésekről szóló ismeretek zárják. 
Azokról a fedésekről van szó, amelyek nem okoznak elsötétedést. Itt részletesen 
ír a Vénusz-átvonulásról.

A második rész nyitó fejezete a tizenkettedik. Ez a bolygók mozgásáról 
szól. Ezt követi a Föld keringésének a mozgástörvények alapján történő bizo-
nyítása. A 14. fejezet a Nap és a bolygói közötti összefüggést tárgyalja. Ezután 
jön a bolygó mozgást eredményező erőtörvény tárgyalása. A 16. fejezet a fény 
sebességét taglalja. Az égitestek saját tengelykörüli forgásáról szól a következő 
két fejezet. A bolygók saját pályái és helyzetük meghatározása az elkövetkező 

203  La Gaille, N. L.: Astronomiae fundamenta. Paris, 1757. (N. L. La Gaille francia természettu-
dós és csillagász); de Lalande: Traité d’astronomie, Párizs, 1764. 2 kötet, 3. kiadás 1792. 3 
kötet. – Joseph Jerôme Lefrançais de Lalande (1732–1807) francia csillagász, a párizsi csillag-
vizsgáló igazgatója.

204  Somkúti Gabriella: Korszerű természettudományos irodalom Széchényi Ferenc és Teleki 
László könyvtárában, members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/szechenyi-teleki.
html és epa.oszk.hu/01400/01464/00006/pdf/
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témák. Ezt követik az üstökösök. A Hold mozgásának részletes leírása zárja az 
1333 §-ból álló könyvet, amely 876 szövegoldalt alkot.

Külön kiemeljük, hogy olyan Hold-táblázatot készített, amelyet a brit admi-
ralitás is használt és nagyra értékelt. A táblázat a neves csillagász, Tobias Jo-
hann Mayer (1723-1762) német matematikus és csillagász táblázatainak rend-
szerében, Euler képleteinek megfelelően készült.

Kiemelkedő, önálló csillagászati eredményéről nem tudunk. A hallgatók sa-
ját csillagászati megfigyeléseit igen fontosnak tartotta, ezért is alapított csillag-
vizsgálót Göttingenben (erről részletesen írunk a göttingeni fejezetben), majd 
Halléban. Azonkívül hosszan értekezett a megfigyeléshez használt hollandi táv-
csőről.

Az 1756. évben, az egyik nyári félévben így kezdődik az előadási program-
ja: „Segner J. A. 2 órakor nyilvánosan magyarázni fogja a perspektívát (táv-
csövet) és tollbamondja ennek az olyan kellemes és hasznos eszköznek a hasz-
nálatát. 9 órakor az asztronómiát fogja előadni...”

1760-ban háromrészes tanulmányt közölt a távcsőről.205

Egyebek között ezeket írja:
„A hollandi távcső az első találmány a maga nemében, amely egy Galilei 

kezében hallatlan hasznot hozott, és az égitesteken olyan dolgokat tárt fel, me-
lyekről az ókornak részben semmilyen, részben nagyon tökéletlen fogalmai vol-
tak. Alkalom volt tovább gondolkodni, mi nyerhető alkalmasra csiszolt üvegek 
és tükrök ügyes összeállításával; ezáltal jöttek létre a különböző segédeszközök, 
amelyek a nagyon távoli dolgokat sokkal nagyobb érthetőséggel mutatják, mint 
ahogyan azt kezdetben hinni lehetett. (...) Egy hollandi távcső két üvegből áll, 
melyből az első középen domborodik, a másik azonban bemélyed. Általában 
azonban az üvegeknek csak az egyik oldalát domborítják vagy homorítják, a 
másik sík marad. Akkor eme üvegek mindegyikének középpontja hajlított felü-
letének középpontjába esik. Az üvegeket olyképpen helyezik össze, ahogy azok 
az itt rajzolt ábrán megjelennek.”

Segner közli javaslatát, miként lehetne javítani a távcsövön:206

205  J. A. v. Segner: Von dem holländischen Perspectiv. = Wöchentliche Hallische Anzeiger, 
XXVIII. (1760) pp. 433–443.; XXIX. (1760) pp. 449–457; XXX. (1760) pp. 465–480.

206  Az első, biztosan létező távcsöveket 1608 körül Hollandiában készítették. A távcső feltalálását 
Hans Lippershey-nek (vagy Lipperhey) (1570–1619) tulajdonítják. Ma is emlékszem, hogy a 
távcső működésének lényegét, A fizika tanítása tantárgyunk előadója, Vermes Miklós magya-
rázta el „deutlich und vollständig”. „A Hold messze van. Kell róla készíteni egy valódi képet, 
homorú tükör vagy gyűjtő lencse segítségével, és akkor ahhoz már elég közel tudunk menni, 
azt meg tudjuk nézni egy lencsével.” A korai – domború és homorú lencsékből álló, egyenes 
állású képet adó – műszereket holland, vagy Galilei-féle távcsöveknek nevezik; manapság is 
hasonló elven működnek a hétköznapi életben használt messzelátók.  
Johannes Kepler (1571–1630) 1611-ben két domború lencsét tartalmazó (Kepler-féle vagy 
csillagászati) távcsövet épített. Ez fordított állású képet ad, de csillagászati célokra alkalma-
sabb.



138

„A javítás abban áll, hogy az egyik oldalán sík, és csak a másik oldalán be-
mélyített okulár helyett egy úgynevezett meniszkuszt használunk, amely az 
egyik oldalán domború, a másik oldalán homorú, és ez a mélyített oldala mindig 
a szem felé van fordítva. A szemlencse nyílása nem lehet kisebb, mint a szem 
nyílása.”

Segner csillagászati tevékenységének eredményességéről így nyilatkozott a 
hallei egyetemtörténész, J. Chr. Förster (1735–1798): „az asztronómiában töb-
bet teljesített, ezt valóban gazdagította, és többfélét nagyobb mértékben pontos-
sá tett, különösen, mivel ő a mozgás törvényeit részletesen alkalmazni próbálta 
az égitestekre”.207

Szólunk végül a meteorológus Segnerről.
Otto von Guerickét a csillagászati kérdések tanulmányozása jelentős meteo-

rológiai felfedezésekhez vezette. Légritkított, párás gömbjében szivárványt ho-
zott létre, foglalkozott a légkör vastagságával, időjárás-előrejelzést készített a 
légnyomás változásának mérése alapján. Ugyanígy Segner csillagászati kutatá-
sai a meteorológia terén úttörő matematikai lépésekhez vezettek. Őt tekintik a 
matematikai meteorológia egyik megalapozójának.208

Meteorológiai témának vehetjük Jénában, a nyilvános rendkívüli profesz-
szorrá történő kinevezésekor tartott beszédét, amely a levegőnek a Hold által 
okozott változásairól szólt. Erről írtunk már az „orvosprofeszor” fejezetben.

Végül megemlítjük, hogy foglalkozott barométerekkel, azok előállításával, 
tulajdonságaival.

207  J. Chr. Förster: Übersicht der Geschichte der Universität zu Halle in ihrem ersten Jahrhunder-
te. Halle, 1794.

208  Hartmut Grosser: Historische Gegenstände an der Universitätssternwarte Göttingen, 1998. 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
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A SEGNER-KERÉK

Szerte a világban számos elnevezése van annak a berendezésnek, amit mi Seg-
ner-keréknek nevezünk.

Az interneten, beütve a „Barker’s Mill” kifejezést, ezt olvashatjuk: „The de-
monstration apparatus below is variously called Segner’s Reaction Turbine, Pa-
rent’s Mill, the Scotch Turbine, the Hydraulic Tourniquet or Barker’s Mill. It 
was probably first invented in 1760 by Andreas Segner using Hero’s steam reac-
tion turbine as a model.”

„Az alább bemutatott demonstrációs készüléket sokféleképpen nevezik: Seg-
ner reakciós turbina, Parent malom, a skót turbina, hidraulikus forgó vagy Bar-
ker malom. Valószinűleg 1760-ban 
Andreas Segner találta fel először, mo-
dellként használva Heron reakciós 
gőzturbináját.”

A bevezető internetes szövegben 
azonnal javítanunk kell az évszámot 
1750-re, és leszögezzük, hogy egy 
egyszerű demonstrációs készüléknél 
sokkal többről van itt szó. A későbbi-
ekben valamennyi elnevezésre magya-
rázatot fogunk adni.

A fenti szöveg után találhatunk két 
fotót nagyon tetszetős múzeumi példá-
nyokról (Miami és Smithsonian Insti-
tution Washington). Mi most a Debre-
ceni Református Kollégium Gimnázi-
umának iskolatörténeti múzeumában 
őrzött szép, régi eszköz képét mutat-
juk meg.

Különlegesen sokoldalúan hasz-
nálható a debreceni eszköz. Az alsó 

Demonstrációs Segner-kerék Debrecenből 
(Ősz Attila felvétele)
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csövek végén csap van. Ha ezeket elzárjuk, és vizet öntünk a hengeres edénybe, 
majd a henger alatt levő tálkába éghető folyadékot töltünk, begyújtjuk, akkor a 
keletkező gőz a felső két kivezetésen (amelynek végéről hiányzik a toldalék) 
kiáramolva Héron-labdaként működteti a berendezést. (Nagy Mihály tanár úr 
észrevétele.) A csapok helyzetének állításával szabályozhatjuk a kiáramló víz 
mennyiségét. Végül: az alsó csapos részek oldhatóan csatlakoznak a kis csőhöz, 
azaz el tudjuk forgatni pl. az egyik részt úgy, hogy az üzemszerű működéshez 
szükséges iránnyal éppen ellenkező irányba áramoljon ki a víz: ekkor a beren-
dezés állva marad. Meggyőződésünk, hogy a konstruktőr ismerte Segnernek a 
kerékről publikált korabeli, eredeti írását: látni fogjuk, hogy ott olvashatunk 
ilyen kísérleti elrendezésekről.

Ide másoljuk még a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium régi fizika 
szertárának leltárkönyvéből azt a részt, amely az 1876-ban beszerzett fém- és az 
1892-ből származó üveg Segner-kerekek bejegyzését tartalmazza.209 Sajnos az 
eszközöket nem sikerült már megtalálnunk.

Segner-kerék 
bejegyzések
(A Fasori 
Evangélikus 
Gimnázium fizika 
szertárának 
leltárkönyvében)

Annak ellenére, hogy már maga Segner négy vagy hat kifolyócsövet is alkalma-
zott, a Segner kerék-modelleken – a múzeumokban a régi darabokon és a jelen-
leg gyártott iskolai példányokon is – általában csak két kivezetés látható, igaz, 
annak végeit a legtöbb eseten, Euler javaslatának megfelelően, meghajlítják.

A pétervári Georg Thomas von Asch (1729–1807) – Segner egyik dékánsága 
idején – az ő elnökletével védte meg doktori értekezését 1750. augusztus 19-én. 
Témavezetője Albrecht von Haller (1708–1777) volt.210

209  Vermes Miklós elmondta nekem, hogy amikor átvette a szertárat, akkor készült a leltárkönyv 
úgy, hogy a polcokon gondosan, témák szerint elrendezett tárgyak neveit ő diktálta, és Levius 
Ernő jegyezte fel. Ezért szerepelnek teljes rendezetlenségben a beszerzési évszámok.

210  Albrecht von Haller svájci természettudós, botanikus, orvos, költő és filozófus, a 18. század 
egyik legkiemelkedőbb tudósa, a modern kísérleti fiziológia megalapítója. 1736-ban hívták 
meg az akkor létesített göttingeni egyetem anatómia, botanika és sebészet tanszékére. Itt dol-
gozott 1753-ig.
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Asch értekezésének függelékeként jelent meg nyomtatásban Segner Pro-
gramma quo theoriam mashinae cuiusdam hydraulicae praemittit (Leírás, 
melyben egy bizonyos hidraulikus gép elméletét előre bocsátja) c. műve,211 
amelyet – sok más alkotásához hasonlóan – afféle tervezet formájában irt meg.

A hidraulikus géppel foglalkozó következő alkotásának címe: Programma 
in quo computatio formae atque virium machinae hydralicae nuper descriptae 
(A nemrégiben leírt hidraulikus gép formájára és erejére vonatkozó számítás-
ról). Göttingae, 1750.

Ezekkel egyidejűleg a Hannoverischen Gelehrten Anzeigen c. folyóirat 35. 
és 38. számában közölt német nyelvű, népszerűsítő összefoglalót: ábrákkal is 
bemutatta az egyszerű konstrukciót és próbaméréseit.212

Segner már 10 évvel korábban is publikálta ezt a két tudósítást, és 1750-ben 
gyűjteményes kötetben is megjelentette azokat. [J A Segner: Fasciculus II. ... 
exercitationum hyraulicarum, cum figuris Göttingae, 1750. (Hidraulikai mun-
káinak II. gyűjteményes kötete)]

Részlet az Anzeigen folyóirat 35. számából.
„Ennek a vízműnek lényeges része a tetszőleges alakú és nagyságú AB 

edény, amelyet úgy helyezünk el, hogy könnyen foroghasson a függőlegesen 
álló CD tengely körül. Ennek az edénynek az alján levő nyíláshoz csatlakozik 
az EF toldalék, amelynek a végén oldalt található a tetszőleges nagyságúra fúrt 
F lyuk, amint az a rajzon látható. Ha ebbe az edénybe vizet öntünk, és azt állan-
dó utántöltéssel pótoljuk, akkor a víz az F lyukon át kifolyik, és az edény a CD 
tengelye körül forogni kezd, mégpedig az F-nél kifolyó vízzel ellenkező irány-
ba; ez a mozgás mindig gyorsabb és gyorsabb lesz, és végül egy meghatározott 
nagyságú sebességet ér el. Ezzel egyidejűleg F-nél a víz kifolyása is mindig 
erősebb és erősebb lesz, tehát az utántöltést is növelni kell, ha azt akarjuk, hogy 
az edény mindig tele legyen vízzel.”213

Amint Segner írja, az eszköz működését „nagyon éleselméjű és okos embe-
rek is” („auch von recht scharfsinnigen, einsichtsvollen Männern”) a levegő el-
lenállásával magyarázták. Ő légritka térben elvégzett kísérlettel igazolta, hogy 
nincs szerepe a levegőnek. Kisméretű, 38 mm átmérőjű és 64 mm magas, hen-
geres edényt készített, azért, hogy beférjen a légszivattyú burája alá. A mérete-
ket azzal is csökkentette, hogy nem alkalmazott sugár-irányban kinyúló toldalé-

211  http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN609719351
212  Kötetünk bibliográfiai fejezetében ezeknek az írásainak a pontos megjelenési helyét megadjuk 

(– a szerk. megj.).
213  Eine von dem Hrn. Prof. Segner in Göttingen eingesandte Beschreibung der von ihm erfunde-

nen hydraulischen Maschine. (A göttingeni Segner professzor úr által beküldött leírás az általa 
megalkotott hidraulikus gépről). = Hannoversche Gelehrte Anzeigen, 1750. 1. Bd. St. 35. pp. 
137–140; Einige Anmerkungen zu der im 35. Stücke dieser Anzeigen befindlichen Beschrei-
bung einer hydraulischen Maschine. (Néhány észrevétel egy hidraulikus gép ezen folyóirat 35. 
számában található leírásról). = Hannoversche Gelehrte Anzeigen, 1750. St. 38. pp. 149–150.
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kokat, hanem az edény aljához, egymással szemben, tehát az alapkör átmérőjé-
nek két végén, az edény légteréhez kapcsolódó, két kicsi, zárt hengeres 
toldalékot illesztett. Mind a két toldalékba, egymással ellentétes irányba néző, 
egy-egy lyukat fúrt úgy, hogy az ezeken kiáramló víz az alapkör érintőjének irá-
nyába tudjon távozni. Az edényt fonálra függesztette, vízzel telt edénybe már-
totta, majd a légszivattyú burája alá helyezte. A légritka térben a kis edény 
mindaddig forgott, amíg a megcsavarodó fonál ellentétes előjelű forgatónyoma-
téka a rendszert meg nem állította. Ezután megismételte a kísérletet a szabad 
levegőn is. A fonál megcsavarodása a mai napig leállítja a legtöbb iskolai Seg-
ner-kerék működését. Csak néhány gyártó vagy ügyes fizikatanár alakítja ki úgy 
a berendezést, hogy a fonál alul egy szegben végződik, amelynek fején kis gyű-
rű foroghat, s ehhez csatlakoznak a hengert tartó fonalak.

Segner ezzel a kísérletével kimutatta, hogy a fellépő forgás az edény és a víz 
kölcsönhatásának következtében jön létre. Ennek az észrevételnek többek kö-
zött az űrhajók rakéta-meghajtásánál van szerepe. A repülőgépek működéséhez 
szükség van a levegőre, annak dinamikus felhajtóerejére, a rakéták azonban lég-
üres térben is működnek.

Sajnos a magyarázathoz tartozó korabeli rajz hibás. A rajzoló ábrázolni sze-
rette volna mindkét toldalékot, és a kiáramló vizet is, ezért azonos félkör belse-
jébe helyezte a toldalékokat, és szinte sugárirányú a vízkifolyás. Ebben az el-
rendezésben is érdekes dolog történik: a henger, a folyadék kiáramlásával ellen-
tétes irányba – a rajzon hátrafele – kilendül, a fonál erre lehetőséget ad. Ha csak 
a rajzot szemléljük, először arra gondolhatunk, hogy azért épített Segner ilyen 
berendezést, hogy a hatás-ellenhatás tényét – a vákuumbeli működés mellett – a 
lineáris mozgásnál is igazolja. Ez azonban, mint nemsokára látni fogjuk, Jedlik 
Ányos zseniális gondolata. Tudjuk, hogy Jedlik Ányos a tankönyvéhez maga 
készítette mind a 384 ábrát, és annak alapján készültek a fametszetek.214

Bizonyára többen ismerik a rajz inspiráló szerepét megmutató, a ciklotron 
megalkotásáról szóló történetet. Az Aachenben dolgozó norvég fizikus, Rolf Wi-
deröe (1902–1996) leírta a lineáris gyorsító alapgondolatát, azt a nagyszerű fel-
ismerést (és erre több szabadamat is beadott), hogy hogyan lehet az elektronok 
haladási sebességét megnövelni úgy, hogy elektromos téren újra meg újra átve-
zetjük azokat.215 Szomorúan állapította meg azonban, hogy nem tudta együtt 
tartani az elektronnyalábot, az elektronok szanaszét repültek. Szerencséjére Er-
nest Orlando Lawrence (1901–1958) nem értett németül, nem olvashatott a ne-
hézségekről, csak az ábrákat látta, s annak alapján megalkotta a ciklotront. Tel-

214  Ugyanígy Hajós György kétszeres Kossuth-díjas geometriai professzor is elmondta nekünk, 
hogy ő maga szerkesztette híres geometria tankönyvéhez az ábrákat, és Molnár József csupán 
„gondosan, szépen” átrajzolta azokat.

215  Waloschek, Pedro: Als die Teilchen laufen lernten, Leben und Werk des Rolf Wideröe, Vie-
weg, 1993. (Neuauflage: 2007).
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jesítményéért 1939-ben Nobel-díjat kapott. Természetesen ehhez még kellett az 
az ötlet is, hogy mágneses térrel körpályára kényszerítette az elektronokat azért, 
hogy az eszköz elférjen a laboratóriumban. (A Kaliforniai Menlo Parkban levő 
lineáris gyorsító /LINAC/ pl. 3,2 km hosszú). Erről a körpályára kényszerítésről 
egyik kollégám demonstrációs kísérlete jut az eszembe. A rakéta-elvet, egyebek 
között, úgy szoktuk bemutatni, hogy a teremben hosszú acélhuzalt feszítünk ki, 
és azon száguld végig a felfüggesztett, kiszúrt széndoxidos szódapatron.

Tarnóczky Attila kiskocsira erőstette a patront, fonállal oldalt kikötötte a ko-
csit, és az sebesen rohangált körbe az asztalon. Miközben ezt leírtam, eszembe 
ötlött egy újabb demonstrációs kísérlet a Segner-kerékre. (A fejezet végén talál-
ható néhány további megvalósítás is.) Rögzítsünk gyűrűben végződő merev ru-
dacskát a kiskocsi oldalához, és tegyünk szimmetrikusan a másik oldalra, a rúd 
meghosszabbításának végére, egy másik kocsit, és kész a működő modell!

Visszatérünk Segnerhez. Ő a vákuumos kísérlete után ezt írta:
„Az okot, amely az edénynek forgást kölcsönöz, csakis a nyílásokon kifolyó 

víznél kell keresnünk, összhangban azzal, amit Newton, Bernoulli és más jól is-
mert fizikusok tanítanak. Az ok, amiért az egyik irányba kifolyó víz az edényt a 
másik irányba mozgatja, a következő: a vizet, amely meghatározott sebességgel 
sugárban kilép, a felette levő vízoszlop súlya mozgatja; és ugyanaz a nyomás, 
ami a víznek a kilépési sebességét kölcsönzi, ezt nem tudja más módon meg-
tenni, minthogy a másik irányba is hat, és az edény falának a nyílással szem-
közti részét is nyomja. Ebből a nyomás nagyságát, amely által a vizes edény az 
ellenkező irányba űzetik, ki is lehet számolni.”

A hidraulikus gépénél a víz kifolyási sebességét először egy csőre, majd N 
csőre általánosítva is kiszámította. A gép hatásfokát a négy kifolyócsöves válto-
zatra készítette el.

Segner legnagyobb érdemének azt tartjuk, hogy igazi tanár volt, kimagaslott 
társai közül. Az általa művelt tudományterületek tárgyalásánál is mindig rámu-
tatunk pedagógiai erényeire, és külön fejezetet is szentelünk követendő módsze-
reinek bemutatására.

A rajzon látható EF toldalék végén, az F nyílással ellentétes oldalon is ki-
alakított egy, az F-fel azonos keresztmetszetű G nyílást. Vízzel feltöltve a rend-
szert azt tapasztalta, hogy a forgás nem indult meg, a berendezés nyugalomban 
maradt. Megállapította, hogy kísérlete összhangban van a sztatika alaptörvényé-
vel: a testre ható erők eredője zérus: az F-nél fellépő erővel azonos nagyságú, de 
ellentétes irányú erő hatott G-nél. Ha G-nél csökkentette a kifolyónyílás mére-
tét, vagy a forgástengelyhez közelebb fúrt az F-fel megegyező méretű G’ lyukat, 
akkor a berendezés a két különböző nagyságú forgatónyomaték különbségének 
megfelelő, a korábbinál kisebb sebességgel forgott. Segner megjegyezte, hogy 
ennek az elrendezésnek akkor lehet szerepe, ha öntöző berendezésként kívánják 
a vízikereket használni.

Segner a hidraulikus gép működéséről szóló első német nyelvű tanulmányá-
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ban a jól ismert két-csónakos példát is tárgyalta. Nyugvó vízen, utasával együtt 
azonos tömegű, két csónak van. Ha az egyik utas ellöki a másik csónakot, akkor 
a vízhez képest azonos sebességgel fognak egymástól eltávolodni. Ha az egyik 
csónak, utasával együtt kétszer akkora tömegű, mint a másik, akkor az a csónak 
csak fele akkora sebességgel halad az ellökés után, mint a másik.

Kitért a forgó, együttmozgó rendszerben tapasztalható centrifugális erőre is. 
Megállapította, hogy mivel ez az erő a középponttól kifelé mutat, növeli a ki-
folyó csöveknél a víznyomást.

Rajzok Jedlik Ányos 
fizikakönyvéből 
a Segner-kerékhez

Érdemes megnéznünk, hogy miként tárgyalja a Segner-kereket Jedlik Ányos.
„468) Ha az edény, mellynek oldalnyílásán a viz kifoly, elegendő mozgé-

kony, az a kilövellő vizsugár’ irányával ellenkező irányú mozgásba hozatik; 
mert minekelőtte a fölfüggesztett AB (250. rajz) edény m oldalnyilásán a víz 
kibosáttatnék, világos, hogy ezen nyilás’ területére ható nyomás az általellenben 
létező és egyenlő n területre gyakorlott nyomás által megsemmisíttetik; de mi-
helyt a víz m nyiláson ömleni kezd, a reá hatott nyomás megszünik, n-re műkö-
dő nyomás pedig azután is fennmaradván az edényt függélyes állásból vala-
mennyire félre tolja. Ezen igazságon alapszik az ugynevezett Segner’ vizkereke 
is; ez nem egyéb mint egy AB (251. rajz) tengely körül forogható és feneke fö-
lött C, D, E, F, csőkkel ellátott hengeralakú G edény, melly azonnal gyors for-
gásba jő mihelyt a belevezetett víz a nevezett csőkön elegendő sebességgel a 
nyilás által leirandó kör’ érintőinek irányában összhangzólag foly ki; ellenben a 
legyorsabb kifolyás’ daczára sem mozdulna meg, ha a csőkön kifolyó vizsuga-
rak’ irányai egymással ellenkezők volnának.” (Jedlik Ányos: Természettan ele-
mei. Első könyv. Sulyos testek’ természettana. Pesten, Emich, 1850. p. 374)

Jedlik leírása talán picit jobb, mint Segneré, és mint említettük, Jedlik na-
gyon didaktikusan először a lineáris mozgás esetét tárgyalta. Ugyanakkor ő is ír 
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– Segner művének ismeretében vagy saját ötlet alapján – a sztatikus esetről is. 
Érdemes megjegyezni azt is, hogy a magyar nyelv többet változott az elmúlt 
160 évben, mint a német 260 év alatt. Figyelemreméltó, hogy a hidrosztatikai 
indíttatás miatt mind Segner, mind pedig Jedlik csak a víz nyomásáról beszél. 
Egyéb leírásoknál is csak az erőket, Newton harmadik axiómájának megfelelő-
en a vízsugárra ható erőt, s a csőre ható ellenerőt említik. Manapság szíveseb-
ben magyarázzuk a kerék működését a mozgásmennyiség (impulzus, lendület) 
megmaradásának elvével. Végül is azonos dologról van szó: a mozgásmennyi-
ség megváltozásának és a változás idejének hányadosa (pontosabban a mozgás-
mennyiség idő szerinti deriváltja) jelenti az erőt. Segnernél csak két esetben ta-
lálkoztunk – a fogalom megnevezése nélkül – a mozgásmennyiségre történő 
hivatkozással. Az iménti csónakos magyarázatnál, illetve a gép teljesítőképessé-
gének számításakor írja azt, hogy mérni kell a kiáramló víz tömegét és annak a 
sebességét.

Célszerű az energia-viszonyokat is átgondolni: a lezúduló víz helyzeti ener-
giájának megváltozása szolgáltatja a forgó kerék mozgási energiáját, amellyel 
azután működtetni lehet a géphez kapcsolt berendezéseket. Megjegyezzük, 
hogy a mozgási energia fogalmát először Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–
1716) használta 1686-ban, akkor az még az mv2 szorzatot jelentette. Ugyanerről 
az mv2 szorzatról írt már Christiaan Huygens (1629–1695) is. A helyzeti energia 
bevezetőjének Hermann von Helmholtzot (1821–1894) tekintik (1840 vagy 
1847).

Folytatva a párhuzamot a két tudós feltaláló és kiváló tanár közt, elmondhat-
juk, hogy Jedlik Ányos 1828-ban alkotta meg a villanymotor ősét, a villamdele-
jes forgonyt, de nem gondolt a gyakorlati felhasználásra. Csupán 1855-ben épí-
tett villamos mozdonymodellt, amely ma is üzemképes, a budapesti Elektro-
technikai Múzeumban őrzik. Azonban egyrészt a megfelelő áramforrás 
hiányában, másrészt az igen egyszerű felépítés miatt alkotása csak szemléltető 
eszköz maradt, az, aminek ő ezt a berendezést eredetileg is szánta. Jedlik a fizi-
kai tartalmat hangsúlyozta, az akció-reakció mechanikai elvét, a kölcsönhatást. 
Ezért épített olyan motormodellt, ahol a sokszorozóban (a tekercsben) forgott a 
villamdelej (az elektromágnes) (1830), olyat, ahol a villamdelej körül forog a 
sokszorozó (1830), végül olyat, ahol mindkét rész forog: ellenkezően forgó vil-
lamdelej és sokszorozó áramváltással és anélkül (1857). A villamos mozdony-
modellben villamdelej körül forog a villamdelej. Azonban mindössze egyetlen 
patkóalakú elektromágnes az álló rész és egyetlen rúdalakú elektromágnes fo-
rog. Zseniális gondolat az áramváltó alkalmazásával megsokszorozni az elekt-
romágneses kölcsönhatást, s ezzel létrehozni a forgómozgás. Nagy kár, hogy 
nem sokszorozta meg az álló és a forgórész elektromágneseit is. (Ugyanígy hi-
ányzik a térbeli kiterjeszkedés az általa megalkotott dinamónál is.)

Segner János a vízikerék ötletének megszületésekor azonnal gondolt arra, 
hogy ezt a berendezést gyakorlat célokra is fel lehet majd használni. A hatás nö-
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velése érdekében négy toldalé-
kot, négy vízkivezetést hasz-
nált. Ezekhez csöveken folyt le 
a víz, és csak a berendezés tete-
jén volt víztartály. Így nem kel-
lett nagy vízmennyiséget fogás-
ba hozni úgy, mint az eredeti, a 
működési elvet bemutató mo-
dellnél. Gondolt a légellenállás 
csökkentésére is.

A teljesítmény fokozása ér-
dekében továbbfejlesztett konst-
rukciójának bemutatásához idéz-
zük az ő mondatait:

„Minekutána a gépem lé-
nyege alaposan beláttatik, nem 
olyan nehéz ezt minden külön-
leges használathoz kényelme-
sen alkalmazni, különlegesen 

akkor, ha az ember előtt hasonló gépek példája áll. Függőlegesen álló tengely-
hez, amely vasból készült csúcsával csapágyban foroghat, CDEF gerendázatot 
erősítünk, ami semmi másra nem szolgál, minthogy azt egyenesen tartsa. GH 
egy kádár által elkészített, felül a tengelyhez erősített faedény, amelybe a JK 
csövön vagy vályún keresztül állandóan víz folyik. Ebből az edényből a víz 
belefolyik a GL, HM kettő, négy vagy hat ferde réz- vagy fa csövekbe, melyek-
ben alul L-nél én M-nél fúrt lyukak vannak, különben azonban zártak. Ezeken a 
lyukakon keresztül spriccel ki a víz, és hajtja a masinát. A forgásnál fellépő lég-
ellenállást lényegesen lecsökkenthetjük, ha ezt a vízművet kívülről teljesen be-
fedjük könnyű lapokkal, aminek következtében az csonkakúp alakú lesz.”

Gyakorlati tapasztalatai alapján Segner írt gépe, mai szóhasználattal élve, 
„indító teljesítményéről” is. „Ekkor még kevés víz folyik ki az L és M lyuka-
kon; a víz tehát összegyűlik ebben az edényben és egyben a nyomása is nő, 
amíg elég nagy nem lesz ahhoz, hogy a malom vagy egyéb szerkezet ellenállá-
sát legyőzze. Ha a tengelyt nem tudjuk elég hosszúra készíteni és ezáltal az 
edény is csak alacsonyabb lehet, akkor előfordulhat, hogy a gép nem indul meg; 
és hogy mégis mozgásba jöjjön, vagy az ellenállást kell csökkenteni, vagy külső 
erővel segítséget kell adni mindaddig, amíg a kellő sebességet el nem érte.”

Nem tudunk arról, hogy fennmaradt volna, s őrzik valahol Segner kísérleti 
berendezéseinek, vízműveinek valamelyik példányát vagy azok egy-egy darabját.

Mint említettük, Segner vízikerekét gyakorlati célokra is fel akarta használ-
ni. Ebben biztosan volt szerepe annak, hogy Segner-családban több molnár fog-
lalkozásúról tudunk, és voltak saját vízimalmaik Pozsonyban a Vödric patak 

Segner hidraulikus gépe
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partján. Egyebek között a pozsonyi iskolatárs, a későbbi neves geográfus, Miko-
viny Sámuel könyvében is megtalálhatjuk a nagyesésű Vödric patak metszeti 
rajzát. A patakra telepített malmok elhelyezkedését az egykori, 1900-ban kiadott 
pozsonyi térkép is mutatja. Minkét ábrát tartalmazza Juraj Potočan írása.216

Potočan levéltári adatokra támaszkodva felsorolja, hogy molnár volt az 
1742. július 9-én született Georg Andreas Segner, az 1752 január 5-i születésű 
Erhardt Segner és Paul Segner, aki 1758 október 9-én született.217

A régi korok kiváló műszaki érzékkel megáldott hajóskapitányai a menet-tu-
lajdonságok javítása érdekében nagyon sok átalakítást eszközöltek hajóikon, így 
ők voltak az első hajóépítő mérnökök. Ugyanígy, az értelmes molnárok sok év-
tizedes tapasztalataik alapján változtattak a malmok szerkezetén, ezért a vízépí-
tő mérnökök előfutárainak tekinthetjük őket.

Segnerék egyik malma a Vydrica patak dunai torkolatától számított harma-
dik malom volt. Juraj Potočan az 1977-es tanulmányában azt írja, hogy akkor a 
malomnak a pincéjét és az alapok romjait lehetett már csak látni a festői környe-
zetű malomvölgyben. A Segner címerrel díszített malmot az 1594-ben született 
– könyvünkben már többször említett – Segner András, a mi Andrásunk ükapja 
építette, feltehetően 1648-ban vagy 1665-ben.

Segner tanuló ideje alatt egyik nagybácsija működtette ezt a malmot.
Bél Mátyás (1684–1749) adatai szerint volt egy malom közvetlenül a patak 

torkolatánál, egy 500 lépéssel feljebb és a harmadik, a Segner-malom, újabb öt-
száz lépéssel feljebb: „Eodem fere intervallo Segneianus fundus, et imposita 
rino mola, abest.” Ezt a meghatározást hitelesnek tekinthetjük.218

Ugyanakkor, mint már említettük, a kiváló Ortvay Tivadar Pozsony utcái c. 
monográfiájában azt írja, hogy a Segnerék „címere a Malomvölgyi 5-ik malom-
nál is látható”, tehát ez a malom is a Segner család valamelyik tagjának a tulaj-
donában volt. A Malomvölgyi műszaki emlékek közt is így tartják számon az V. 
malmot. Azt írják róla, hogy ez az utolsó malom, amelynek még ma is megvan-
nak a fizikai nyomai. A környező gazdasági épületeket lebontották, a lakóépüle-
teket pedig a híres építész, Emil Bellus (1899–1979)219 tervei alapján, 1932-ben 
újjáépítették.

A szlovák Wikipedia mind a kilenc malomról részletesen ír. Megtudhatjuk, 
hogy igyekeznek azokat valamilyen módon műszaki emlékként megőrizni. Át-
építették például a VII. malmot, és rekonstruálták a patak torkolatától már mint-

216  Juraj Potočan: Der Beitrag von Johann Andreas Segner zur Entwicklung des Wasserturbine, in 
Johann Andreas Segner (1704–1777) und seine Zeit, Hallisches Segner Symposium 1977, 
Halle (Saale). Halle, 1978. Ed.: Wolfram Kaiser, Burchard Thaler. – A szerző a pozsonyi Mű-
egyetem tanára.

217  Kemény L.: Segner család, Városi Levéltár Bratislava, ladula I.
218  Bél Mátyás: Notitia Hungariae. Tom I. (1735) p. 694.
219  Emil Bellus felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, majd Prágában 

szerzett diplomát.
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egy 4500 m-re található VIII. malmot is, amelyben jelenleg vendéglátóipari 
egység működik. Növelné a látogatottságot, ha megépítenék és működtetnék a 
Segner-féle nörteni olajmalom hű mását, ahogyan rekonstruálták a Puerto Rico-
ban a 19. századi reakciós turbinát. Ezekről hamarosan részletesen írunk.

A III. malomról ezt olvashatjuk:
Mlyn ležal asi tristo metrov povyše II. mlyna. V 18. storočí patril rodine 

Segnerovcov a jeho spustnuté budovy zbúrali v roku 1940. (A harmadik malom 
mintegy háromszáz méterre volt a II. malom felett. A 18. században a Seg-
ner-családé volt, lepusztult, és az épületet 1940-ben lebontották.)

A sok internetes keresés során találtam egy fotót, amely a Segnerék címeré-
vel díszített kőtáblát ábrázol. A tábla helyének kinyomozására megkértem a 
szlovák nyelvű Segner életrajzot magyarra fordító pozsonyi kolléganőt, Misád 
Katalint. Ő ezt írta: ”A címert illetően elég sokat nyomoztam, de sajnos még 
azok sem tudták, hol van jelenleg, akik nagyon jól ismerik Pozsony történetét. 
A neten viszont találtam egy érdekes információt, ami 2006-ból származik. 
A szerző abban a Patrónka nevű városrészben (a brünni autópálya kezdete előtt, 

Pozsony régi ipari negyedében) lakik, ahol a 
Malomvölgy utca és a Habán malom utca sar-
kán („ulic Mlynska dolina a Pri Habanskom”) 
valamikor egy malom működött. Ennek helyén 
áll egy előkertes ház, a kert bejárata mellett pe-
dig egy kő relief, mely a Segner címert ábrázol-
ja (ha jól látom, az alsó sorban az 1665-ös év-
szám szerepel). A cikk szerzője azt állítja, hogy 
néhány évvel ezelőtt az édesapja ásta ki a relie-
fet a földből, arra azonban már nincs utalás a 
cikkben, hogy ő vagy az illetékes hatóság he-
lyezte-e oda, ahol most áll.”220

Ez az a címer, amit kerestem. Felül jól kive-
hető az „Ora et labora” – „imádkozzál és dol-
gozzál” felirat. Térkép alapján már most is sejt-
jük, hogy az ötödik malmot díszítette ez a cí-
meres kő.221

Segnerék malmát felülcsapott vízikerék 
hajtotta, a felduzzasztott patak vizével működ-
tették azt. Potočan és munkatársainak becslése 
szerint 10 kW teljesítményű volt a szerkezet, 

220  https://hulla.blog.sme.sk/c/58773/La-Dolce-Vita-na-Patronke.html
221  Juraj Potočan: Der Beitrag von Johann Andreas Segner zur Entwicklung des Wasserturbine. In 

Johann Andreas Segner (1704–1777) und seine Zeit, Hallisches Segner Symposium 1977, 
Halle (Saale). Halle, 1978. Ed.: Wolfram Kaiser, Burchard Thaler.

Segner-címeres kőtábla
Az ötödik malmot, Segnerék 

malmát díszítette Pozsonyban, 
a Malomvölgyben
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közel 6 méteres vízszintkülönbség és 120 liter másodpercenkénti vízátbocsátás 
feltételezésével. Ez utóbbi értéket az Állami Hidrológiai Intézet 1952-ben el-
végzett vizsgálatai alátámasztották: évi átlagos 115 liter/s értéket mértek.

A Csemadok222 honlapján ezt olvashatjuk: „Segner a Vödric-pataknál lévő 
családi malomban próbálta ki annak a vízikeréknek az első példányát, melyet 
később róla neveztek el.”223

Segner egy 1753-as cikkében leírja találmánya lényegét: az ő vízikereke al-
kalmazható az összes malomfajtánál használatos hajtókerék helyett, kis vízigé-
nyű, gyors mozgásra és hatalmas erőkifejtésre képes. A szerkezetet szökőkutak-
hoz is ajánlotta, mert a vizet igen magasra tudja felhajtani.224

Az olajmalmot Nörtenben, Hardenberg báró („Herr Geheimtenrath von 
Hardenberg”, „Herr Geheimte Rath”) birtokán, az ő támogatásával építették 
meg. Írásában név szerint említi a kivitelezőt, az építőmestert is, ő Jürgens úr. 
Írt arról a sok gondról, amivel az építkezés járt, és a műszaki nehézségekről is. 
A berendezés valószínűleg mérnökileg túlméretezett volt. Igaz hogy erős, de na-
gyon nehéz. Emiatt és a fellépő nagy sebességek következtében jelentősek vol-
tak a súrlódási, légellenállási veszteségek.

Az olajmalom tulajdonképpen zúzómű volt, nyolc, egyenként 46 font (kö-
zelítőleg 21 kg) tömegű döngölőkkel. Ezek zúzták össze a magokat. Ezeken 
kívül volt egy sajtoló és egy lazító-zúzó szerszám is, melyeknek tömege egyen-
ként közelítőleg 50 kg volt. Ha folyamatosan akarták működtetni mind a tíz 
szerszámot, akkor meg kellett növelni a forgási sebességet. Azonban, ha csak a 
nyolc döngölőt használták folyamatosan és a két másik szerszámot csak akkor, 
amikor már a tulajdonképpeni préselésre került a sor – azaz a teljes összezúzás 
után az olajat ki akarták nyerni –, akkor az egész folyamat túl lassú lett. A 
nyolc döngölő mindegyikét egy bütykös-tengely emelte meg minden körülfor-
dulásánál kétszer. A tanulmány írásakor alkalmazott vízmennyiség percenként 
egy döngölőnél 17 emelést eredményezett, tehát ez a beállítás percenként 136 
ütést jelentett. Több víz alkalmazásával ez a szám 150-re, esetleg 160-ra emel-
hető, de ez még mindig túl kevés egy jó olajmalom működtetéshez – állapítot-
ta meg Segner.

„A lyukak, amelyeken keresztül a víz kifolyik, csak 4 és fél láb (közelítőleg 
130 cm) távolságra vannak a mozgás tengelyétől. Azok túl lassan haladnak, és 
sok víz elvész. A nagy ellenállás miatt rákényszerül az ember, hogy nagyobb 

222  Csemadok: Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete. Csehszlovákia szétesése után 
az elnevezést 1993-ban a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség névre 
módosították, de a régi mozaikszót megtartották.

223  Azonban ez feltehetően csak legenda. Valóság viszont, hogy Segner tanulmányt írt a Göttin-
gentől 10 km-re északra fekvő Nörtenben (ma Nörten-Hardenberg) létesített olajütőmalomról, 
amelyet az általa feltalált és Euler által tökéletesített vízikerékkel működtettek.

224  J. A. Segner: Von der zu Nörten bey einer Oelmühle angebrachten neuen hydraulischen Mas-
chine. = Hannoversche Gelehrte Anzeigen, 1753. 3. Bd. St. 60. pp. 881–888
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lyukakat csináljon, mint kezdetben voltak, és az átmérőjüket a londoni mérce 
szerinti 1 coll és 20 hüvelykre (közelítőeg 1 cm) helyezze. A négyszögű csövek 
belülről nem nagyobbak 5 calenbergi collnál (ami közel 4 cm). A csöveket te-
kintve a lyukak tehát túl messze vannak, a víz nem tud igazán nyomni, és erről 
az oldalról van egy kis elfolyás is.”

A bütykös tengelyen egy nagyobb fogaskerék volt, a meghajtógép tengelyé-
re pedig egy kis hajtóművet erősítettek, így együttesen 1:4 arányú áttétellel tud-
tak dolgozni, azaz a bütykös-tengely nyolc és fél körülfordulása alatt a hajtógép 
34 fordulatot tett meg percenként. Segner másodpercenként 61 és 63 kg közötti 
vízfelhasználásról írt. (Ez éppen fele annak a vízhozamnak, amely a Vödric pa-
taknál a Segner-malmok működtetéséhez rendelkezésre állt). A tengely hossza 
az alsó csapágytól a felső edény széléig kicsivel több, mint 3 méter (11 láb) volt.

Segner a víz áramlási sebességét a Henri Pitot (1695–1771) által konstruált 
eszközzel mérte. Úgy tudják, hogy ez volt az első eset, amikor a Pitot-cső áram-
ló víz sebességének mérésére szolgált.

Segner összehasonlította gépének adatait egy másik, Felső-Hardenbergen 
jól működő, felülcsapós vízikerékkel hajtott olajmalommal, amelynél 15 láb 
magasból 200 font víz zúdul alá. Az ő malma 11 láb magasból 140 font vizet 
használt másodpercenként. Segner gépe, mint láttuk, percenként 136 ütést mért 
a magokra, míg a régi típusú gép 264-et. Megállapítja, hogy a felsorolt mennyi-
ségek arányosak egymással, így gépe felveheti a versenyt a régi típusú malmok-
kal. Sőt azt állítja, hogy további finomításokkal elérhető, hogy egy régi típusú 
malom vízfelhasználásával akár 4 vagy 6 új gép működtethető. Végül, mint 
„molnár-ivadék”, büszkén állapítja meg, hogy az ő gépe – ellentétben a régi 
vízikerekekkel – szép egyenletesen jár, „mint egy óramű”, és ez a szépség („di-
ese Schönheit”) a működtető molnárokat megelégedéssel töltheti el.

A nörteni malomról Rab Irén kiváló tanulmányában225 is olvashatunk:
„Halmágyi 1753-ban találkozott Hardenberggel, aki „beszéllé, hogy csinál-

tatja Segner uram malmát, melyet kerék nélkül forgat a víz, per artem hidrosta-
ticam. Mondja, nem mert volna hozzá fogatni, ha egy berlini nagy mathemati-
cussal revideáltatván, ez nem approbálta volna.” A báró jó kapcsolatot ápolt 
Segnerrel és az egyetemmel is, birtoka a később ’oeconomiát’ tanuló diákok 
számára mintabirtokként szolgált.”226

Az anyaggyűjtés során Nörtenből Duensing Hermann helytörténeti kutató-
tól kaptak levelet az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület kutatói. 
Részlet:

225  Rab Irén: Adalékok Segner János András göttingeni korszakához (1735–1755) –   
http://epa.oszk.hu/02300/02316/00013/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2016_13_400-409.pdf

226  Lásd: Szádeczky L. (szerk.): Halmágyi István naplói. Bp., 1906. pp. 533–534. (Ebben: 1752–
53, 1762–69. és iratai 1769–1785.)
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„Ehhez legyen szabad közölnöm, hogy Nörtenben korábban – amennyire 
ismeretes – csupán gabonamalmok voltak.Olajmalom fennállásáról, létezéséről 
errefelé nem tudnak. Nörten-Hardenberg a 3. számú szövetségi úton11 km tá-
volságra van Göttingától, ahol maga Segner professzor 1735-től 1755-ig az 
egyetemen tanított. Nörtentől 3 kilométer távolságra dél felé levő zuhogó pata-
kon korábban 9 malom volt (gabona-. fűrész-, papír-, gipsz- és olajmalom), 
amelyek létezésüket a nagyesésű „zubogó” pataknak köszönhették és amelyek 
rövid szakaszon sűrű távolságban egymás után következtek. Ma ezekből még 
két gabonamalom, egy fűrészmű és egy esztergályos mű van üzemben. Nem 
lenne kizárt, hogy leginkább itt, a zuhogó patak szakaszon lehet keresni a mon-
dott olajmalmot, amely itt egy keresztút torkolatánál a Szövetségi útnál fekszik, 
csak 8 km távolságra a Göttinga város központjától.”

A helyszínen járt Kasparek László ezt írta beszámolójában: „Alaposan fel-
tételezhető, hogy a turbina-elv szerint működő vízierőlétesítmény első ízben itt 
a „zuhogó”-ban volt. 1970. augusztus 1-én felkerestem az 1919. évben bezárt 
olajmalom egykori birtokosát, Hungerland mezőgazda urat. Hungerland úr el-
mondta, hogy az olajmalom az egészen régi időkben cserzőmalom volt. Az Ő 
elődje a bükkmakkokat egy vízikerékkel hajtott malomban ütötte, amint az ezen 
a vidéken a korábbi években szokásos volt, illetve még szokásos. Az olajat egy 
fel- és alámenő döngölő préselte ki. Hungerland úr megmutatta az 1919-ben le-
bontott olajmalom maradványait. Teljesen ismeretlen volt a rajz szerinti Seg-
ner-féle reakciós vízikerék.

Ezt jelentették ki nekem más személyek is, akiknek én hasonlóképpen meg-
mutattam az ábrázolást.

Mindamellett, bár 220 év telt el azóta, amikor ezt a szerkezetet először ki-
próbálták, de nyilvánvaló, hogy ezen a vidéken nem honosodott meg általában.”

*

A „zubogó” patak valószínűleg a Göttingát átszelő, a Leinebe befutó Rodebach 
patak, amely a Harz hegységben ered, és sebes sodrású.

Nincs tudomásunk arról, hogy az olajmalomból valami is megmaradt, és őr-
zik egy múzeumban.

A müncheni Deutsches Museumnak a tulajdonában is csak egy modell van, 
amely jelenleg raktárban pihen. A katalógusban Reaktionsrad illeve Turbine el-
nevezéssel szerepel Segner neve alatt BN 127/05252 jelzettel.227

Leírása így szól: „A segneri reakciós kerék szerint [épített] reakciós turbina. 
Sematikus modell, 1750”. Ez nem a Segner által kigondolt, és 1750-ben részle-
tesen publikált eredeti változat, sem pedig az euleri átkonstruált gép modellje. 

227  Register zur Microfiche-Edition, K G Saur, München 1997.
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A viszonylag robosztus, S alakúra kiképzett, téglalap keresztmetszetű alsó, 
meghajtó csöve a gyakorlati felhasználásra épített változatokra utal.228

EULER SEGNER-KERÉK FEJLESZTÉSEITŐL 
A TURBINA-EGYENLETEKIG

Segner a vízikerékről élénk eszmecserét folytatott Leonhard Eulerrel, aki azon-
nal meglátta az ötlet nagyszerűségét. Euler már 1750-ben hírt adott a felfedezés-
ről a Berlini Királyi Akadémián, és előadásában fontos átalakításokat java-
solt.229 „Ami a vízszintes kifolyócsöveket illeti, azokra Segner egyenes tenge-
lyeket alkalmazott, én ugyanezeknek hajlított, kör-alakú formát adtam, és az 
azokhoz csatlakozó kis csöveknél az egyik oldalon fúrt lyuk helyett a kifolyó-
nyílásnál levő, külső végükön is meghajlított formát alkalmaztam. Azonban ha 
hagyjuk, hogy a víz ezen új javaslat szerint fejthesse kihatását, akkor annak a 
teljesítménynek, ami hatni tud, semmi része haszontalanul el nem vész, és a gép 
erőhatását a gép mozgásánál nem csökkenti. Ebben áll a nagy előnyök igazi for-
rása, amelyet az erőnyerés ezen új módjától kap.”

Megismételjük Euler lényeges módosításait. Két egymástól teljesen külön 
álló részre bontotta a berendezést. A víz befogadására szolgáló felső rész moz-
dulatlanul áll, ez tartály és vízelosztó. Ebből speciális vezetékeken folyik le a 
víz az alsó, forgó részhez. A csövek a vizet a megfelelő irányba terelik. A forgó 
rész köralakú, belőle húsz, végükön meghajlított csövecskén áramlik ki a víz.

Annak ellenére, hogy Euler jelentős módosításokat alkalmazott az eredeti 
Segner-féle gépen, írásaiban, akadémiai előadásaiban Berlinben és Pétervárott 

228  Ha a csodálatos, hatalmas temészettudományi és műszaki múzeumban eredeti darabokat aka-
runk látni akkor pl. Otto von Guericke légszivattyúját és a magdeburgi féltekéket (1661) vagy 
az Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Straßmann atommaghasadási kísérleti berendezését 
(1938) kell megnéznünk. A magyar vonatkozású múzeumi anyag is viszonylag gazdag: a Süss 
cég által gyártott Eötvös-inga, Déri–Bláthy–Zipernowsky-transzformátora (az „első transzfor-
mátor”, ahogy leírása hirdeti), Ganz-villanymotor, működő Bánki-vízturbina motor, Schwarz 
Dávid merev vázú, kormányozható léghajójának modellje, Lénárd Fülöp gázkisülési csövei 
mellett tanárának, Klatt Virgilnek a szikrainduktora, Okolcsányi televíziójának tükörcsavarja. 
Láthatjuk még Neumann János, Oberth Hermann, Konkoly Thege Miklós portréit, Gothard 
Jenő fotométerének fényképét. Raktárban van a Jedlik-dinamó hű mása, a Bánki–Csonka-por-
lasztóés a Petzval Józsefről készült olajfestmény.

229  Recherches sur l’effet d’une machine hydrauique proposée par M. Segner á Göttingue. = His-
toire de l’Academie Royale des Sciences et belles lettres. Tom. 6. 1750. 1752. pp. 311–354. 
(Kutatások a göttingai Segner úr által javasolt hidraulikus gép hatásfokával kapcsolatban.)
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is újra és újra – legtöbbször már a dolgozat címében – hangsúlyozta Segner 
prioritását:230

Ezek az előadások és publikációk nagyban hozzájárultak Segner nemzetkö-
zi hírnevéhez.231

Euler számszerűleg is jellemezte a Segner-féle javaslat előnyeit.
„Azért, hogy ennek az új gépnek a nyilvánvaló nagy előnyét megmutassam, 

összehasonlítom ezt a szokásos gépekkel. Ha mindkét gépnél ugyanazt a víz-
mennyiséget és ugyanazt a szintkülönbséget alkalmazzuk, akkor a Segner-féle 
géppel körülbelül négyszer akkor hatást lehet elérni, mint a jelenlegi leghatáso-
sabb kerekekkel. A négyszeres teljesítmény akkora előny, hogy nehezen talá-
lunk a mechanikában más ilyen példát. És ez az előny még nagyobb jelentőség-
gel bír azáltal, hogy nagyon könnyű ezt a gépet bármiféle munkafolyamatnál 
alkalmazni.”

Ugyanakkor számításai alapján megállapította, hogy a Segner-kerék az öt-
ven százalékos hatásfokot nem lépheti túl az elkerülhetetlenül fellépő ener-
gia-veszteségek miatt. A veszteségek számíthatóak, mert azok a víz belépésekor 
a sebesség- és irányváltozások miatt, valamint a szükségszerű kilépési vesztség 
miatt keletkeznek. A vizet a kerék forgásának irányába kell bevezetni, és figye-
lemmel kell lenni a forgási sebességre is.

Megjegyezzük itt, hogy közel 200 évvel az euleri konstrukciós javaslatok 
bejelentése után, 1943-ban az eredeti adatok alapján építettek egy korhű máso-
latot. Azon Jakob Ackeret (1891–1981) neves svájci aerodinamikai mérnök-pro-
fesszor 71 százalékos hatásfokot mért. Euler elméleti számításokat végzett, Ac-
keret mért. Ezt a jelentős hatásfokot szenzációs eredménynek minősítette Euler 
egyik életrajzírója, a svájci tudománytörténész Emil Alfred Fellmann (1927–
2012), tekintettel arra, hogy a mai legmodernebb eszközökkel megépített hason-

230  Application de l machine hydraulique de Mr. Segner, á toutes sortes d’ouvrages et de ses avan-
tages sur les autres machines hydrauliques, dont on se sort ordinairement. = Histoire de l’Aca-
demie Royale des Science et belles lettres, Berlin Tom 7. 1751. 1753. pp. 271–304. (Segner úr 
hidraulikus gépének alkalmazása mindenféle munkára és előnyei más, általában használt, hid-
raulikus gépekkel szemben.)  
Détermination de l’effect d’une mashine hydraulique inventée par M. Segner professeur a Got-
tingue, In: Opera postuma. Petropoli, 1862. Tom. 2. p. 146. (Segner göttingeni professzor úr 
által feltalált hidraulikus gép effektusának meghatározása. Az 1752. szeptember 28-i előadásá-
nak szövege.)

231  Lásd még: Recherches sur l’effet d’une machine hydraulique proposée par M. Segner, profes-
seur à Göttingen. In: Euler, Opera Omnia, XV. pp. 1–39). (Vizsgálatok egy hidraulikai gép 
teljesítményére vonatkozóan, amit Segner, göttingai professzor úr vetett fel); De motu et reac-
tione aquae per tubos mobiles transfluentis. In: uo. Opera Omnia, XV. pp. 80–104. (Mozgó 
csöveken átfolyó víz mozgásáról és visszahatásáról); Application de la machine hydraulique 
de M. Segner à toutes sortes d’ouvrages et de ses avantages sur les autres machines hydrauli-
ques dont on sort ordinairement. In. uo. Opera Omnia, XV. pp. 105–133. (Segner úr hidrauli-
kus gépének alkalmazása különféle szerkezetekre és előnyei a belőle származtatható egyéb 
hidraulikai gépekkel szemben).
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ló méretű ilyen turbinának a hatásfoka 78 és 82 százalék között van. Örömmel 
vettük át ezeket a gondolatokat Kaiser könyvéből,232 azonban meglátva Ackeret 
modern turbinájának fotóját Laczik Bálint cikkében,233 már nem lelkesedünk 
annyira, mint Fellmann. Látni lehet az eredeti euleri konstrukciós gondolatot a 
berendezésen, azonban ez már egy átstrukturált, masszív, komoly XX. századi, 
igazi mérnöki alkotás.

Ezt azért is fontos hangsúlyoznunk, mert Svédországban Erik Nordwall 
(1753–1835) arra az eredményre jutott, hogy a hagyományos vízikerekeknek 
háromszor nagyobb a hatásfoka, mint a Segner-keréké.234 Nem szabad megle-
pődnünk ezen a megállapításon, a vízikerekekről szóló igen gazdag irodalom-
ban találhatunk olyan írást, amely az alulcsapott vízimalmokat jobb hatásfokú-
nak tartja a felülcsapottakénál.

Nordwallnak lehettek mérési hibái, de a tévedés fő oka valószínűleg az, 
hogy Segner legelső leírása alapján építették meg a másolatot, és feltehetően 
azt is rosszul. A hatásfok értelmezése is lehetett eltérő. Látni fogjuk, hogy 
Schitko József hasznos munkának a Segner-kerékkel hajtott szivattyú által 
megemelt víz helyzeti energia-változását tekintette, és ezt osztotta a kerék mű-
ködése során felhasznált víz helyzeti energiájával. Azonban a keréknek magát 
a szivattyút is működtetnie kellett, nyilván arra is fordítódott munka. Schitko 
négy kísérleti elrendezésnél is kiszámította az imént említett, talán „abszolút-
nak” nevezhető hatásfokot. 5 és 14 % közötti értékeket kapott. Érdemes lett 
volna azt is megnéznie, hogyha a szivattyúk nem húznak fel vizet, azaz a du-
gattyúk üresen járnak, akkor ehhez a működtetéshez, ehhez a munkához meny-
nyi víz-helyzeti energiát kellett felhasználni. Az így nyerhető értéket is hasznos 
munkának lehet tekinteni.

Ugyanakkor, ha a hagyományos vízimalmokkal vagy a vízoszlopos gépek-
kel hajtott szivattyúknál is így számolt, akkor jogos az összehasonlítás.

Segner maga is írt arról, hogy a vízsugár kilépésénél fellépő erő egy része 
magának a berendezésnek a forgatására fordítódik, és csak az ezen felül maradó 
erőt lehet hasznos munkára fordítani.

Már említettük, hogy Euler maga négyszeres arányt állapított meg Segner és 
a saját javára, és látjuk, hogy a modern eszközökkel történő megépítés önmagá-
ban 10 százalék hatásfok növekedést eredményezett.

1964-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek Tanszéké-
nek vezetője a legendás, későbbi BME-professzor, Pattantyus Ábrahám Géza 

232  Wolfram Kaiser: Johann Andreas Segner, Der „Vater der Turbine”, Leipzig, 1977. Teubner. p. 
89.

233  Laczik Bálint: Euler örök érvényű munkálkodásai a mérnöki tudományokban. = Természet 
Világa 138 (2007) No. 9. pp. CXXXVII-CXLII.

234  Erik Nordwall; Johann Georg Ludwig: Maschinenlehre, oder theoretisch-praktische darstel-
lung des Maschinenwesens bey Eisenberg- Hütten- und Hammerwerken, Lagarde, Berlin, 
1804. (Érdekes, hogy a svéd Wikipedia Nordewal-nak írja a szerző nevét)
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volt. A Tanszék két oktatója, Szota György és Tatár Iván Ackerettel235 közel 
azonos eredményre jutott: 77 %-os összhatásfokot mértek a Segner rendszerű 
turbina-modelljükön. Ők az eredeti Segner-féle elrendezést használták, forgó-
csövük a későbbiekben tárgyalásra kerülő Kempelen-féle hodrusi, illetve a 
 Puerto Rico-i rotorhoz hasonlított. Tanulmányukban közlik a kísérleti berende-
zés fotóját is. A Közleményekben megjelent írás egy nyertes pályázathoz készí-
tett tanulmány kivonata.236

Az Euler turbina-egyenlet alábbi formájára alapozott szerteágazó elméleti 
megfontolásokat, levezetéseket közöltek, majd pedig igen alapos, sok szempon-
tú, jól dokumentált mérést végeztek.

Az Euler-féle turbina-egyenletnek megfelelő,237 időegységre vonatkoztatott 
energia-egyenlet, melynek baloldalán a bevezetett teljesítmény, jobb oldalán a 
mechanikai teljesítmény és a kifolyási veszteség összege szerepel:

                                                        
                    (vr – vk)2
qp = Mω + qγ     2g

ahol q a térfogat-áramlás, p a túlnyomás, M a Segner-kerékre ható nyomaték, ω 
a kerék szögsebessége, γ a folyadék fajsúlya, vr a folyadéknak a csőhöz viszo-
nyított kilépő sebessége, vk a Segner-turbina kerületi sebessége, g a nehézségi 
gyorsulás.

ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK A VÍZIKEREKEKRŐL SEGNER 
KORÁBAN ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK A 19. SZÁZADBAN

Érdekes, hogy a felsorolt előnyök alapján mégsem terjedt el a Segner–Euler-fé-
le vízikerék. Csak magát az elvet használták, és úgy fejlesztették tovább a vízi-
erővel működő forgó berendezéseket. Ennek az lehet az egyik oka, hogy a haj-
lított csővégeknél történő kiáramláskor mindenképpen forognia kell a hatást 
létrehozó víznek. A Földhöz viszonyított koordinátarendszerhez képest (épp a 
csővég kerületi sebességével) kisebb a kiáramlási sebesség, mint a Segnernél és 
Jedliknél is bemutatott sztatikus esetben. A Segner-féle vízikerék elterjedését 
akadályozhatta az is, hogy jóval nehezebb volt azt megépíteni, mint a hagyomá-
nyos vízimalmok kerekeit. Segner is utalt a kivitelezés nehézségeire, és látni 

235  J. Ackeret: Untersuchung einer nach den Eulerschen Vorschlägen (1754) gebauten Wassertur-
bine. = Schweizer Bauzeitung 123 (1944) pp. 9–15.

236  Szota György – Tatár Iván: Segner-rendszerű turbina üzemi viszonyai és hatásfoka. = A Ne-
hézipari Műszaki Egyetem Közleményei 16 (1970) pp. 221–236.

237  Lásd: E. A. Fellmann: Leonhard Euler (rororo Biographie), Rowohlt, 1995; angol fordítása: 
Erika und Walter Gautschi, Birkhäuser, 2007.
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fogjuk az építkezés sok gondját a hodrusbányai turbinánál. A felülcsapott vízi-
keréknek is jobb a hatásfoka az alulcsapottakénál, mégis építettek sokat ez utób-
biból is, mert egyszerűbb volt: a mederben folyó víz egyszerűen alulról hajtja a 
kereket, míg a felülcsapottnál külön vályúban kell a vizet a lapátokra vezetni. 
(Természetesen az alkalmazás helye is meghatározó volt: nagy vízhozamú, kis 
sebességű folyónál célszerű az alulcsapott kerék.) Végezetül azt is fontos meg-
jegyezni, hogy akkor még nem álltak rendelkezésre megfelelő anyagok és szer-
számok egy ilyen összetett berendezés kivitelezésére.

Antoine Parent (1666–1716) francia matematikus 1704-ben a Francia Tudo-
mányos Akadémia Mémoires de l’Academie des Sciences c. folyóiratában tanul-
mányt írt a vízikerék optimális működtetéséről. Alapvetően függőleges elhe-
lyezkedésű vízikerékre gondolt, de feltette, hogy az akkoriban működő alulcsa-
pott és felülcsapott kerekek mellett minden elképzelhető modellre érvényes a 
gondolatmenete. Először a két szélső helyzettel foglalkozott. Ha a kereket ellen-
súlyok alkalmazásával megállítják, akkor a vízáram nyomása maximális lesz, 
jelöljük ezt P-vel. Ekkor azonban nem történhet munkavégzés, hisz a kerék nem 
mozog. Ha a kerék a vízáramlás maximális sebességével, V-vel mozog, akkor 
sem lehet munkavégzés, hisz ekkor a víz nem tud nyomást kifejteni a kerékre. 
Meg kell találni a pv szorzat maximális értékét, ahol a p nyomás kisebb a maxi-
mális P-nél és a v sebesség kisebb a maximális V értéknél. Úgy tudjuk, hogy 
ennek a feladatnak a megoldása volt az akkor újonnan felfedezett infinitezimális 
számítás első mérnöki alkalmazása. Parent számításaiból a kerék optimális se-
bességére a beáramló víz sebességének egyharmada adódott. Ekkora sebesség-
nél lehet a vízáramból a legnagyobb energiát kinyerni. Ez azonban csupán 4/27-
ed része, mintegy 15 százaléka a maximális értékű PV szorzatnak, a vízáramból 
kinyerhető energiának. A 18. században általánosan elfogadták Parent elméletét, 
jóllehet ő maga feltételezte, hogy számításai alkalmazásának lehetnek korlátai.

Vannak, akik azt állítják, hogy Parent felvázolt egy reakciós turbinát is, azo-
ban általunk átnézett írásaiban mi nem találtuk ennek nyomát. Ugyanakkor az 
1740-ben – néhány évvel Segner előtt és tőle függetlenül – az angol feltaláló, 
Robert Barker tervezett egy primitív reakciós turbinát, abból a célból, hogy el-
lenőrizze a Parent által kiszámított, a maximális hatásfokot adó „egyharmad 
vízfolyási sebesség” érvényességét.238

Elképzelése egy S-alakúra meghajlított cső volt, amelyből az S két ellenke-
ző végén áramlott volna ki a víz. Nem találtak rá írásos bizonyítékot, hogy Bar-
ker és barátja Desaguliers ténylegesen is el is végezték a kísérleteket.239

A Segner-kerék hatásfokát elemezve Euler kimutatta, hogy Parent elmélete 

238  Lásd: K. Subramanya: Hydraulic Mashines. Tata McGraw-Hill Education, 2013.
239  John Theophilus Desaguliers (1683–1744) francia születésű brit természetfilozófus, mérnök, 

akit 1714-ben Newton „laboránsaként” a Royal Society tagjává választottak.
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érvényes a hagyományos vízikerekekre, azonban nem alkalmazható a reakciós 
turbinákra.

Franciaország nem esik mesze Göttingentől vagy Nörtentől, mégsem tudtak 
a 19. század elején Párizsban Segner találmányának sikeres gyakorlati alkalma-
zásáról, nem hivatkoztak rá. A Gilbert240 által szerkesztett Annalen der Physik 
folyóirat 1813-ban közölte a legjelentősebb három francia mérnök, fizikus, hid-
raulikus írásának kivonatát a szerkesztő szabad fordításában a francia Moniteur 
folyóirat 1813. január 6-i száma alapján.241

A tanulmányt Carnot ismertette a Francia Intézet (a Nagy Francia Forrada-
lom után a Tudományos Akadémia utóda) 1812. december 28-i ülésén. A szer-
zők Manory-Dectot,242 újnak mondott hidraulikus gépeit tárgyalják. Három 
ezek közül az ókori hidraulikus-pneumatikus berendezések újragondolása, to-
vábbfejlesztése: úgy működnek, hogy a vízoszlop által összenyomott levegő vi-
zet emel a magasba, pl. Hérón szökőkútjának mintájára. Számunkra a negyedik 
új gép, az őrlőmalom az érdekes. 14 működött szerte Franciaországban: Bretan-
ge-ban Paimpontban, azután Orne, Manche és Calvados megyékben. A szerzők 
leírják, hogy ezek a malmok „szerencsés alkalmazásai a Segner által kigondolt 
reakciós gépnek, amellyel kapcsolatban több híres matematikus, Euler és fia, 
valamint Bossut243 végzett számításokat. A reakciós gép hatásfoka felülmúlja a 
felülcsapós vízikerekekét.” A szerkesztő és fordító Gilbert megjegyzést fűzött a 
tanulmányhoz: „Már Segner idejében volt olyan őrlőmalom, amelyet az ő reak-
ciós turbinája hajtott a Göttingen melletti Nörtenben. Ez a malom éveken át 
működött.”

Párizsban kiállításon is megtekinthették az érdeklődők Mannory-Dectot új 
gépeinek modelljeit a Montgolfier fivérek hőlégballon-tartozékai mellett, amint 
erről John Scott írása tudósít.244

Szívesen írnánk, hogy Segner vízimalmának működő példányát Berlinben hol 

240  Ludwig Wilhelm Gilbert (1769–1824) német fizikus, kémikus, a lipcsei egyetem professzora. 
1799–1824 között ő szerkesztette „Annalen der Physik”, c. folyóiratot, amelyet Poggendorffs 
„Annalen der Physik und Chemie” címen folytattak.

241  Prony-Perier-Carnot: Bericht über mehrere neue hydraulische Maschinen, welche Hr Manno-
ry-Dectot dem französ. Institute vorgelegen hat, abgestattet am 28. Dec. 1812. von Carnot, 
Mitgl. des Instituts, Annalen der Physik 43. (Neue Folge 13.) 1813, Band I., Zweites Stück, IV. 
pp. 153–166. http://bit.ly/2mB7s8z – Gaspard Clair François Marie Riche de Prony (1755–
1839) francia mérnök, matematikus, enciklopédista. A Prony-fék, a forgó gépek forgatónyo-
matékának, illetve teljesítményének mérésére szolgáló eszköz, feltalálója. – Nicolas Léonard 
Sadi Carnot (1796–1832) francia fizikus, matematikus és mérnök. Lefektette a termodinami-
kai alapjait. Carnot tagja volt a Francia Intézetnek.

242  Jean-Charles-Francois Mannory-Dectot (1778–1822) francia feltaláló és politikus.
243  Charles Bossut (1730–1814) francia matematikus.
244  John Scott: A Visit to Paris in 1814. Being a Review of the Moral, Political and Social Condi-

tion of the French Capital, Paris, 1815. – lásd: Lengyel Zoltán – Karády Pál: Beszámoló a 
hallei Segner-Konferenciáról. = Fizikai Szemle 28 (1978) No. 6. p. 235. old.
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lehetett látni, de sajnos nem bukkan-
tunk ilyen tudósításra az interneten.

„A vízenergiai múzeumban még 
működő Segner-kereket is láttunk.” 
(Museum für Wasserkraftnutzung in 
Ziegenrück, Lobensteiner Straße 
6.)245 Andreas Schmidt a múzeum 
munkatársa megírta, hogy 1999 óta 
van külön vízikerék-modell részle-
gük. Ők maguk építették a nyolc kü-
lönböző működő eszközt. Ezek közt 
van Segner-kerék is.

VÍZELEZETÉS BÁNYÁKBÓL, 
A HODRUSI SEGNER-KERÉK

A földalatti bányák nagy problémája 
a bányavíz elvezetése. Bizonyos ese-
tekben egy mélyebben fekvő, már 
nem használt tárnába vezetik a vizet. 

Ez azonban csak átmeneti megoldás. A bányavizet a felszínre kell hozni. A szi-
vattyúkat sokféleképpen működtették. A 18., 19. században, ahol volt kellő 
mennyiségű tüzelőanyag, ott gőzgépet alkalmaztak. Ha a felszínen vízenergia 
állt rendelkezésre, akkor bizonyos esetekben egyszerű felülcsapós vízikerekeket 
alkalmaztak. Magasabb vízszintkülönbségnél vízoszlopos-gépeket használtak. 
Ezek a közlekedőedények működési elve alapján a magas vízoszlop nyomását, 
a vízoszlop süllyedését használták a szivattyúk dugattyúinak működtetésére.

Külön nagy feladat volt a kiszivattyúzott víz tárolása, illetve arra a helyre 
vezetése, ahol vízoszlopos-gépeket akartak vele működtetni. „Mikoviny Sámel 
itt építette ki a 26 tavat 120 kilométernyi csatornával összekötő, híres selmeci 
bányató-rendszert”246 Itt ilyen gépek működtek.

Forradalmi változást jelentett Segner vízikereke, amely akció-reakció elve 
alapján hozott létre forgómozgást, és ezt alakították át a dugattyúk működteté-
séhez szükséges periodikus előre-hátra mozgássá. A gőzmozdonyok kerekeinél 
ennek éppen a fordítottja történik: a csuklós hajtókarok a gőz ereje által mozga-
tott dugattyúk adott szakaszon történő mozgását alakítják át forgómozgássá.

Említettük, hogy a vízszintes síkban forgó Segner-kerék sem Németország-

245  Ezt a helymeghatározást találtuk a Fizikai Szemlében, lásd: Lengyel Zoltán – Karády Pál id. 
cikkét.

246  Márki-Zay János: Selmecbánya, az ezüst városa. Hódmezővásárhely, 2011. p. 70.

Segner-kerék a ziegenrücki vízenergiai 
múzeumban
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A hodrusi Segner-kerék
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ban, sem Európában nem terjedt el a gyakorlatban. Érdekes ugyanakkor, hogy 
a felfedezés után mintegy hatvan évvel később, 1819-ben Kempelen Farkas 
(1734–1804) a sokoldalú tudós és feltaláló tervezett egy nagy teljesítményű 
Segner-féle vízikereket a Selmecbányához tartozó Hodrusbányán a József 
 császár tárnához levezető Mihály aknába. Azonban nem álltak rendelkezésre 
a kivitelezéshez megfelelő anyagok és gépek, így ez a típus nem terjedt el. Sor-
ra építettek újabb és újabb szivattyúkat hajtó gépeket, azonban ezeket mind 
vízoszlopos gépek voltak: 1828 Leopold akna, 1830 Amália-akna, 1831 And-
rás akna.

Hodrusbánya település területén nemesfémekben gazdag bányák voltak. 
1751-ben I. Ferenc császár, majd 1764-ben II. József császár és öccse, Lipót fő-
herceg (a későbbi II. Lipót császár) személyesen látogatott ide. Ennek emlékét 
őrzi a József császár-tárna elnevezés. A trianoni békeszerződés előtt Hodrusbá-
nya a Hont vármegye területén fekvő Selmecbánya és Bélabánya törvényható-
sági jogú városhoz tartozott.

Schitko József (1776–1833) a Selmecbányai Akadémia tanszékvezető pro-
fesszora, bányatanácsos bányagéptan könyvében247 részletesen tárgyalta ezt a 
hodrusi Segner-gépet. Azt írta, mint említettük, hogy 1819-ben helyezték üzem-
be a berendezést. Eugen Kladivík (1939–) a selmecbányai Szlovén Bányászati 
Múzeum egykori munkatársa tanulmányában248 bemutatta Schitko könyvének a 
Segner-kerékre vonatkozó részét, és gazdagon kiegészítette azt levéltári kutatá-
sai alapján.

Kladivík írásából megtudhatjuk, hogy a 14 napi próbaüzem már 1816 május 
10-én megkezdődött Schitko József, a hanstadti N. J. Lang bányászati tanács-
adó, Hell Ferenc valamint Joseph Chernot jelenlétében. Chernot főgépész irá-
nyította a gép gyártását és szerelését. Ilyen jellegű meghajtó-egység korábban 
még nem működött, így rengeteg nehézséggel járt az építkezés. Nagyon sok 
alkatrészt újra kellett gyártatni, illetve menetközben cserélni. A vas alkatrészek 
korrodálódtak, a fa állványok kezdtek elrohadni, és lopások is történtek. 1819-
ben még mindig csak a gép hasznosságának, hatásfokának a vizsgálatai folytak. 
Ezekről részletesen írt Schitko az említett bányagéptan könyvében.

A gépet működtető vízoszlop magassága három, részletesen elemzett kísér-
letben 407,17 láb, átszámítva 135,451 m volt, amint azt Schitko illetve Kladvík 
írta. A túlzott mérnöki pontosságra való törekvés elrettentő példáját láthatjuk itt. 
Hogyan lehet, s miért kellene mm pontossággal megadni olyan vízszintkülönb-
séget, ahol nem is lehet pontosan meghatározni a mérendő távolság két végpont-
jának a helyét, azonkívül a mérés ideje alatt biztosan változtak ezek a pontok, 

247  Joseph Schitko: Beiträge zur Bergbaukunde insbesondere zur Bergmaschinenlehre, Bd. 1. 
Hydrodynamik. Wien, 1833. Sollinger.

248  Eugen Kladivík: Prvé použitie reaktívneho stroja v baníctvena Slovensku, z histórie baníctva. 
= Acta Montanistica Slovaca Ročník 2 (1997) No. 1. pp. 81–84.
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végül alkalmas volt-e a mérőberendezés arra, hogy közel 140 m távolság esetén 
mm pontosságot adjon. Mindenesetre ebből a közel 140 m magasságból két 
esetben másodpercenként mintegy 20 l víz zúdult alá, ez hajtotta a Segner-kere-
ket, amely 30 m magasra emelt másodpercenként 5–6 liter vizet. Ez bizony csak 
közel 6 százalékos hatásfok. A legsikeresebb kísérletnél Schitko csaknem 15 
százalékos hatásfokot mért, ekkor mintegy 28 m magasból áramlott le 35 liter 
víz másodpercenként, ami ekkor 26 méter mélységből 5,5 liter vizet emelt. 
Nincs értelme tehát nagyon magasról venni a működtető vizet, inkább annak 
mennyiségét célszerű megemelni. Kicsit az a cirkuszi mutatvány juthat az 
eszünkbe, amikor nagy magasságból két artista egyszerre ráugrik a mérleghinta 
egyik végére azért, hogy a másik végén álló egy társukat a magasba repítsék.

Érdemes megjegyezni, hogy a lezúduló víz reaktív ereje csupán egyetlen, de 
igen nagy méretű csövet forgatott meg. A cső átmérője közel 10 cm volt és a két, 
ellentétes oldalon levő kifolyónyílás távolsága 4 m volt. Úgy tűnik, hogy nagy 
teljesítmény esetén nem volt célszerű Euler ötleteit, a sok csöves levezetést és 
több kis kifolyócsövet alkalmazni, műszakilag egyszerűbb volt egyetlen robosz-
tus cső. Ebbe, Kempelen terve alapján, alulról ömlött be a meghajtó víz.

Sajnos a selmecbányai bányászati múzeumban nincs nyoma a hodrusi Seg-
ner keréknek, azonban Szőcs Géza írásában ezt olvashatjuk:

„Brno-ban egy hangulatos kastélyépületben alakították ki az erőgépek be-
mutatására szánt Technikai Múzeumot. A Segner kerék mellett láthatóak függő-
leges és vízszintes Francis turbinák, a Kaplan turbina, a Pelton turbina, vala-
mint a Slapy vízi erőmű turbo-agregát együttese.”249

MA IS MŰKÖDŐ, SEGNER-KERÉKKEL HAJTOTT ÖRLŐMALOM, 
TURISTALÁTVÁNYOSSÁG PUERTO RICOBAN

Mintegy harminc évvel a hodrusi Segner-turbina üzembehelyezése után ugyan-
csak egyetlen, erős meghajtó csövet, rotort és alulról történő táplálást alkalmaz-
tak a Barker-turbinában 1851-ben a Puerto Ricóban levő Ponce helységhez tar-
tozó kávéültetvényen, Hacienda Buena Vista-n. A birtokot Don Salvador de Vi-
ves alapította 1833-ban, ezért Hacienda Vives-nek is mondják a települést és 
Vives turbinának a gépet. Az 1840-es években a Vives család engedélyt kapott 
a spanyol gyarmati kormánytól arra, hogy a birtokán (hacienda) átfolyó Canas 
folyó vizét használva őrlő-malmot építsen. Ezt a malmot működtették a Bar-
ker-féle turbinával.250 A teljes berendezés New Yorkban készült.

249  Szőcs Géza: Körúton Európa természettudományos múzeumaiban  
sts.bdtf.hu/olvasoterem/Megosztott%20dokumentumok/.../SzocsGeza.doc

250  Dr. Barker’s Mill első említése 1743-ban. (Említettük, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a gya-
korlatban is megvalósult volna az ötlet.)
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A Puerto Rico-i turbina műszaki rajza
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Azt írja az erről szóló 
tanulmány,251 hogy Ameri-
kában három skót-turbina 
létezéséről tudnak, melye-
ket a 19. században már le-
bontottak és modern turbi-
nákkal pótolták azokat. És 
így folytatja:„However – 
until the discovery was 
made at Hacienda Vives – 
no turbines of pre-Scotch 
type were known to exist!” 
(„Azonban – a Hacienda 
Vives-ben megvalósult fel-
fedezés óta – nem tudtak a 
skót típust megelőző turbi-
na létezéséről.”) A későb-
biekben és más írások-
ban252 is hangsúlyozzák, 
hogy ilyen berendezés csak 
az elméletben létezett. Fel-
sorolják az ötlet születése 
és a Hacienda Buena Vis-
tán elkészült gép megvaló-
sítása közti változatokat.

1841-ben Angliában és 
1843-ban az USÁ-ban Ja-
mes Whitelaw mérnök és 
James Stirrat gyáros sza-

251  Hacienda Buena Vista, Barker’s Hydraulic Turbine 1851. In: A Nationalhistoric Mechanical 
Engineering Landmark, Ponce, Puerto Rico, July 16, 1994, The American Society of Mecha-
nical Engineers, The Conservation Trust of Puerto Rico, Ed. Carlos R. Garrett.

252  „Barker Turbine/Hacienda Buena Vista, 1853 only known example of a Barker hydraulic tur-
bine, the earliest practical reaction type”: https://www.asme.org/about-asme/who-we-are/engi-
neering-history/landmarks/177-barker-turbine-hacienda-buena-vista (Ebben a címben is ki-
emelik, hogy a legkorábbi gyakorlati célra használt turbináról van szó.)  
Lásd még: Robert L. Johnson, Patricia O’Reilly: The Barker’s Turbine at Hacienda Buena Vis-
ta, IA. = The Journal of the Society for Industrial Archeology, Vol. 4, No. 1 (1978), pp. 55–58, 
Society for Industrial Archeology, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40967957  
Guillermo A Baralt: Buena Vista. Life and Work on a Puerto Rican Hacienda, 1833–1904. The 
University of North Carolina Press, 1999.

A Barker-turbina kerékgödre 1851 körül Hacienda 
Buena Vistán. Előtérben a két kar egyike a 
kifolyócsővel. – Jack E. Boucher felvétele
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badalmaztatta La Cour253 ötleteit és azt a saját ötletet, hogy spirálisan meghaj-
tott, leszűkített karokat alkalmazzanak a vízsugár kiömlésénél.254

(Láttuk, hogy már Euler is gondolt a cső átmérőjénél kisebb karocskák fel-
szerelésére). A szabadalmaztatók mindketten a skóciai Renfrew megyében levő 
Paisley-n éltek, ezért nevezik gépüket skót turbinának. (Segner és Kempelen 
korában nem volt még szabadalmi hivatal.)

Hangsúlyozzák, hogy milyen hatalmas technikatörténeti jelentősége van an-
nak, hogy fennmaradt ez a turbina, és első üzembe állítása után 134 évvel, 1978-
ban restaurálták: az újra működőképes. Írják, hogy csak az 1960-as évektől 
kezdve létezik az „ipari archeológia”, a régi műszaki eszközök felkutatásának és 
konzerválásának a tudománya.

A mai napig működik ez az őrlő malom: gyönyörű környezetben, a Canas 
folyó vízesése utáni részen, a hegyek között. Turisztikai látványosság. Készítet-
ték a fotókat róla, írták a bejegyzéseket a látogatók:

„19th Century coffee mill still functional. Amazing acueduct system to 
move machinery still in working condition.” („19. századi kávé malom még mű-
ködik. Elképesztő vízvezeték rendszer, amely mozgatja a még működő képes ál-
lapotban levő gépezetet.”)

„Today, at the heart of the former hacienda is a carefully restored historical 
site containing structures more than a century old and a hydraulic turbine that’s 
the only one of its kind. Completely refurbished, the turbine is still powered by 
the water of Río Canas and serves as the main engine for other machines of the 
time.” (2017)

„Ma, az egykori birtok szívében van a gondosan restaurált történelmi hely, 
amely több, mint száz év előtti szerkezeteket tartalmaz, és egy vízturbinát, amely 
a maga nemében egyedüli. Tökéletesen felújították, a turbinát még most is a Rio 
Canas vize működteti, és fő gépéül szolgál egyidőben más gépek számára is.”

Megmutatunk egy látogatói fotót a két hatalmas malomkerékről és egyet az 
épületről.

A turbina egyetlen forgó, meghajtó csövének középpontjától mintegy 110 
cm-re csatlakoznak mind a két végen – a cső szerves folytatásaként, kisméretű 
szűkítéssel – a közel 15 cm átmérőjű, ívesen meghajló kifolyónyílások. A vízfel-
használás másodpercenként kb. 85 liter. A berendezés egyéb méreteit a tanulmány 
ábráiról nem tudtuk leolvasni. Talált azonban rajzot a teljes műszaki alkotásról és 
fotót az eredeti turbina forgórészéről Kenneth Nyirádi, a Library of Congress 
könyvtárosa. A rajz alapján a vízszintkülönbséget 15 méterre becsüljük.

253  La Cour tökéletesítése 1775-ben – ő javasolta az alulról történő vízbevezetést, és azt, hogy a 
tápláló vízvezeték ne forogjon. (Láttuk, hogy ez utóbbira Euler már 120 évvel korábban gon-
dolt.)

254  Patent: #3,153 to Whitelaw and Stirrat, July 3,1843, for their water wheel called the „Scotch 
Turbine”
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Az interneten található egy tanulmány a Nepálban működtetett Segner turbiná-
ról. Nemcsak a turbina történetét, működési elvét ismertetik, hanem gazdasági 
számításokat is közölnek.255

*

A XX. század elején Szentgotthárdon a Kaszagyárban is működött két, közel két 
méter átmérőjű, fafogazatú  Segner kerék. Kezdetben malmot működtettek vele, 
majd a gyár áramfejlesztőjét.

*

Demonstrációs Segner-kerekek ismertetésével kezdtük, Segnernek, a kiváló ta-
nárnak a tiszteletére ezzel is zárjuk tárgyalásunkat.

A Kossuth- és Mikola-díjas Vermes Miklós, sokunk Mestere, Mikola utóda a 
Fasori Gimnáziumban „tüzes Segner-kereket” mutatott nekünk szakmódszertan 
előadáson az egyetemen. Fonálra függesztett hurkapálca végeire vizszintes sík-
ban csillagszórókat erősített, ezeket meggyújtotta és szépen körbejárt a „kerék”. 
A tananyagtól függetlenül karácsony előtt mindig bemutattam fizika órák végén 
ezt a kísérletet.

255  Ueli Meier, Markus Eisenrinc, Alex Arter: The Segner Turbine: A low-cost Solution for Har-
nessing Water Power on a very Small Scale. = Swiss Center for Appropriate Technology, 
March, 1983.

Örlőmalom Buena Vistán

A vízmű épülete Buena Vistán
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Ronyecz József, az ugyancsak Mikola-díjas nagy kísérletező középiskolai 
majd főiskolai tanár „légpárnás Segner-kereket” szerkesztett. Légpárnán forgott 
a függőleges csőre, mint tengelyre illesztett henger, melyet a rotor meghajlított 
csővégein kiáramló levegő működtetett.

Az „elektromos Segner-kerék” szép régi rézpéldányai minden fizika szer-
tárban ott voltak. Az iránytű elrendezéséhez hasonlóan kis kihegyezett vason 
foroghatott a végein ellentétes irányba mutató hegyes tűkben végződő kerék, 
amely egy Van de Graaff generátorhoz kapcsolva heves forgásba kezdett. Be-
mutatunk egy modern változatot a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 
szertárából.

Megmutatunk egy taneszközgyár által készített üveg Segner-kereket és az 
ennek mintájára készített két, pillepalackos változatot. Ez utóbbiakat falusi álta-
lános iskolai tanulók készítették Pál Zoltán tanár úr inspirálására. (Lásd a színes 
mellékletben!)

Modern elektromos Segner-kerék. 
Nagykanizsa, Batthyány Lajos 
Gimnázium – Fotó: Balogh László 

Légpárnás Segner-kerék
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A SEGNER–EULER LEVELEZÉSBŐL

1907-ben kezdték meg minden idők egyik legnagyobb matematikusa, Leonhard 
Euler (1707–1783) teljes életművének felkutatását. 1911-től kezdve, párhuza-
mosan négy nagy sorozat jelenik meg. Az első sorozat, az Opera mathematica 
29 kötetben, a második sorozat, az Opera mechanica et astronomia 31 kötetben 
és a harmadik sorozat, az Opera physica et miscellane 12 kötetben már teljes.256

*

A Svájci Természettudományos Társaság és a Szovjetúnió Tudományos Akadé-
miája hatalmas vállalkozásának első lépésként, az 1. kötetben, 1975-ben a leve-
lező partnerek neveinek ABC-sorrendjében – rövid tartalmi kivonattal – felso-
rolták az Eulerhez írt tudományos jellegű magán-leveleket, s ahol megtalálták, 
a küldött válaszokat is. Ez összesen 2829 tétel. Ehhez jönnek még a hivatalos- 
és a teljesen magánjellegű levelek. Háromezerre becsülik a teljes Euler-levele-
zést, ebből maga Euler ezret irt. A levelező-partnerek száma mintegy három-
száz. Közlik a levelek fellelhetőségét is.

J. A. Segnernek 159, Eulerhez írott levelét ismerik, és eddig nem találtak 
válaszleveleket. W. Jentsch elmarasztalta Cantort és Szénássyt, hogy „elveszett-
nek” nyilvánították Segnernek egy fontos dolgozatát.257 Most Euler válaszleve-
leiről azt írja: „sind bekanntlich verschollen”, „ismereteink szerint nyomuk ve-
szett, elkallódtak”. Segner rendkívüli módon értékelte Euler munkásságát. Elég, 
ha csak egy mondatot idézünk az 1765 július 20-án Eulerhez írt leveléből: 

256  Leonhardi Euleri opera omnia. Series Quarta A: commercium epistolicum. Vol. 1. Descriptio 
commercii epistolici. A. P. Juskevic, V. I. Smirnov, W Habicht (ed.). Basel, 1975. Birkhäuser. 
Lásd Andreas Kleinert összeállítását:  
https://bez.unibas.ch/dokumente/Kleinert-OperaOmnia.pdf  
Ennek az óriási munkának a negyedik sorozata a levélváltások és a kéziratok közreadása:  
Leonhard Euler Briefwechsel I.

257  W. Jentsch: Die Bedeutung Johann Andreas Segners in der Geschichte der Matematik, in 
J. A. S. und seine....pp. 153–158.
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„Minden Euler számára elveszett óra az emberiség számára elveszett órát je-
lent.” Feltételezhetjük, hogy Segner gondosan megőrizte, és fiának, Johann Wil-
helm Segnernek hű kezeibe adta. J. W. Segner egészen biztosan tudta, hogy 
milyen jelentős személység Euler. Még Édesapja életében levelezett vele: két 
1764-ben Eulernak írt leveléről tudnak. Segner több esetben írt Eulernek fia dol-
gairól. A fiú fordította német nyelvre az „Elementa arithmeticae ...”-t és apja 
halála után kiadta a pespektiva alapjairól írt művét. Ebből látszik, hogy szoros 
tudományos kapcsolat is volt kettejük között. Johann Segner fő pénzügyi- hábo-
rús és területi titkos tanácsos volt, valamint ő vezette az özvegyekről gondosko-
dó intézetet Berlinben, 1795-ben bekövetkezett haláláig. Saját házában lakott a 
Lepziger Strasse-n, nem messze a Fridrichsstrassétól. Utód nélkül hunyt el. Ezt 
Dr. Felix Segner (Zenting, Németország) közléséből tudjuk. F. Segner közvetlen 
leszármazottja volt Segner János egyik bátyjának. Mostanáig sikertelenek ma-
radtak Werner Jentsch próbálkozásai, hogy archívumokban vagy más helyeken 
ráleljen Segner János hagyatékára és ezzel az Euler-levelekre – írta dolgozatá-
ban.

Kitartó munkával, nagyon sok szempont szerint mutatókat szerkesztettek: 
az időrendi felsorolástól kezdve, a levelekben szereplő művek címeinek meg-
adásán át, a névmutatókig. Még azt is kigyűjtötték, hogy egy adott személyre 
mely levelekben történik hivatkozás. Segner esetében ez 51 levél. Ezek közül 
nyolc Euler és II. Frigyes eszmecseréje Segner hallei egyetemi tanári kinevezé-
séről, három J. D. Schumacherhez, illetve tőle Segner meghívásáról a pétervári 
Akadémiára. G. F. Müllertől két levél Segner pétervári tudományos akadémiai 
tiszteleti tagságáról, két levél P. L. M. Maupertuishoz a Segner által javasolt táv-
cső elkészítéséről és így tovább.

Külön felsorolják azokat a műveket, amelyekre hivatkozás történik a leve-
lekben. Segner esetében ez 21 tétel, azonban sokkal több a hivatkozás. Csupán 
példaként említünk néhányat: a Segner-kerék leírásáról háromszor, a merev tes-
tek forgására vonatkozó írásról négy esetben, az 1756-ban, illetve németül 
1764-ben megjelent matematika tankönyvéről öt, és az infinitézimális számítás-
ról szóló műről kilenc alkalommal esik szó.

Segner Eulerhez írt leveleinek megjegyzésekkel ellátott, úgynevezett kriti-
kai kiadására a IV. sorozat 8 kötetében kerül sor 2018 elején. A Tartui Egyete-
men őrzött két Segner levél fotokópiája már most elérhető a neten.258

Ezek közül bemutatjuk az egyik levél képét, annak németnyelvű – mindenki 
számára olvasható – leiratát Andreas Kleinert szívességéből és annak magyar 
fordítását is Rab Irén tollából.

258  http://dspace.ut.ee/handle/10062/2/browse?type=author&value=Segner%2C+Johann+Andre-
as+von
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Segner egyik levele
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151 Segner an Euler259

Halle, 1. Februar 1766

Wohlgebohrner Herr
Hochzuverehrender Herr Director
Hochgeneigter Gönner und Freund.

Er Wohlgb. ersuche ich gehorsamst, die Sätze, welche in meinen letzten Brief 
eingeflossen sind, nicht der geringsten Aufmercksamkeit zu würdigen, und 
wenn es nicht geschehen ist, sie nicht einmal zu lesen. Ich sehe gantz deutlich 
daß sie falsch sind; wiewol ich den Weg nicht anzeugen kan, auf welchen ich 
mich verirret habe. Ich bitte mir diese Ubereilung, welche so wenig mit dem Er 
Wohlgb. schuldigen Respect bestehen kan, geneigtest zu verge[ben] mit dem 
Versprechen, daß sie gewiß die letzte seyn soll. Denn ich bin im Grunde mit der 
vollkommensten Ehrfurcht Er Wohlgb.

Gehorsamster und verpflichtester Diener
JAvSegner

R n. v. Orig., 1 Bl. – Tartu, Schardius, Nr. 2691

Alázatosan megkérem, hogy azokat a tételeket, amelyek bizonnyal a legutóbbi 
levelembe belefolytak, a legkisebb figyelemre se méltassa, és ha még nem olvas-
ta el, akkor ne is tegye! Egészen világosan látom, hogy téves, jóllehet az utat, 
amelyen eltévedtem, nem tudom bizonyítani. Ezt a hebehurgyaságot a legjobb 
indulattal nézze el nekem kérem, ez Önnel szemben méltatlan volt, ígéretemet 
adom, hogy minden bizonnyal utoljára tettem ilyet.

Hiszen végül is a legteljesebb hódolattal vagyok Ön iránt.

Most pedig a IV. A. sorozat 1975-ben megjelent első kötete alapján közreadjuk 
néhány Segner-levél tartalmi kivonatát.260

A szerkezet bemutatása miatt az első levélnél közöljük az eredeti német 
nyelvű leírást is.

259  Der Empfänger dieses Briefes war bislang unbekannt. Der Brief passt jedoch so gut in den 
Kontext der Briefe Nr. 147 bis 150, dass ein anderer Adressat als Euler wenig wahrscheinlich 
ist. (Vagyis: ennek a levélnek a címzettje eddig ismeretlen volt. Azonban ez a levél olyan jól 
kapcsolódik a 147–150. sorszámú levelekhez, hogy nagyon kevéssé valószínű, hogy más cím-
zettje lenne, mint Euler.)

260  A 159 levél megírásának dátumát felsorolják az Euler Archivumban: eulerarchive.maa.org/
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2417 J. A. SEGNER an L. EULER
2. November 1741. Göttingen
Orig. dt. 2 Bl. – AAN, f. 136, op.2, Nr. 1, l 93–94 R

„Dank an E. für seine Zuneigung, welche dieser in einem Brief an Huber gera-
de in dem Moment geäussert hatte, als die Unterstützung E.s, wegen der feind-
lichen Angriffe seitens der Anhänger Wolffs, von grösster Bedeutung war.”

J. A. Segner L. Eulerhez 1741. november 2-án Göttingenből írt levele.
A magyarázó, tájékoztató szövegnek a rövidítések feloldása utáni fordítása (eze-
ket az adatokat nem adjuk meg a továbbiakban):
Eredetileg német (nyelven) 2 lapon – (megtalálható) az Orosz Tudományos Aka-
démiája Archivumának Szentpétervári részlegében, 136. fond, leltári száma 2, 1
93–94. hátlap
A levél tartalmi kivonata:
Köszönet Eulernek, az ő rokonszenvéért, amelyet egy levelében éppen akkor írt 
Hubernek, amikor Euler támogatása – Wolff követőinek ellenséges támadása 
miatt – rendkívül jelentős volt.

2418 SEGNER EULERHEZ
1742. április 14., Göttingen
Válasz Euler december 9-i levelére. Új felélesztése a már eddig is szóbahozott, 
a wolfiánusokkal folytatott polémiáról. A képzetes számok algoritmusának téves 
ábrázolásáról Wolff ’Elementa’ művében (418),261 amelyre E. már utalt 
(v.ö.:2820. jelű levél). Különböző hőmérőkről. – E. megjegyzésének egyik lap-
járól, utalással Wolff (művének) megfelelő helyére: 71§, 315. oldal.

2419. SEGNER EULERHEZ
1742. május 27., Göttingen
Wolff ’Elementa’ c. művének új, javított kiadásáról,262 amelyről E. legutóbbi leve-
léből S. már tudomást szerzett. Segner eltökéltsége arra, hogy folytatni fogja a 
Wolff hibái elleni vitát, és annak kérése, hogy ahhoz felhasználhassa az Euler le-
velében levő megjegyzéseket. A különböző hőmérők adatai közötti eltérésekről.

2420 SEGNER EULERHEZ
1742. július 30., Göttingen
A sajtóban megjelent Segner ’Epistolá’-ja elleni ellenséges fogadtatásról. Wolff 
Kozmológiájának kritikája. Az ő értelmezése a mozgás átvitelére és a tehetetlen-

261  418: Segner: Defensio adversus censuram Berolinensem, probationis loco est crisis perpetua 
in duo capita Geometriae illustris Wolffii. Göttingen, 1741.

262  Ch. Wolff: Elementa matheseos universae, I.-V. 1. kiadás Halle 1713-1741., Német (nyelvű) 
kiadás: Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften 1-4.kötet, 1. kiadás Halle, 1710.
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ségi erőre vonatkozóan. Kérés, hogy Euler erre vonatkozó megjegyzéseit közzét-
ehesse a ’Commentarii’-ban. A fizikai és a matematikai valóság közti különbség-
ről. Wolff ’Elementá’-ja első kötetének új kiadásáról, és Wolffnak az Euler kifo-
gásai elleni intoleráns hozzáállásáról.263 Kéri az észrevételét a tetszőleges 
harmadfokú egyenlet gyökeinek nehézség nélküli megtalálására vonatkozó, Seg-
ner által javasolt, a harmadfokú görbe mechanikus megrajzolásával kapcsolatban.

2421 SEGNER EULERHEZ
1472. szeptember 2., Göttingen
Megelégedés Euler véleményével, ami a Göttingeni Egyetemre és a harmadfokú 
egyenletek gyökeinek szerkesztését megadó Segner-féle módszer jóváhagyására 
vonatkozott. Mellékelve egy Euler által javasolt geometriai tétel bizonyítása.

2422 SEGNER EULERHEZ
1742. november 11., Göttingen
Köszönet a közölt tételekért és kérés arra vonatkozóan, hogy hol lehet a rekur-
zív sorozatokról ismertetést találni. Az ő tanulmányozása a diophantoszi analí-
zisre vonatkozó Fermat- vizsgálatokról.
Megjegyzések a tengeri barométerek előállításáról. Két tétel bizonyítása mellé-
kelve: 1. a körátmérők bizonyos szegmensei négyzeteinek összegezéséről szóló 
(Fermat) tételé; 2. szinusz-szakaszok bizonyos sorainak összegezéséről.

2423 SEGNER EULERHEZ
1743 január 4., Göttingen
Filozófiai megfontolások a mechanika alapjairól, melyeket Euler legutóbbi levelé-
ben a mérlegek tulajdonságaival kapcsolatban tett. A matematikus Hausen haláláról.

2424 SEGNER EULERHEZ
1743. január 8., Göttingen
Megjegyzések a háromszög súlypontjára vonatkozó tétel bizonyításában lévő 
hiányosság megszüntetéséről. Ezt a tételt Segner Leibniz264 kézírásos jegyzeté-
ben találta. A jegyzet Leibniz tulajdonát képező angol könyvben volt; rövid hír-
adás erről a jegyzetről. A 4n + 1 alakú, két négyzetszám összegeként felírható 
prímszámokról szóló Fermat-tétel. Segner kísérleti fizikával foglalkozik. Gon-
dolatcsere Eulerrel a barorométerek tulajdonságairól. A körátmérők szegmen-
seinek összeadására vonatkozó tétel Euler-féle bizonyításáról (v.ö. a 2422 sor-
számú levéllel). Köszönet a rekurzív sorozatokról adott felvilágosításért. A logi-
ka néhány kérdése.

263  Ch. Wolff: Cosmologia generalis methodo scientifica pertractata. .. Francof. et Lipsiae, 1731.
264  Gottfried Wilhelm Leibniz (Lipcse, 1646. július 1. – Hannover, 1716. november 14.) német 

polihisztor: jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus és filozófus.



173

2425 SEGNER EULERHEZ
1743. március 25. Göttingen
Egyetemi ügyek és az orvosi gyakorlat miatt késik válasza E. levelére. S. meg-
jegyzéseket fűz Eulernak a sztatika alapjairól írt gondolataihoz. S. a Leibniz-i 
jegyzeteket nyilvánosságra akarja hozni. Számok megadása négyzetek összege-
ként. A mérlegek tulajdonságaira vonatkozó megfontolásokban elért haladásról. 
A kúpszeletek organikus leírásra vonatkozó olyan eljárás, amely nem szerepel 
Maclaurin265 könyvében.

2426 SEGNER EULERHEZ
1743. április 17. Göttingen
Személyes dolgokról, gondjairól. Megjegyzések a mechanika elveiről és az erő 
fogalmáról. Segnernek a mérlegekre vonatkozó korábbi megfontolásainak ma-
gyarázata. Kivonatot mellékelt Bülfinger266 1843. április 13-i leveléből, amely 
Krafftnak267 a Pétervári Akadémiából történő kiválására vonatkozik.

2427 SEGNER EULERHEZ
1744. április 17., Göttingen
Észrevételek néhány mechanikai kérdéshez, amelyeket E legutóbbi levelében 
érintett; egymással összekapcsolt (csatolt) rugalmas testek súlypontjának tulaj-
donságairól. Arról a lehetőségről, hogy a vízcsepp alakjából a vonzástörvényre 
tudjunk következtetni. A S által elvégzett kísérlet ennek az alaknak a meghatá-
rozására. Felületen függő csepp geometriai alakjának meghatározása. S megis-
métli Réaumur porcelán-előállítási kísérletét. S egy ideje az ’Elementa aritmeti-
cae et geometriae’268 német nyelvű kiadásának269 előkészítésével foglalkozik. 
A tanítási teendők megterhelik.

2428 SEGNER EULERHEZ
1745. március 15. Göttingen
Annak közlése, hogy a szerző időhiány miatt még nem tudott komolyan hozzá-
fogni annak a feladatnak a megoldásához, amit E. a három csatolt gömb kérdé-
sével kapcsolatban felvetett.
Kísérletek porcelán előállításra.

265  Az organikus leírás azt jelenti, hogy a kúpszeleteket tanításuk során először síkmetszetként 
adjuk meg, s csak azután írjuk fel az egyenleteiket. – Colin Maclaurin (1698. február – 1746. 
június 14.) skót matematikus.

266  Georg Bernhard Bilfinger (1693 –1750), német filozófus, matematikus és politikus
267  Georg Wolfgang Krafft (1701–1754) német matematikus.
268  J. A. von Segner: Elementa arithmeticae et geometriae. Göttigen, 1739.  

(Ugyanerre a műre történik hivatkozás a 2496-os sorszámú levélben is.)
269  J. A. von Segner: Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geomet-

rie. Lemgo, 1747.
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2429 SEGNER EULRHEZ
1745. augusztus 1., Göttingen
Háborús eredményekről.270 Gondoskodás honfitársainak sorsáról, különösen 
unokatestvéréről, Mikovinyről.
Szeretné megkapni Lieberkühn271 pirométerét és von Waitz Elektromosság c. 
művét.272

2430 SEGNER EULERHEZ
1746. július 1., Göttingen
Köszönet a pirometer megszerzéséért tett fáradozásokért. Köszönet azért, hogy 
átolvasta az erőkről, valamint a testek nyugalmi helyzetéről és mozgásáról szóló 
közleményt,273 amelynek alapgondolata teljesen egyezik az euleri állásponttal.

2431 SEGNER EULERHEZ
1746. november 6., Göttingen
Köszönet az E.-nak küldött közlemény gondos elemzéséért. Filozófiai, mecha-
nikai és fizikai problémák. Arról a megtiszteltetésről, hogy a Berlini Akadémia 
tagja lehessen; nincs joga, hogy ezt igénybe vegye.

2432 SEGNER EULERHEZ
1747. október 4. Göttingen
Válasz E. két levelére, amelyek közül az első az ő új fényelméletére vonatkozik. 
Azon kívánsága, hogy E az infinitezimális számításoknak egy új megközelítését 
adja, mivel ez mostanáig nincs eléggé kidolgozva, és a különböző művekben 
szétszórtan található meg; éppenúgy kívánatos egy számelméleti megjelenítés 
is. A braunschweigi Order professzor elleni ellenséges támadásról.

2433 SEGNER EULERHEZ
1747. december 10., Göttingen
Észrevételek Segner tankönyvének kritikájához, amely egy berlini műben jelent 
meg. Fermat egy tételéről. Oktatói tevékenységének megterhelő voltáról.

2434 SEGNER EULERHEZ
1748. január 16., Göttingen
Bevezető megjegyzés: a levél mellett van egy tétel bizonyítása, egy külön lapon 
pedig számítások és rajzok: E. keze munkája.

270  Az osztrák örökösödési háború (1740–1748)-ról lehet szó.
271  Johann Nathanael Lieberkühn (1711–1756) német orvos és fizikus.
272  Jacob H. Sigismund von Waitz (1698–1776): „Abhandlung über die Elektrizität und deren Ur-

sachen”.
273  J. A. von Segner: De virium motricium theoria generali. Göttingen, 1743. (lásd még 2431-nél)
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Válasz E. két levelére. Sajnálkozás amiatt, hogy E időt kell töltenie azzal, 
hogy franciára fordítsa Segnernek egy, a Berlini Akadémiának küldött művét. E. 
küldött Segnernek egy tételt a tetszőleges négyszögek oldalainak négyzetössze-
gére vonatkozóan, S. ennek bizonyításával foglalkozik. S. nézetkülönbsége só-
gorával, Hallerrel. E-nek arról a tanulmányáról, mely a végtelenül négyszögesí-
tett holdacskákra vonatkozik, amelynek S. is szentelt egy kis írást.274 A pólus-
magasság S. szerinti mérése és szándéka arra vonatkozóan, hogy az ehhez 
használatos eszközt tökéletesítse. Körszegmensbe írt háromszögre vonatkozó 
Fermat-féle tétel analitikus bizonyítása mellékelve. A háromszög oldalai bizo-
nyos feltételeknek tesznek eleget.

2435 SEGNER EULERHEZ
1748. február 15. Göttingen
Tájékoztatás Formeynek275 ezzel a levéllel egyidejűleg feladott küldeményről. 
Azzal foglalkozik, hogy írjon egy tanulmányt a Berlini Akadémia ’Memoires’ 
számára a számolólécről.276 Köszönet a Fermat-tétel új bizonyításának átküldé-
séről, és néhány megjegyzés ahhoz.
Megmagyarázza, hogy miért mondott le E. azon javaslatáról, hogy a Pétervári 
Akadémia szolgálatába álljon. Professor Order ügyeiről.

2436 SEGNER EULERHEZ
1748. április 4.
Arról az új tanulmányról, amelyet S a Berlini ’Memoires’-nek küldött, amely-
ben leírás van az új helioszkópról. Order jellemzése.

2437 SEGNER EULERHEZ
(1748) Göttingen
Rövid feljegyzés a betegség után.

2438 SEGNER EULERHEZ
1749. november 10.
Tájékoztat arról, hogy az Egyetemi Csillagvizsgáló tervén dolgozik. A helyi új-

274  A holdacskákra vonatkozó alaptételt, a Hippokrates-tételt a matematikus Khioszi Hippokrates 
állította fel közelítőleg időszámításunk előtt 430-ban, akinek névrokona az a Hippokrates, aki 
a kószi orvosi iskola vezetője volt.

275  Johann Heinrich Samuel Formey (1711–1797) francia-német író, filozófus, teológus, törté-
nész, az Encyclopédie szerkesztője.

276  J A Segner: Von Ververtigung und dem Gebrauch gewisser Massstäbe, durch welche Aufgaben 
der gemeine und sphärishen Trigonometrie... gelöst werden können (nem publikálták, vö. 
Winter, Registres, S 123.) Bizonyos számoló elkészítése és használata, amellyel közönséges és 
gömbi trigonometriai feladatokat lehet megoldani. – Massstab, mérőléc, számolóléc: a logar-
léc őse.
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ságban megjelent cikk arról, hogy a számolólécet már 1699-ben Mich. Schef-
felt277 feltalálta. Néhány kiegészítő megjegyzés a számoló léc használatáról és 
algebrai egyenletek megoldása. R. Levis londoni utazásáról. Levis igényt tart 
arra, hogy ő fedezte fel a nyílt tengeren történő földrajzi hosszúság meghatáro-
zására vonatkozó eljárást. S néhány gondolata erről a kérdésről. Észrevételek E. 
távcsövéről. A braunwchweigi professzor testvérének, a Berlinbe költözött Dr. 
Ordernek az ajánlása.

2439 SEGNER EULERHEZ
1749. december 10., Göttingen
Konfliktus a távcső S. által történő tökéletesítésével kapcsolatban; R. Levis 
rossz tapasztalatai Londonban.

2440 SEGNER EULERHEZ
(1749, Göttingen)
Köszönet, hogy jelölték S.-t a Berlini Akadémia kültagjának. Arról, hogy jelöl-
ték E-t a Londoni Royal Society külföldi tagjának. Híradás az aritmetika és geo-
metria tankönyvének munkálatairól, és egy Program a hidraulika területéről.

277  Scheffelt (Mich.): Per mechanicus-artifialis oder neu erfundener. Ulm, 1699. Masstab.
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SEGNER, A FILOZÓFUS
Írta: Gurka Dezső

Segner János a szaktudományok művelése mellett a gondolkodás vizsgálatához, 
filozófiai magasságokig is eljutott. Jénában adta ki 1740-ben a Specimen logicae 
universaliter demonstratae c. művét a Croecker kiadónál.278 Majd Göttingenben 
1743 január 1-én jelentette meg A. Vanderhoeck-nál a De igne quaedam invitat-
ioni ad disssertationem inaguralem medicam c. 8 oldalas tanulmányát.279

A Specimen logicae szerkezete matematika és fizikakönyveinek felépítésé-
hez hasonló. A matematikánál definíciók, azok következményei, majd axiómák 
és azok következményei álltak elöl. Ezt követte a problémák felvetése, tételek 
közlése, majd a bizonyítás és a megoldás a szemléltetése, végül az „ajándék” 
(Collorarium), a következménytételek sora zárta a tárgyalást. Itt a definíciót 
(amelyből 43 van) követi a magyarázat (scholion), majd jönnek a postulátumok, 
aximómák, hipotézisek, megfigyelések és végül a corollariumok. Ugyanígy a 
problémafelvetések, az elméletek (amelyből 55 található a könyvben) után áll-
nak a szemléltetések, a következménytételek.

A könyv nem előszóval, hanem ajánlással (Dedicatio) kezdődik. Ez meste-
rének, Teichmeyernek szól. Azonban nem pár soros, mit mostanában, hanem 13 
oldalas.

Segner filozófiai munkássága Emmanuel Kantra is hatással volt, műveire 
Kant több helyen is hivatkozott. Pompásan elemezte ezt egy előadásában Gurka 
Dezső. Tanulmánya a világhálón is olvasható, és nyomtatásban is megjelent. 
A szerző és a kiadó engedélyével ebből idézünk a továbbiakban.280

278  https://books.google.hu/books?id=db4AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Specimen+ 
logicae+universaliter+demonstratae&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Speci 
men%20logicae%20universaliter%20demonstratae&f=false

279  https://play.google.com/store/books/details/Johann_Andreas_von_Segner_De_igne_quae 
dam_invitati?id=GyRJAAAAcAAJ

280  Gurka Dezső: Segner János András munkásságának kanti recepciója. In: Matézis, mechanika, 
metafizika. A 18-19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja 
a filozófiában és az irodalomban. Szerkesztette: Gurka Dezső. Bp., 2016. Gondolat. pp. 95–
115.; továbbá: real.mtak.hu/46174/1/Gurka_Metafizika.pdf
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Segner-hatások Kant műveiben

Segnernek a folyadékok természetéről szóló latin nyelvű dolgozatait Kant a fo-
lyadékok fogalmának leírása kapcsán használta fel Metaphysische Anfangs-
gründe der Naturwissenschaft című 1787-ben majd 1796-ban megjelent munká-
jában,281 s további érintkezési pont, hogy a filozófus átvette a magyar fizikus De 
igne című írásában kifejtett nézeteit, illetve a földmágnesességről kifejtett kon-
cepcióját.282

A Königsbergben matematikát is oktató Kant úgyszintén ismerte a magyar-
országi professzor matematikai tankönyveit. Könyvtárának fennmaradt leltárá-
ban huszonhét matematikai könyv szerepel, s a kor divatos tankönyvei közül öt 
található meg a listán, így Wenceslaus Johann Gustav Karsten és Abraham Gott-
helf Kärstner művei.283 Bár Segner matematikai könyveiről e könyjegyzékben 
nem történik említés, az alább részlezetendő hivatkozások egyértelműen igazol-
ják, hogy Kant behatóan tanulmányozta azokat.

Segner neve A tiszta ész kritikájában, az 1787-es második kiadás „Beveze-
tés”-ének ötödik, „Az ész minden elméleti tudománya tartalmaz szintetikus a 
priori elveket” című fejezetében szerepel a legillusztrisabb szövegkörnyezet-
ben. Kant a szintetikus a priori ítéletek fogalmát a 7+5=12 példával vezette be, 
s éppen ennek kapcsán utalt Segnerre. Annál is inkább fontos ez a hivatkozás, 
mivel a műben az egyetlen névvel említett kortárs természettudós éppen a ma-
gyarországi professzor. Kant a vonatkozó szövegrészt szinte változtatás nélkül 
megismételte a Prolegomena minden leendő metafizikához (1783) című opu-
szában is.284

A kanti szemléletfogalom matematikai aspektusai

Segner nevének említése A tiszta ész kritikája „Bevezetés”-ének ötödik, „Az ész 
minden elméleti tudománya tartalmaz szintetikus a priori elveket” című fejezeté-
ben történik, a tőle átvett példa újabb konkrét előfordulása pedig a második 

281  Erich Adickes: Kant als Naturforscher II. de Gruyter, Berlin, 1924, 133. ill. 93. Vö. Kant’s 
handschriftlicher Nachlass. Mathematik, Physik und Chemie, Kants gesammelte Schriften 14. 
Berlin – Leipzig, 1925. De Gruyter. p. 133.

282  Erich Adickes: Kant als Naturforscher, II. 93. Vö. Kant’s handschriftlicher Nachlass. Mathe-
matik, Physik und Chemie, Kants gesammelte Schriften 14. Berlin – Leipzig, 1925. De Gruy-
ter, p. 93.

283  Lásd Gottfried Martin: Arithmetik und Kombinatorik bei Kant. Berlin – New York, 1972, De 
Gruyter. pp. 14–15. Ugyanakkor viszont a az Einleitung in die Natur-Lehre 1754-es kiadása 
valamint Segner csillagászati előadásainak kétkötetes gyűjteménye megvolt Kant könyvtárá-
ban. Vö. Arthur Warda: Immanuel Kants Bücher. Berlin, 1922. Breslauer. p. 32., 35.

284  Immanuel Kant: Prolegomena minden leendő metafizikához amely tudományként léphet majd 
fel. Bp., 1999. Atlantisz. p. 23.
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könyv második főrészének harmadik fejezetében, „A szemlélet sarktételei” pont-
ban található. A két hivatkozást egybefogó kanti gondolatmenet a szintetikus a 
priori fogalom lehetőségének felvázolása, s térnek és időnek mint tiszta a priori 
szemléleti formáknak „A transzcendentális analitiká”-ban történt leírása után a 
fogalom és a szemlélet összekapcsolódásának mikéntje kerül középpontba.285 
A szemlélet, vagyis „az a képzet, amely minden gondolkodás előtt lehet adva”286 
a kategóriáknak a valóságra vonatkoztatásában mint képzelőerő jelenik meg.287

Magának a matematikai példának a létjogosultságát nyomatékosítja az a 
tény, hogy a transzcendentálfilozófia megalapozásában Kantnál nagy szerepe 
van a matematikáról mint tiszta tudományról alkotott felfogásának.288 Termé-
szetesnek tűnik hát hogy a matematikai tételek analitikus és szintetikus jellegét 
egy elemi matematika példa jeleníti meg:

Pusztán azáltal hogy elgondolom a 7 és az 5 egyesítését, még egyáltalán 
nem gondoltam el a 12 fogalmát, és tetszőlegesen folytathatom e lehetséges 
összeg fogalmának elemzését, mégsem jutok el soha a 12-höz. Túl kell lép-
nem e fogalmakon, a kettő valamelyikének megfelelő szemléletet kell segít-
ségül hívnom, például az öt ujjamat, vagy (miként aritmetikájában Segner 
tette) öt pontot, és a szemléletben adott 5-höz lépésről lépésre haladva, ré-
szenként hozzáadnom a 7 fogalmához. (B 15)289

Kant azonban itt a 7+5 példája kapcsán nem egyszerűen törvényszerűséget, il-
letve bizonyosságot állít, hanem az aritmetika szintetikus a priori jellegét, sőt 
magára a lehetőségre kérdez rá, kiemelve, hogy a két szám összege csakis a 
szemlélet segítségül hívása révén állítható elő:

Valóban, először veszem a 7-es számot, aztán az 5 fogalmának képviseleté-
ben segítségül hívom a kezemen levő ujjakat mint szemléletet, és az 5-ös 
szám létrehozására korábban összefoglalt egységeket ezen a szemlélhető ké-

285  „...a tiszta a priori szemléletek, a tér meg az idő, amelyekben, ha az a priori ítéletekben az 
adott fogalmon túl akarunk menni, megtaláljuk azt, ami nem a fogalomban, de igenis a neki 
megfelelő szemléletben a priori fölfedezhető s vele szintetikusan egybekapcsolható...” Imma-
nuel Kant: A tiszta ész kritikája. Bp., 1981. Akadémiai. p. 69.

286  Kant: A tiszta ész kritikája, p. 103.
287  Kant a képzelőerőt és a sémát így határozza meg: „Képzeleterő az a képesség, hogy tárgyat 

jelenléte nélkül is a szemléletben gondolhatunk.”; illetve „A képzeleterő amaz általános eljá-
rásának azt a fölfogását, hogy fogalmaknak megszerzi a képét, e fogalomhoz való sémának 
nevezem”. Kant: A tiszta ész kritikája, p. 113., 129.

288  Komorjai László: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában, Magyar 
Filozófiai Szemle (42), 1998/3, 145; Darius Koriako: Kants Schematismuslehre und die Rele-
vanz für die Philosophie der Mathematik. = Archiv für Geschichte der Philosophie 113 (2001). 
No. 3. pp. 286–308, 305–306.

289  Kant: A tiszta ész kritikája, p. 62.
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pen külön-külön hozzáadom a 7-es számhoz, és azt látom, hogy létrejön a 
12-es szám. Hogy a 7-et és az 5-öt össze kell adni, ez a gondolat benne volt 
az ’összeg=7+5’ fogalmában, ám az nem volt benne, hogy, a mondott összeg 
azonos a 12-es számmal. (B 15)290

Kant az öt ujj illetve az öt pont291 kapcsán nem pusztán a szemléletességet eme-
li ki, hanem az elkülöníthető elemek révén a (térdimenziójú) geometriára jel-
lemző matematikai konstrukciót terjeszti ki az aritmetikára.292

A transzcendentálfilozófia kiépítésében döntő szerepet játszó kanti matema-
tikafelfogás egyik legproblematikusabb eleme tehát a szemléletnek a matemati-
kai bizonyításban betöltött szerepe. Kant korai műveiben a matematika és a me-
tafizika között erőteljes distinkciót tett. A Vizsgálódás a természetes teológia és 
a morál alapelvének világosságáról (1762) című írása szerint a matematika a 
fogalmak önkényes összekapcsolásával dolgozik, és szintetikus jellegű, míg a 
metafizika adott fogalmakat használ, s analitikus jellegű.293 A fogalmak konst-
rukciójának kérdése került tehát középpontba nála, aminek későbbiekben a 
szemlélet fogalmának megalapozásában kulcsszerepe lett.294

A műveletekben megnyilvánuló matematikai konstrukció Kantnál a tiszta 
szemlélet illusztrációjaként szerepel, a szintetikus a priori értelmezése pedig a 
matematikai konstrukció analógiájára épül.295

...a számviszonyok nyilvánvaló tételei szintetikusak ugyan, de nem általáno-
sak, mint a geometriáéi s épp ezért ugyancsak nem sarktételek, hanem szám-
formulának nevezhetők. Hogy 7+5=12, az nem analitikus tétel. Mert sem a 
7-nek sem az 5-nek képzetében, sem pedig a kettő összetételének képzetében 
nem gondolom a 12 (...)296

Annak magyarázata, hogy a Kant éppen a magyar tudós műveire hivatkozott, 
Segner több vonatkozásban is paralel matematika-felfogása lehetet, amely köz-
vetlen adalékkal szolgálhatott a filozófus szemléletfogalmának alakulásához.

290  Kant: A tiszta ész kritikája, pp. 62–63.
291  „A séma magában mindig csak a képzelőerő produktuma; amennyiben azonban az utóbbinak 

a szintezise nem egyes szemléletre, hanem csak az érzékiség meghatározásának egységére irá-
nyul, a séma mégis megkülönböztetendő a képtől. Így ha öt pontot vetek egymás után: . . . . . 
ez az ötös számnak a képe. Ellenben, ha egy számot általában gondolok, amely lehet öt vagy 
száz, ez a gondolás inkább fogalma a módszernek...” Kant: A tiszta ész kritikája, p. 129.

292  Tengelyi László: Kant. Bp., 1988. Kossuth. pp. 76–77.
293  Uo. 41
294  „”A ’tiszta szemlélet’ megértésnek nyitja tehát a matematikai konstrukció.” Lásd Tengelyi: 

Kant, 78.
295  Komorjai: Transzcendentális filozófia és matematika Kant gondolkodásában. pp. 144–145.
296  Kant: A tiszta ész kritikája. p. 143.
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Segner tankönyve, mint Kant konstrukciófogalmának 
matematikatörténeti előzménye

Kant Segner-recepciójára a Hans Vaihingernek történt említést követően297 
hosszú ideig kevés figyelmet szentelt a filozófiatörténeti szakirodalom, ponto-
sabban sokáig nem került sor a A tiszta ész kritikája „miként aritmetikájában 
Segner tette” szöveghelyének identifikálására.298

Az utóbbi évek témába vágó cikkei, mindenek előtt Marco Sgarbi írása, 
azonban éppenséggel azt konstatálták, hogy a Kant által említett öt pont példája 
Segner egyik aritmetikájában sem fordul elő az összeadás szemléletessé tételé-
re.299 Mivel annak igen csekély a valószínűsége, hogy Kant több szöveghelyen 
is minden alapot nélkülöző módon hivatkozott volna Segner aritmetikájára, a 
magyarországi matematikus nevének gyakori említésére alighanem a filozófus 
és a matematikus szemlélet-, illetve konstrukciófogalmának hasonlóságában 
rejlik a magyarázat.

A filozófiai megismerés az ész fogalmakon alapuló ismereteit, a matematikai 
megismerés az ész fogalmak konstruálásán alapuló ismereteit tartalmazza. 
Ámde fogalmat konstruálni annyit tesz, mint a vele a priori módon egybe-
vágó szemléletet megjeleníteni. A fogalom megkonstruálásához tehát vala-
milyen nem empirikus szemlélet kívántatik. (B 741)300

Segner 1773-ban megjelent matematika tankönyvében a számban bennefoglalt 
azonos elemekről így ír: „Valamely összetett szám bizonyos egyszerű számok-
ból tevődik össze, melyek nem változtathatók meg”.301 Az összeadást pozitív 
és negatív számok konstrukciójaként mutatja be, sőt mi több a matematikai 
konstrukciók szerkezete már a magyar tudós könyve szerint is a szemléletre 

297  Hans Vaihinger: Commentar Zu Kants Kritik Der Reinen Vernunft. Stuttgart., 1881. W. Spe-
mann. p. 299.

298  A téma ezidáig a legrészletesebb feldolgozásai egy olasz és egy japán kutatótól származik. Vö. 
Marco Sgarbi: Matematica e filosofia trascendentale in Kant. Nota a margine di una fonte di-
menticata della Kritik der reinen Vernunft. = Philosophical Readings 1 (2010). pp. 209–224. 
Lásd továbbá Yashuo Deguchi: Kant and Senger. How did Kant give birth to ‘construction’? = 
Kyoto Graduate Journal for Philosophy (38) 2011. pp. 22–34. és (39) 2012. pp. 1–12.

299  Marco Sgarbi: Matematica e filosofia transcendentale in Kant. pp. 216–219. Digitalizálva:  
https://marcosgarbi.files.wordpress.com/2012/12/marco-sgarbi-matematica-e-filosofia- 
trascendentale-in-kant.pdf.

300  Kant: A tiszta ész kritikája, p. 566
301  „Eine jede zusammengesetzte Zahl wird aus gewissen bestimmten einfachen Zahlen zusam-

mengesetzt, welche nicht verändert werden können.” Magát az aritmetikát így határozza meg: 
„Die Arithmetik beschäftiget sich mit zusammengesetzten Größen, deren Theile entweder ei-
nander gleich sind oder vergleich gehalten werden.” Johann Andreas Segner: Anfangsgründe 
der Arithmetik. Halle, 1773. p. 67.  illetve 1–2.
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vezethető vissza: „Ha a dolgok megszámlálásával foglalkozunk, a természettől, 
iskolamester nélkül ismert számunkra, mely esetben kell összeadnunk illetve 
kivonnunk”.302

Segner és Kant felfogásának egybehangzása leginkább abban a momentum-
ban lelhető fel, hogy mindketten egy a konkrét és érzékletes matematikai meny-
nyiségeken túli előzetes ismeretre vezetik vissza a számok – illetve tágabb érte-
lemben a fogalmak – konstrukciójának lehetőségét. E lényegi egybeesés éppen 
a Segner-recepció inspiratív hatását nyomatékosítja. A szemlélet és a konstruk-
ció Segner könyvében szereplő hangsúlyozása, ha nem is az iniciatíva, de a 
kanti koncepcióba jól illeszkedő matematikai argumentációs bázis rangjára 
emeli a magyar tudós tankönyvét, kiemelkedően fontos szerepet biztosítva szá-
mára a 18. századi magyar matematika recepciótörténetében – anélkül persze, 
hogy ezzel együtt a nevezetes öt pont rejtélye megoldódna.

Az Isis-metafora – két korszak határán

A Tiszta ész kritikájában található hivatkozás Kant Segner-recepciójának leg-
fontosabb eleme, a leglátványosabb hatás viszont Az ítélőerő kritikájában (1790) 
mutatkozik, ahol is a königsbergi filozófus a magyar természettudós fizikatan-
könyve, az Einleitung in die Naturlehre (1770)303 címlapján lévő – Georg Da-
niel Heumann göttingeni rajzoló által készített – rézmetszetben304 identifikálta a 
természet megismerhetetlenségének saját filozófiai gondolatmenetéhez legin-
kább illeszkedő ábrázolását:

Talán sohasem mondtak fenségesebbet, vagy nem fejeztek ki gondolatot fen-
ségesebben, mint Isis (a természetanya) templomának feliratán: ’Mindaz 
vagyok, ami van, ami volt, és ami lesz, s fátylamat halandó nem lebbentheti 
fel.’ Segner ezt az eszmét egy természettana elé helyezett elmés könyv-
cím-rajzban használta fel; hogy tanítványát akit be akart vezetni ebbe a 

302  J. A. Segner: Anfangsgründe der Arithmetik. Halle, 1773. p. 39.
303  Segner egyetlen fizikakönyvét az átfogó jelleg és a bőséges kísérleti anyag közlésében meg-

mutatkozó korszerű szemlélet jellemezte. Lásd Jakucs, Segner János András, p. 85. A mű nép-
szerűségét mutatja, hogy három kiadásban is megjelent: 1746-ban, 1753-ban és 1770-ben. 
Lásd Wurzbach: Biographische Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. XXXIII. Wien, 1877.  
p. 319. A szóban forgó rézkarc Segner könyvének [második és] harmadik, 1770-es kiadásának 
címlapját díszíti. A címlapot – a Kant-műben való előfordulás említése nélkül – M. Zemplén 
Jolán közli. Vö. A magyarországi fizika története a XVIII. században, p. 342.

304  A rézmetszet alján látható „Heuman fecit Göttingae” felirat alapján a vignetta készítőjeként azt 
a Georg Daniel Heumannt (1691–1729) lehet beazonosítani, aki a Georgia Augusta épületeiről 
is számos rézkarcot készített. Vö. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Georg_Dani-
el_Heumann?uselang=de
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templomba, előzőleg szent borzadály töltse el, és ezzel lelkét ünnepélyes fi-
gyelemre hangolja.305

A „rejtőzködő természet” szókapcsolat legelőször Hérakleitosznál bukkant 
fel,306 magának az „Isis fátyla” metaforának az első előfordulása pedig Plutar-
kosz Iszisz és Oszirisz című művében található:

Az egyiptomiak királyaikat vagy a papok, vagy a katonák közül választották. 
Az utóbbi osztályt férfiassága, az előbbit bölcsessége miatt becsülték és tisz-
telték. Akit a harcosok közül választottak, azonnal tagja lett a papok osztá-
lyának is, és megismertették azzal a bölcsességgel, amely az igazságot csak 
halványan visszatükröző és ködösen sejtető mítoszokban és mondákban van-
elrejtve. Az egyiptomiak ezért szentélyeik elé igen szellemesen szfinxet állí-
tanak, mintegy jelezve, hogy a teológiájuk rejtet bölcsességek tárháza, Sza-
iszban az Iszisznek is nevezett Athéné trónszékén ez a felirat olvasható:„Én 
vagyok mindaz, ami volt, ami van, és ami lesz, a ruhámat még egyetlen ha-
landó sem lebbentette fel.”307

A 18. században különösen népszerűvé vált ennek az antik szöveghelynek kü-
lönböző összefüggésekban való felidézése. Megtalálható Goethénél is, a Faust 
első része dolgozószoba-jelenetének szövegében, ahol a természet megismerhe-
telenségének toposza a mechanisztikus látásmód kudarcának ábrázolásával kap-
csolódik össze:

  Nincs oly fény, melynél fátyolát
  a Természet levenné szépszerével,
  s mi lelkednek nem fedi fel magát,
  ki nem csikarhatod azt tőle semmi géppel.308

305  Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. Bp., 1979. Akadémiai. p. 283.
306  Vö. Hérakleitosz: Töredékek 127 (B 123). „A (dolgok) természet rejtőzködni szokott.” E for-

dítás, illetve az szóban forgó szövegkiadás interpretációja szerint jelen esetben nem is általá-
ban a természet rejtőzködéséről van szó, hanem egy dolog voltaképpeni felépítéséről, illetve 
arról, hogy a világegész alkotórészeinek „összeköttetése első pillanatban nem átlátható”. Vö. 
Geoffrey Stephen Kirk – John Earle Raven – Malcolm Schofield: A preszókratikus filozófusok. 
Bp., 1998. Atlantisz. p. 287.

307  Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta: W. Salgó Ágnes. Bp., 
1986. Európa. 117 p. (Ezen belül: p. 14.)

308  Johann Wolfgang Goethe: Faust. Első rész. Ford.: Jékely Zoltán. Bp., 1979. Európa. p. 37. 
A német eredetiben még hangsúlyosabb a természetkutatás mechanisztikus metodikáinak ku-
darca (vö. Faust. Berlin–Weimar, 1983. Aufbau. p. 86.):  
Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben,  
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,  
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
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Goethe itt csupán a mechamisztikus megközelításmódot utasítja el, ugyanakkor 
viszont adott a számára a megismerés egyfajta lehetősége, tudnillik a természet 
változásokban realizálódó feltárulása által.309

A kora romantika időszakában az antik toposz interpretációi egyre inkább a 
megismerés mikéntjének problémáját állították középpontba. Schiller Az elfá-
tyolozott szaiszi szobor című költeményének tudásvágytól hajtott ifja, minden 
tiltás ellenére fellebenti az igazság fátylát, ám arról, hogy mit látott nem beszél, 
pusztán arra figyelmezteti az őt kérdezőket, hogy „ki bűnös úton jut az igazság-
hoz: nem lel örömet benne soha többé”.310 Novalis A szaiszi tanítványok című 
írása a korábbiaktólt eltérő nézőpontból közelítette az Íszisz-metaforát, ameny-
nyiben a megismerés lehetetőségének kérdése helyett a kozmikus mértékűvé 
transzponált szubjektum kiteljesítésének szükségletéből indult ki:

Én is be akarom járni a saját utamat, s ha fátylat, miként a felirat mondja, 
halandó nem emelheti fel, akkor nekünk kell halhatatlanokká válnunk. Ki 
nem akarja fellebbenteni a fálylat, nem igaz szaiszi tanítvány.311

Ugyanaz a határpont, amely az Iszsisz-metafora mudulációban a goethei és a 
novalisi attitüd különbözősége kapcsán lokalizálható, fellelhető a természet 
megismerhetőségének filozófiai értelmezéseiben is, nevezetesen a kanti és a 
posztkantiánus, pontosabban a kantiánus és a schellingiánus természetfilozófiák 
eltérésében. E különbség az Isis-metafora 19. század eleji jelentésváltásában, 
vagyis a megismerhetőség lehetőségének ábrázolása kapcsán is tetten érhető. 
Alexander von Humboldt Ideen zu einer Geographie der Pflanzen (1807) című 
könyvét már éppenséggel egy olyan vignetta díszítette, amelyen Apollón 
Isis-Arthemis leleplezi szobrát – amelyet Thorvaldsen készített Goethe tisztele-
tére –, s hasonló látásmód fejeződik ki Lorenz Oken korszakos jelentőségű ter-
mészettudományos folyóiratának, az 1816 és 1850 között megjelent Isisnek a 
címválasztásában is.

Kant a Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft előszavában 

309  Vö. Schiller koponyája. In: Johann Wolfgang Goethe: Versek. Ford.: Vas István. Bukarest, 
1988. Kriterion. p. 209.):  
Az élettől kaphat-e többet ember,  
mintha a Természet-Isten kitárul?  
S ami szilárd, szellemmé oldva leng el,  
s a szellem műve megmarad szilárdul.  
Goethe megfigyelési metódusához lásd Olaf Breindbach: Goethe metamorfózistanáról. In: 
Gurka Dezső (szerk.): Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18–19. századi me-
dicinában, antropológiában és filozófiában. Ford.: Gurka Dezső. Bp., 2014. Gondolat. pp. 
11–38.

310  Friedrich Schiller: Az elfátyolozott szaiszi szobor, in uő: Költemények. Ford.: Halasi Zoltán. 
Bp., 1977. Európa.

311  Novalis: A szaiszi tanítványok. Ford.: Magyar István. = Vulgo, 2002. No. 1 p. 216.
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definiálta a természettudomány fogalmát, és rögzítette annak metafizikával való 
kapcsolatát is. Meghatározása szerint minden tudomány „az ismeretnek a prin-
cípiumok alapján elrendezett egésze”, ám a valódi természettudomány nem em-
pirikus alapokon nyugszik, bizonyossága tudnillik apodiktikus, vagyis a valódi 
természettudományok bázisát képező természettörvények tehát a priori ismerhe-
tők meg. (Kant a kémiát, amelyet akkortájt még pusztán empirikus jellegű volt, 
éppen ezért nem tekintette természettudománynak.)

Schelling 1799-ben már Kanttól eltérő módon ítélte meg a természet titkai 
felfedésének lehetőségét, amikor is így vélekedett: „Minden kísérlet kérdés a 
természethez, amire a természet kénytelen válaszolni”.312 Míg A tiszta ész kriti-
kájának fogalmi alapvetésében és a Metaphysische Anfangsgründe der Natur-
wissenschaft tematizálásában elkülönült a konstrukció a priori és a demonstrá-
ció empirikus mozzanata, a schellingi természetfilozófia anyagkonstrukciója 
éppenhogy megteremtette egységüket.313 Schelling ezzel a matematikára is ki-
terjesztette a konstrukció lehetőségét.

Kant Segner munkáiból tehát elsődlegesen a saját szemléletfogalmához kap-
csolható elemeket, illetve a matematikai konstrukció elvét alátámasztó argu-
mentációt tartotta hivatkozásra méltónak, másfelől viszont a magyarországi tu-
dós természettörténeti megközelítésével, kísérleteivel – vagyis természethez 
intézett kérdéseivel – már azt a szemléleti fordulatot készítette elő, amelyben az 
Iszisz-temploma metafora többé nem a megismerés lehetőségének feloldhatat-
lan problémájához, hanem a megismerés éthoszához kapcsolódott, olyaténkép-
pen, minhacsak a kora romantika illetve a német idealizmus ifjú nemzedékének 
kérdéshorizontját az idézett Plutarchosz szöveghelynek e másik részlete hatá-
rozta volna meg: „Az egyiptomiak (...) szentélyeik elé igen szellemesen szfinxet 
állítanak, mintegy jelezve, hogy a teológiájuk rejtet bölcsességek tárháza”.314

312  Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Einleitung zu dem Entwurf einer System der Naturphilo-
sophie (1799) SW III. p. 276.

313  Helga Ende: Der Konstruktions begriff im Umkreis des Deutschen Idealismus. Hain, Meisen-
heim am Glan, 1973. p. 56.

314  Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta: W. Salgó Ágnes. Bp., 
1986. Európa. 117 p. (Ezen belül: p. 14.)
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SEGNER UTOLSÓ HETEIRŐL, HALÁLÁRÓL, 
SÍRHELYÉRŐL

„Az 1777-es téli félévben... az utolsó kollégiumot megkezdte ugyan az agg tu-
dós, de már nem tudja befejezni: Segner J. A. 1777. okt. 5-én meghalt és 3 nap-
pal később a hallei temetőben eltemették.”315

Pár sorral ezután ezt a téves állítást olvashatjuk a tanulmányban: „Nyomta-
tásra előkészítve volt még egy másik tanulmánya, a távcső alapjai, ezt Johann 
Wilhelm Segner apja halála után két évvel adja ki.”316

Itt a „matematika ” fejezetben említett: J. A. Segner: Gründe der Perspectiv 
(A perspektíva alapjai), Berlin, Ch. F. Himburg c. könyvről van szó. Megtévesz-
tő, hogy a „die Perspectiv” magyar fordítása tényleg az, hogy perspektiva, 
amely a térbeli tárgyak ábrázolásával kapcsolatos. Ugyanakkor, amint arról több 
helyen szó esik, 300 évvel ezelőtt a távcsövet, „das Perspectiv”-nek nevezték. ( 
Ma: „die Teleskope”.) Itt segítségünkre lehet az, hogy Segnernél legtöbbször 
jelzős szerkezetben szerepel: pl. „Von dem holländischen Perspectiv”.

Segner életének utolsó hónapjairól részletesebben írt a két tudós német szer-
ző a már említett másik tanulmányukban. Onnan idézünk:

„Segner utolsó hónapjairól és heteiről hivatali kollégájának Thunmannak 
életrajzi közlése tudósít, aki 1772 óta tartozik a bölcsészkarhoz:

»Utolsó időszakában még megtervezte az egyetem özvegy pénztárát és a 
Seydler-féle özvegyházat teljes elesettségéből felsegítette. Halálos ágyán térké-
peket tervezett, amelyek az ifjúság számára a legnagyobb haszonnal járhatnak. 
Utolsó kiruccanása akkor történt, amikor beteg barátját, a megboldogult Meier 
professzort Giebichensteinben felkereste. Már akkoriban is teljesen el volt erőt-
lenedve. Betegsége hol lanyhulni látszott, hol nagyobb eréllyel visszatért. Az 
utolsó napokban még nagy reményünk volt, hogy megmarad számunkra: ő 
maga nem volt minden remény nélkül, úgy tűnt, bár mindig kész volt a halálra, 
a halál gondolata már nem volt félelmetes számára. Egy hirtelen vértódulás, mi-

315  Kaiser, Wolfram – Piechocki, Werner: Segner János András tudományos tevékenysége a hallei 
hivatali időszakában. = Energia és atomtechnika 25 (1972) No. 12. p. 538.

316  Uo.
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által a vér rendes útját elhagyta és a gyomorba húzódott, volt halálának közvet-
len oka. Egy keresztény ember állhatatossággal és reményével látta azt közeled-
ni, bocsánatért könyörgött és megbocsátott, buzgón imádkozott az Úrhoz lelki 
megváltásért, megáldotta feleségét, leányát, távollevő fiát, barátait, és meghalt. 
Ez 1777. október 5-én volt este 10 órakor«.

Thunmann tudósítása több hónapos betegágyra utal, amikor közli, hogy 
Segner utoljára akkor hagyta el a házat, amikor Georg Friedrich Meiert meglá-
togatta, mivel ez 1777. június 21-én meghalt. Thunmann sem éli túl sokkal Seg-
nert: 1778. december 17-én meghalt.”317

SEGNER SÍRHELYÉRŐL

Az evangélikus St. Ulrich templom318 halott-jegyzéke a 962. oldalon, 1777 ok-
tóber 8-án a következő bejegyzést tünteti fel:

[Mi] 8 Hr. Joh. Andreas von Segner, der Philosophie und Arzneykunst Doct. 
Sr. Königl. Maj. von Preußen Geheimderath, erster Lehrer der Mathematick 
und Naturlehre bey hiesiger Königl. Friedr. Universität, Mitglied der Kai-
serl. Akademie zu ganz Petersburg, der Königl. Societät zu Minist. London 
und der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. † [So] den 5ten 
Oct. vesp. hor. 11. æt. 73 Jahr weniger 4 Tage mort. am Blutsturz.

„Segner J. A. úr, a filozófia és orvostudomány doktora, porosz királyi őfel-
ségének titkos tanácsosa, az itteni Királyi Frigyes Egyetemen a matematika 
és a természettan első professzora, a pétervári császári akadémia, a londoni 
királyi társulatnak és a berlini királyi tudományos akadémiának tagja októ-
ber 5-én este 11 órakor 4 nappal 73. életévének betöltése előtt gyomorvérzés 
következtében meghalt.”

1777. október 8-án Segner J. A.-t felravatalozzák, és a hallei városi temető 83. 
kriptájában – a Leyser családé – eltemetik. A kriptakönyv a következő bejegy-
zést tünteti fel: ’Segner titkos tanácsos úr balkéz felől’.319

Amikor a Segner-kultusz Magyarországon a tetőpontján volt, Kasparek 
László személyesen ment Halléba Segner sírját felkutatni. Írása annyira hangu-
latos, részletes, hogy azt – a Fizikai Szemle szerkesztőségének engedélyével – 
teljes terjedelmében közöljük.

317  Kaiser, Wolfram – Piechocki, Werner: Segner János András hallei tartózkodásáról. = Energia 
és atomtechnika 25 (1972) No. 12. p. 542.

318  A St Ulrich plébániatemplomot 1971 és 1976 között koncertteremnek építették át.
319  Schwibbogenbuch des halleschen Stadtgottersacker. p. 206.
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SEGNER JÁNOS ANDRÁS SÍRJÁNAK FELKUTATÁSA320

Kasparek László írása

Mindig megtisztelő volt nagy elődeink emlékeit kutatni, feltárni munkásságuk 
eredményeit, az utókor részére rögzíteni vívmányaikat, maradandó emléket állí-
tani személyüknek-egyéniségüknek.

Segner János András (szül. 1704. X. 4., megh. 1777. X. 5.) óriási zseni volt, 
nemcsak orvos, matematikus és asztronómus, hanem, mint fizikus is messze 
megelőzte kortársait. Új korszakot nyitott az energiagazdálkodásban, mert fel-
találta a világ első turbináját, az akció-reakció elven működő vízikereket.

A pozsonyi születésű Segner János András mint orvos Pozsonyban, majd 
Debrecenben kezdte meg működését, azután a jénai, később a göttingeni, végül 
a hallei egyetemen tanárként oktatott, munkálkodott.

Életútjának, működésének Magyarországon fellelhető emlékeiből-műveiből 
egy átfogó könyv most kerül sajtó alá.

Ezt követni fogják a külföldön felkutatható adatokat és tudományos anyagot 
tartalmazó könyv kinyomtatása. Ezen összefoglaló könyvbe az adatanyagok 
összegyűjtése még folyamatban van, s közülük egyeseket csak hosszas utánjárás 
után lehetett felkutatni. Ilyen volt többek között Segner sírja.

Ugyanis a hallei helyi adatgyűjtők – bár számos anyaggal hozzájárultak 
Segner munkássági profiljának szemléltetéséhez – életútjának megismeréséhez 
–, azt állították, hogy Segner sírja a II. világháborús bombázás során megsem-
misült – nem található már meg.

Ezért kutatótársam és barátom Lengyel Zoltán okl. kohómérnök megbízott, 
hogy második hallei utam során keressem meg Segner sírját.

Ezen utazásom alkalmával sikerült Segner sírját megtalálnom és ennek 
eredményét dokumentálisan rögzítenem.

A sír megtalálása nem volt egyszerű ügy, hanem szisztematikus – szívós 
munka eredménye.

320  Kasparek László: Segner János András sírjának felkutatása. = Fizikai szemle 21 (1971) No. 7. 
pp. 222–224.
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Először meg kellett állapítani, hogy elhalálozásának időpontjában Segner 
hol lakott és ezen az alapon meghatározni, hogy mely temetőbe temethették el.

A következő lépés a kérdéses temető, a Leipziger Turm (Lipcsei Torony) 
melletti Stadtgottesacker szemügyrevétele és átkutatása volt. Ebbe a műemlék-
számba menő temetőbe már régen nem temetkeznek, a közel száznyi sírbolt 
homlokkövébe vésett feliratokat már alig lehetett elolvasni – kibetűzni, hason-
lóképpen a sírköveken levőket sem. Temető irodát nem találtam, látogató csak 
én voltam a távoli idegen; temető őrre nem bukkantam. Annyi negatívumot si-
került megállapítani, hogy a sírboltok egyrészét teljesen lebombázták a II. világ-
háború során és ez lehetett a helyi kutatók nemleges véleményének és állásfog-
lalásának az alapja.

Nem nyugodtam bele az eredménytelenségbe, otthagytam a temetőt és sorra 
vettem a temető közvetlen közelében levő öreg lakóházakat. Ezek egyikében, a 
temető falával egybeépített „korabeli” épületben egy öreg anyókától nagynehe-
zen megértettem, hogy férje, aki nyugdíjas temetőőr, valahol a temetőben kell, 
hogy legyen. Azt tanácsolta, hogy menjek vissza és kiabáljam jó hangosan – 
mert nagyot hall –, hogy „Herr Schwarz” és figyeljek erősen, mert nagyon kicsi 
emberke az öreg. Ezt tettem, kiáltoztam és figyeltem temetőhosszant. Egyszerre 
csak felbukkant egy pici – összeszáradt emberke: a Herr Schwarz. – Elmondtam 
neki jó hangosan és lassan, hogy mi járatban vagyok, hogy nehezen érti meg a 
részére szokatlan témát. Láttam rajta, hogy töpreng, fel-alá járkálni kezd, a sír-
boltok hosszában meg-megáll, majd tovább ballag. Hagytam őt „koncentrálni” 
és megmondtam neki, hogy csak gondolkozzon, én egy félóra múlva visszajö-
vök. Amikor megérkeztem félórás távollétemből, már a temető kapujában várt. 
Időközben eszébe jutott – mint mondta –, hogy a bombázás után, amikor a te-
metőiroda is lerombolódott – a megmaradt iratokat a „Friedhof Nordba”, az 
Északi temetőbe szállították át. Biztatott az öreg barátom, hogy csak hivatkoz-
zak rá a „Hans Schwarz”-ra a Friedhof Nord temetőirodában Frau Treppnél. 
Nagyon megörültem a tanácsnak és a protekciónak és boldogan adtam át neki 
– a nálam mindig készenlétben levő egy doboznyi „szalagos” szivart.

A Friedhof Nord-ban nagy megértéssel fogadott engem Frau Trepp, a „Hans 
Schwarz” protezsáltját. Emlékezett arra, hogy a bombázás után két kocsira való 
limlomot („kram”-ot) hoztak át a Stadtgottes Ackerből, de azok még mindig a 
„schufni”-ban vannak.

Egy előzékeny temetésrendező segítségével hármasban nekiláttunk a sír-
bolt-könyvek megkereséséhez, mert feltehető volt együttes konzultációnk alap-
ján – hogy Segnert professzori személyére való tekintettel, csak sírboltba temet-
hették el.

Végre előkerültek a sírbolt-könyvek – és a Dürfeld-család 82. sz. sírboltjára 
való hivatkozással a 83. sz. sírbolti oldalon – miután sírboltonként átlagban 30-
40 sornyi temetkezést kellett elolvasnom, valósággal kibetűznöm – sikerült 
megtalálni a „Segner”-i bejegyzést, amelynek szó szerinti szövege fordításban: 
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„1777. okt. 8. Titkos tanácsos professor Johann Andreas von Segner a 82. sz. 
sírbolt lábaihoz 72 év 11 hónap 26 nap”.

Megemlítendő, hogy az eltemetés helye szerint 82. sz. sírboltra sehol sem 
volt felvésve Segner neve, mert hiszen Segnert egy idegen sírboltba, a Dürfeld 
család sírboltjába (2.ábra) temették el és csak a szokás szerinti sírkövet falazhat-
ták be a sírbolt-könyv utalása szerinti „lábrész”-hez, vagyis a sírbolt valamelyik 
oldalfalába. Ez pedig csak a jobboldali oldalfal lehetett, mert a fal új építésű – 
pótolt fal volt, amiből hiányzott a sírkő.

Az a tény, hogy Segner neve nem szerepel a sírbolton, lehetett az oka annak, 
hogy a puszta megtekintéssel a helybeli kutatók nem tudták megtalálni Segner 
sírját.

A sírboltot kétséget kizáróan azonosítottam a sírbolt-könyv adataival: a sír-
bolt homlokzatára vésett „Dürfeld” családi névvel és a sírbolt jobboldali oszlo-
pába bevésett „82”-es sorszámmal.

Ezután lefényképeztem a sírbolt-könyv vonatkozó oldalait.
Befejezésül, a sírboltról többirányú felvételt készítettem olyképp, hogy azo-

kon lássék a Dürfeld családnév és a 82. sírboltszám is.
Halléban Segner professzorról sok szájhagyomány él, melyekről más alka-

lommal számolunk be.”

LÁTOGATÁSUNK HALLÉBAN

Mi is elmentünk 2016 nyarán Halléba, ellátogattunk a Stadtgottesacker sírkert-
be, amely közigazgatásilag a Nordfriedhof Hallé-hoz tartozik a Diemitz és 
Büschdorf külső temetőkkel együtt.

Házigazdánk, Manfred Stern kérésére a temetők vezetője, Herr Hartmut 
Bade június 30-án délután 3 órakor kinyitotta nekünk a 83. sírboltot, ugyanis a 
legtöbb sírkamra zárt. Többnyire azok nyitottak, ahol friss sírok vannak. 2001 
óta ugyanis már engedélyezik a temetkezést ide, ebbe a csodálatos reneszánsz 
sírkertbe, amelyet a következőkképpen találhatunk meg. A városi erődítmény 
részét képező, 15. századi Lipcsei Torony (Leipziger Turm) félúton található a 
főpályaudvar és a város központját képező Marktplatz között. Innét mintegy 
100 métert kell sétálni a Hanseringen, azután jobbra fordulni, felkapaszkodni a 
meredek úton, és előttünk is áll a Gottesackerstrassen lévő kaputoronnyal díszí-
tett bejárat.321

A Martinbergre 1557 től 1594-ig épített temető elnevezését úgy fordíthat-
juk, hogy az a városi „Isten mezeje”, mintájául az olasz Campo Santi szolgált. 
(Magyarul is mondjuk néha, hogy valaki már az égi mezőkön jár.) A tervező és 

321  Manfred Stern: The Stadtgottesacker in Halle. = The Mathematical Intelligence, Vol. 15. 1993. 
No 2. pp. 48–49.
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a kivitelezés felügyelője Nickel Hoffmann (1510–1592) kőfaragó, városi építész 
volt.322 Domborműve a temetőbejárat hátsó boltíve felett látható.

A sírkert közelítőleg téglalap alapú, azt mintegy öt-hat méter magas fal ha-
tárolja. Ehhez építettek 94 boltíves sírkamrát (Grabbogengewölbe), amelyeket a 
teljes előoldalt kitöltő, díszes kovácsoltvas illetve fa mestermű zár le. (A bolt-
ívek számozása a kaputornyos bejárat baloldalán kezdődik, s az óramutató já-
rásnak megfelelőn halad. Segner sírkamrája a 83., a déli oldalon van, a sarok-sí-
rok utáni egyenes vonalban elhelyezkedő kamrák közül a 6. [Aug. Krause])

Az árkádok első boltíveit díszítő reliefek, a faragott sírkövek, valamint a 
nyitott részen lévő csodás síremlékek kultúrtörténeti értéket képviselnek. Na-
gyon sok neves embert temettek ide. A Manfred Stern által kiemeltek: a teoló-
gus és tanár August Hermann (1636–1727), a filozófus Christian Thomasius 
(1655–1728) és három matematikus: Segner, Eduard Heine (1821–1881), Frie-
dirich Mayer (1842–1898). Én még megemlítem a neves barokk zeneszerző, 
Georg Friedrich Händel (1685 Halle, 1759 London) édesapját, Georg Händelt 
(1622–1697), aki a 60. sírboltban nyugszik, hisz Hallét Händel városának is 
mondják.

A temető a második világháborús bombatámadások következtében erősen 
megrongálódott. A múlt század ötvenes éveiben csak részben építették azt újjá. 
Régi szépségét a hatalmas költséggel járó, 1991-től 2003-ig tartó építkezés kö-
vetkeztében nyerte el.323

Egyes sírkövek, boltívrészek felújítása ma is folyik. Ottlétünkkor láttuk, 
amint két restaurátor csiszolta a köveket.

Manfred Stern „előkerítette” tudománytörténész, családkutató kollégáját is, 
Bernd Hofestädt urat, a Familienforscherverein „Ekkehard” tagját, aki végig ve-
lünk volt a nemzeti szalaggal díszített kis koszorú elhelyezésénél és a temetői 
sétánál. Képriportot és két igen gazdag irodalmi anyagot is küldött. Megmutat-
juk a riportot, az egyik feljegyzést teljes egészében és idézünk a harmadik do-
kumentum-sorozatból.

A feljegyzés első tétele az 1759. évi polgári eskű, amelyről már irtunk.
A második tétel a St Ulrich templom halott-jegyzéke, ennek szövegét is is-

mertettük már.
A harmadik tétel a központi, négytornyos a Marktirche Unser Lieben Frau-

en templom halottas könyvének 600. oldaláról: hálaadás, köszönetnyilvánítási 
bejegyzés („ein Eintrag zum Gedenken, zur Danksagung”). „Jelentős személyi-
ségeknél szokás volt, hogy nemcsak annak a templomnak a halottas könyvébe 
írják be őt, ahova az illető személy területileg tartozott, hanem egy másikba is” 

322  https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel_Hoffmann
323  https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtgottesacker
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– írta nekem Anke Fiebiger a hallei Marienbibliothek könyvtárosa.324 Erre utal 
a szöveg-kezdő Dancks. rövidítés:

Dom. 20. p. Trin. [12.10.]
Dancks. Herr Joh. Andreas von Segner, der Philosophie u Artzneykunst 
Doctor, Sr. Königl. Majest. in Preussen Geheimer Rath, erster Lehrer der 
Mathematik u. Naturlehre bey hiesiger Königl. Friedrichs Universitæt, 

324  Kicsit hasonló a helyzet Angliában, Londonban. A Putney-i temetőben (Putney Vale Cremato-
rium and Cemetery) Gábor Dénes nemcsak a hamvasztási könyv 53 699. tételénél szerepel, 
hanem van díszes beírás a krematórium kápolnájában levő vitrinben elhelyezett Emlékezés 
Könyvében (Book of Remembrance) is. (Kovács László 2016-ban Gábor Dénes nyughelyének 
megtalálásáért és a „Gábor Dénes emlékének ápolása terén végzett több évtizedes áldozatos 
munkájáért” megkapta a NOVOFER Alapítvány In memoriam Gábor Dénes kitüntetést. – 
A szerk. megj.)

Dokumentumok Segnerről Halléban – Berndt Hofestädt gyűjtése
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Mitglied der Kaiserlichen Academie zu Petersburg, der Königl. Societæt zu 
London und der Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin, † [So] 5. 
h. 10. vesp. an langwieriger Krh. u. Steckfl. æt. 73 Jahr, weniger 4. Tage. 
Begraben [Mi] 8. in das von Leyserische Erbbegräbnis auf hies. GottesAc-
ker aus S. Ulrich mit 8. Pulß Gel. u. 3. Pulß am Sterbetage, mit Gefolge der 
Herren Studenten und vorangehenden sämtl. Schul Herren, mit Schülern 
und Gesänge, doch ohne Creutzstab u. ohne Parentation.

Nem fordítjuk Segner „méltatását”, csupán szabadon onnét, hogy „8-án [szer-
dán] temették a helybeli Gottesacker Leyser kriptájába a S. Ulrichból: 8 ha-
rangütéssel kísérve és 3 harangütés volt a halál napján, [egyetemi] hallgató 
urak és tanár urak kísérték diákokkal és énekesekkel, de nem volt kereszt és 
gyászbeszéd.”

A családfa-kutató Bernd Hofestädt úgy tudja, hogy 1600 körül 44 groschent 
kellett a rokonoknak fizetniük a harangozásért, és ebből a harangkötél meghúzá-
sának számával arányosan kapott néhány groschent a harangozó.

A temető vezetője általa hozott „igazoláson”, az interneten fellehető na-
gyon szép ismertetésekben és sok más helyen is az áll, hogy a temető déli ol-
dalán, a 83. számú sírkamrában nyugszanak Segner hamvai.325 Nagy dicséret 
és elismerés illeti Kasparek Lászlót, de picit félreértelmezte a sírbolt-könyv 
beírását. Helyesen „a 83. sz. sírbolti oldalon” találta meg a bejegyzést, de a 
„82. sz. sírbolt lábaihoz” kitétel azt jelenti, hogy a 82. sírbolt felöli oldalra tet-
ték Segner hamvait. Mint láttuk: nem volt „sírkő”. (Érdekes, hogy a már több-
ször említett német tanulmányírók azt betűzték ki a sírkönyv 206. oldalán, il-
letve szabad értelmezésben azt írták, hogy „balkéz felöl”. Való igaz, a 82. ár-
kád a 83. baloldalán van.)

Lengyel Zoltán írásában326 már helyesen szerepel a 83. számú sírbolt. Ő 
közli a teljes sírboltkönyvi oldal fotóját és a szöveg fordítását. Így kezdődik: 
„Felében Gottfried Schrader udvari tanácsos úr családjáé, felében Christoph 
Krause úr örököseié, Leyseréké.” Az adott oldalon még négyszer szerepel a Le-
yser név, és sehol a Dürfeld.

Nyilvánvalóan igen alaposan utánajártak a pontos temetkezési helynek a 
helybeli kutatók akkor, amikor 1977-ben, Segner halálának 200. évfordulóján 
a 83. kamra hátsó falára tették Mikus Sándor (1903–1982) alkotását. Különleges 
élmény volt szemtől szembe állni azzal a sírkővel, amit már fényképen nagyon 
sokszor láttam, és amelynek fej részét a Szegedi Pantheonban is többször fotóz-
tam. A portré alatt hosszú magyar és rövidebb német szöveg van:

325  Monuments on Mathematicians / Grave of J. A. Segner
326  Lengyel Zoltán: Beszámoló Segner kutatásainkról. = Energia és Atomtechnika 25 (1972)  No. 

12. pp. 544–554.
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SEGNER JÁNOS ANDRÁS 
„Segner – Hungarus” 

1704–1777
Pozsonyban született. Debrecen
orvosa 1731-ben, majd a jénai,

a göttingai és a hallei egyetem taná-
ra. A Segner-kerék feltalálója,

a turbina atyja

Johann Andreas Segner
„Segner – Hungarus”

Erfinder des Segner-Rades,
Vater der Turbine

Professor in Halle 1755 bis 1777

Bernd Hofestädt a követezőket írta a sírról készített feljegyzésében:
„a Leyser család sírboltjába temették Segnert”. Ezt állította a kortárs Thun-

man is a halottaskönyv, a Schwibbogenbuch des halleschen Stadtgottesackers 
206. oldalára hivatkozva.

Hofestädt azonban hatalmas további nyomozást is végzett. Kikutatta a sírbolt 
tulajdonosait, és sok irodalmi hivatkozást is küldött. Ezekből szemezgetünk:

Bernd Hofestädt képriportja a Segner-sír felkereséséről, megkoszorúzásáról
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M. Stern, Kovács L. és B. Hofestädt a Stadtgottesacker temetőben
(Fotó  H. Bade)

B. Hofestädt és H. Bade a Segner-kripta előtt
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A sírkamrát feltehetően Augustin Krause építtette 1590-ben. Számos tulaj-
donosváltás, öröklés után 1766-tól lett az a Leyser család tulajdona. A Hofestädt 
által küldött, a Stadtachiv Halle-ban őrzött 1910 körül készült fotón jól olvasha-
tó a kripta zárókövén az 1766-os évszám. Ottjártunkkor csak sejteni lehetett a 
zárókő felírását, viszont kétoldalt az ívek díszítése alatti peremen ez látható: 
„den 28 July 1766” A „83” jelzés a jobboldali oszlop belső felén látható.

August Runde ezt írta a Nr. 83-nál, a legutolsó tulajdonosok (Krausen örö-
kösök, Leyser örökösök) felsorolása után, a Bernhard Weißenborn (Bearb.): 
Rundes Chronik der Stadt Halle 1750–1835, Halle 1933. krónikájában:

„In diesem Bogen wurde den 8. October 1777 beigesetzt Geheimr[a]t und 
Profess. Joh. Andr. Segner, alt 72”.
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EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSA

Segner János András születési és temetkezési helyéről részletesen írtunk az 
Életút fejezetben. Több helyen utaltunk a vele kapcsolatos tárgyi emlékekre. 
Most szólni fogunk az emlékhelyek felkutatásáról és dokumentálásáról, majd 
időrendi áttekintést adunk a legfontosabb történésekről és a legjelentősebb em-
lékhelyek létrejöttéről.

Ezután a róla elnevezett közterületeket soroljuk fel, amelyekkel rengeteg 
ember találkozik nap, mint nap. A városok szerinti ismertetés, kis kiruccanás az 
űrbe, végül az egy helységhez nem köthető tárgyak: érmek, képzőművészeti al-
kotások, bélyegek aprólékos leírása zárja a sort.

Az emlékhelyek keresése, dokumentálása életem része. „Jó lenne össze-
gyűjteni, útikönyvszerűen megjelentetni a magyarországi fizikus emlékhelye-
ket.” Ezzel a mondatával kért fel engem a gyűjtésre Marx György, Eötvös Lo-
ránd első vidéki terepi ingakísérleteinek 100. évfordulóján, 1991 őszén a kísér-
letek helyszínén, a Celldömölk melletti Ság hegyen, a frissen koszorúzott bazalt 
emlékoszlop tövében.327 Az egyre bővülő Fizikus Útikönyv kitöltött három tel-
jes Fizikai Szemle számot 1992, 1996 és 2000 decemberében.328

Az emlékállítás mindig két dolgot takar. Van olyan személy, intézmény, 
amely méltó arra, hogy megörökítsék, és vannak, akik azon fáradoznak, hogy ez 
megvalósuljon. Segner Jánossal kapcsolatban Lengyel Zoltánt kell kiemelnünk. 
Róla 2002-ben 92 mm-es bronzérem is készült. Ligeti Erika (1934–2004) mun-
kájának előlapján a portré, név és az évszámok, hátlapján: „A magyarországi 
Segner-kutatás úttörőjének emlékére”. Az ő tevékenységére többször hivatko-
zunk. Szeretnénk megidézni a múlt század hatvanas, hetvenes éveinek lelkes 
hangulatát, a Segner-kultusz már említett csúcspontját, csúcs-szakaszát, ezért be-

327  Az emlékoszlopot, Antal Károly művét, 1971-ben állították az Eötvös emlékét dédelgető cell-
dömölkiek.

328  Anyaga az interneten is elérhető a http://fizikaiszemle.hu/ linken megnyíló oldal alján Fizikus 
Útikönyv. – Marx György (1927–2002) a XX. legendás akadémikus magyar fizikusa, a lepton-
töltés megmaradásának egyik felfedezője. Asztrofizikus, tudománytörténész, a fizikatanárok 
mentora, tanszékvezető egyetemi tanár volt.
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vezetésként csaknem teljes terjedelmében idézzük a Műszaki és Természettudo-
mányos Egyesületek Szövetsége egyik ülésén elhangzott hozzászólását, amely-
nek szerkesztett, kiegészített változatai is megjelentek magyarul és németül.329

Az Egyesület történeti munkájának központjában – az aktuális évfordulóval 
kapcsolatban – a Segner János Andrásról való megemlékezés állt.

A Segner emlékét ápoló Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületről
Írta: Lengyel Zoltán

Még 1960-ban javaslatot készítettünk egy Debrecenben felállítandó Segner-szo-
bor elkészíttetésére közadakozás formájában.

Kapcsolatba léptünk Debrecen Város Tanácsával. 1964-ben a Városi Tanács 
Hazafias Népfront Irodája, — élükön dr. Kesztyűs Loránd elnök, az Orvostudo-
mányi Egyetem rektora és Szamosújváry Sándor tanár — meghívott Debrecen-
be és az ott igen szép számban összegyűlt közönség előtt előadások hangzottak 
el Segnerről.

Tulajdonképpen ezzel az idővel kezdődik el az ún. Segner mozgalom. Sza-
mosújváry Sándornak sikerült adatot találni Segner debreceni orvosi alkalmaz-
tatására vonatkozóan, a Református Kollégium főigazgatója, néhai Módis Lász-
ló támogatásával pedig az ősi könyvtárból előkerültek Segner eredeti 1700-as 
művei. Ez a tény egyértelműen bizonyítja Segner magyarországi működését. 
További kutatásaink során a budapesti és vidéki nagykönyvtárakat végig kutat-
tuk és a Segnerre vonatkozó adatokat eredeti szövegben összegyűjtöttük.

Az Állami Pénzverde műszaki igazgatója, Gonda Lajos kohómérnök baráti 
támogatásával Renner Kálmán szobrászművész elkészítette a Segner-érmet, 
melyből a Pénzverde 11 db tombak öntésűt átadott azzal, hogy a Segner-mozga-
lom támogatóit jutalmazzuk meg.

A Széchényi Könyvtárral, az Egyetemi Könyvtárral és a Műszaki Egyetem 
Kísérleti Fizika Tanszékével egyetértésben 1967. október 5-én, Segner halálá-
nak 190 éves évfordulója alkalmával emlékkiállítást rendeztünk. A kiállítás véd-
nökségét az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület vállalta.

A Széchényi Könyvtár előcsarnokában az igen gazdag Segner-kiállítást 
megnyitottuk, a kiállításról színes felvételeket készítettünk és alkalmi postape-
cséttel a megjelentek részére alkalmi bélyegeket pecsételtethettünk.

Ugyanakkor az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárában található 
eredeti Segner-könyvekből a Könyvtár oszlopcsarnokában szép kiállítást állítot-
tunk össze a könyvtár látogatói részére. A Műszaki Egyetem Kísérleti Fizika 

329  Lengyel Zoltán: Beszámoló Segner kutatásainkról. = Energia és Atomtechnika 25 (1972)  No. 
12. pp. 544–554.; Lengyel, Zoltán: Zur Segner-Gedächtnispflege in Ungarn, Johann Andreas 
Segner (1704–1777) und seine Zeit. = Uo. 30 (1977)  pp. 242–248.
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Tanszékén pedig Mátrainé Zemplén Jolán professzor és Bukovszky Ferenc do-
cens október 5-én előadásban emlékezett meg Segner János Andrásról. A buda-
pesti Rákóczi úti Tanszerbolt fizikai eszközök kirakatában a nagyközönségnek 
is bemutattuk Segner János András dokumentációit. A kiállítások mintegy hat 
hétig voltak nyitva. Az újságok is megemlékeztek róla, és szépszámú látogató 
tekintette meg a korabeli és későbbi, Segnerről szóló műveket.

Az Egyesület Elnöksége felé benyújtott javaslat elfogadása után megalakult 
a „Segner János András Szakbizottság”, melyhez Mátrainé Zemplén Jolán pro-
fesszor javaslata alapján csatlakozott az Eötvös Loránd Fizikai Társulat is. A Fi-
zikai Társulat M. Zemplén Jolán professzort bízta meg a Szakbizottságban való 
képviselettel. A Szakbizottság azóta lelkes munkával folytatja Segnerre, utóbbi 
időben Irinyi Jánosra és folytatásképpen Bolyai Farkasra vonatkozó kutatásait, 
elsősorban nevezetteknek az energiatermelésre és felhasználásra tett javaslataik 
kapcsán.330

A Szakbizottság első ülését 1971. február 9-én tartotta. Ezen időtől kezdve a 
Szakbizottság minden hó második keddjére tűzte ki állandó összejövetele idejét.

A Segner Szakbizottság júliusban a debreceni Technika Házában tartott ösz-
szejövetelt.

Ez időtől kezdve a Szakbizottság szoros kapcsolatban áll Debrecen Város 
Tanácsával, a Református Kollégiummal, a Füvészkert-utcai iskolával, az Or-
vostudományi Egyetemmel és több más intézménnyel. ...

Szakbizottsági javaslatra elnökségünk „Segner Hungarus” aranyéremmel 
tüntette ki M. Zemplén Jolán professzort. Ugyancsak e kitüntetésben részesült 
W. Kaiser hallei professzor.

Az év sikeres kutatásai közé tartozik annak megállapítása, hogy Segner Já-
nosról krátert neveztek el a Holdon. Az erre vonatkozó adatokat részben már 
korábban, részleteiben pedig az 1972. októberében tartandó Segner-napok alkal-
mával ismertetjük. Külföldi kapcsolataink közül Göttingát és Hallét említjük 
meg. Mindkét helyen az egyetemekkel és Nörten város történelmének kutatójá-
val tartjuk a kapcsolatot.

E helyen említjük meg azt az örömteljes tényt, hogy Zemplén Jolán profesz-
szor leningrádi útja alkalmával több mint száz darab Segner levelet fedezett fel 
az Euler-archivumban.

Kutatásaink eredményéről egyesületi lapjainkban beszámolunk. A Segner 
János Andrással kapcsolatos kutatási eredményeket (kb. 200 oldal és 30 oldal 
képanyag) 2–300 példányban egyesületünk kiadvány formájában kívánja is-
mertté tenni, ha erre az anyagi fedezet megteremthető lesz.

A Debreceni Református Kollégium ősi épülete egy szobáját – évekkel ez-
előtt történt megbeszélés alapján – megkaptuk a Segner emlékek elhelyezésére.

330  A Szakbizottág 1970–1975 közötti anyagai megtalálhatóak voltak az MTESZ levéltárában a 
157d jelzés alatt.
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Lengyel Géza festőművész a szegedi egyetem Fizika Tanszékének külső fa-
lára Segner-domborművet készített. Ezt a Szakbizottság ülésén bemutatjuk és 
jóváhagyás után Szegeden elhelyezzük. A dombormű márványlapon van és a 
szegedi Magyar Pantheonból hiányzik. A Szakbizottság tovább folytatja Irinyi 
Jánosra és Bolyai Farkasra vonatkozó adatgyűjtését.

Debrecenben a Segner-tér helyét a Városi Tanács kijelölte és az ott elhelye-
zendő márványtábla is vésés alatt van.

Ugyancsak elkészült Schaár Erzsébet szobrászművész Segner-emlékmű ter-
ve, amely a művész elgondolása szerint a debreceni új Orvostudományi Egye-
tem épülete előtti parkban lesz felállítva. Az emlékmű két részből áll: a park 
közepén egy kb. három és fél méter magas mozgó Segner-kerék, körben a talap-
zatán „Segner-kerék” felírással, a hatalmas központi épület falára pedig egy 1 x 
1,20 méteres Segner-dombormű készül. A két emlékmű úgy lesz elhelyezve, 
hogy a főútvonalról jól láthatók. Megemlítem még, hogy Budapesten a VIII. 
kerület Nagyvárad téri gyermekkórház melletti szabad területen megépül az Or-
vostudományi Egyetem új épületcsoportja, s mivel itt kap majd helyet a Fizikai 
Tanszék, tervbe vettük itt is egy Segner-emlékmű felállítását.”331

ÉVFORDULÓS MEGEMLÉKEZÉSEK

Sajnos biztosan nem öltött testet Schaár Erzsébet elgondolása, és nincs tudomá-
sunk Lengyel Géza domborművének elhelyezéséről, pedig a reá történő hivat-
kozás a megvalósulás döntő szakaszára utal. Ugyancsak nincs adat a budapesti 
Segner-emlékmű létrejöttéről. A Magyar Pantheonba Mikus Sándor műve ke-
rült, erről majd írunk még. Nem lett anyagi fedezet a tervezett, nagyszabású 
egyesületi kiadványra sem. Jelen könyvünk talán megfelel az akkori elképzelé-
seknek, és emléket állít a Segner-kutatóknak is.

Schaar Erzsébet művei után kutatva – Bretus Imre segítségével – ráleltünk 
egy nagyszabású emlékmű-elgondolásra, ami nem egy mozgó Segner-kerék, ha-
nem egy épület, emlékmúzeum terve. Ennek tetején lett volna a „hatás-ellen-
hatás” elvre épülő, Segner szellemiségét kifejező, lendületes absztrakt alkotás. 
A makett el is készült 1975-ben: 76x70x50 cm, alumínium, fa. Lengyel Zoltán 
számolt be arról,332 hogy a Tudománytörténeti Szakbizottság és a Segner Szak-
bizottság képviselői 1976-ban megtekintették azt M. Kemény Judit műtermé-
ben.333 Elképzelésük szerint a halál 200. évfordulójára készült volna el az épü-

331  Lengyel Zoltán hozzászólása és a nyomtatásban való megjelenés ideje között megvalósult a 
Segner-tér és a Segner-múzeum felavatása a kétnapos Segner ünnepség keretében.

332  Energia és Atomtechnika 29 (1976) No. 9. p. 420
333  Kemény Judit (1918–2009) szobrász, grafikusművész. Máthé Iván György építész felesége, 

művészetének egyik alapja: a tudomány.



201

let, és tetején a „grandiózusnak szánt, lángoló fémkompozíció” (Bretus).334 
A makett ma is megvan, megmutatjuk annak fotóját, valamint a műtermi látoga-
tásról készült képet, ahol balról rendre: Máthé Iván György építész, mellette a 
művésznő, Major Máté a Segner emlékbizottság elnöke, Lengyel Zoltánné és 
Lengyel Zoltán bizottsági tagok.

Erről az emlékmű-tervről azonnal a csodálatos Alessandro Volta múzeum, a 
Comoi tó partján álló köralakú dóm, a „Tempio Voltiano” (Volta templom) jut-
hat az eszünkbe, és megállapíthatjuk, hogy az olaszok megadják a tiszteletet a 
tudósaiknak is.

Lengyel Zoltán írásai és egyéb források alapján most időrendi áttekintést 

334  Bretus Imre (1971–) a Tat Galéria tulajdonosa.

M. Kemény Judit 
műtermében
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adunk a legfontosabb emlék-állításokról és a hozzájuk kapcsolódó ünnepi meg-
emlékezésekről, szimpóziumokról.

1964 – Születésének 260. évfordulóján:
Előadás-sorozat Debrecenben

1967 – Halálának 190 éves évfordulóján:
Kiállítások az Országos Széchényi Könyvtárban, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem könyvtárában, valamint a budapesti Rákóczi úti Tanszerboltban,
előadások a Műszaki Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékén,
ezüst emlékérem kibocsátása Debrecenben,
ezüstözött bronz érem, ETE Budapest

1971-ben
Segner János András Szakbizottság megalakulása (vezető: Lengyel Zoltán, tit-
kár: Karády Pál, jegyzőkönyvvezető: Lengyel Zoltánné), tombak Segner érem 
kibocsátása

1972 – Halálának 195. évfordulóján
Segner-napok 1972. okt. 9–10-én Budapesten

A kétnapos, nagyszabású megemlékezés tulajdonképpen a Segner Szakbi-
zottság kibővített, ünnepi ülése volt.

9-én a Technika Házában Lengyel Zoltán, a Szakbizottság vezetője fel-
kérte Wahlner Aladárt, az ülés elnökét, az ETE főtitkárhelyettesét, hogy 
mondja el megnyitó beszédét Segner halálának 195. évfordulója kapcsán.335

Ezt követte két hallei Segner-kutató tudományos előadása. Wolfram 
Kaiser az ünnepelt hallei tudományos tevékenységéről, míg Werner Pie-
chochki a hallei életéről beszélt.336

Eric G. Forbes, az Edinbughi Egyetem Történelemtudományi Intézeté-
nek professzora tanulmányának címe: Segner, Mayer és a Göttingai Csillag-
vizsgáló. A Fizikai Szemlében történő ismertetésében az áll, hogy Ő is tar-
tott előadást. Az ünnepség eseményeinek igen részletes leírásában és a fény-
képekkel gazdagon illusztrált előadások ismertetésénél viszont ezt a 
lábjegyzetet olvashatjuk. „A szerzőnek a Segner-napokra küldött tanulmá-
nya”. Nagyon valószínű, hogy Forbes nem tudott eljönni Budapestre. A sze-

335  Segner ünnepség 1972. október 9-10-én Budapesten és Debrecenben. = Fizikai Szemle 23 
(1973) No. 11. p. 351.

336  Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) lapja 42 oldalon számolt be az esemé-
nyekről: Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 12. pp. 529–570. Bevezetésként közölték M 
Zemplén Jolánnak a Petőfi Rádióban elhangzott előadását, amely egyben az ünnepi esemé-
nyek bejelentése és bevezetése volt.
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replőkről, az elnöségekről, a közönségről gazdag fényképanyag tudósít, de 
nincs fénykép a brit kutatóról.

Lengyel Zoltán aprólékosan ismertette a Segner-kutatások eredményeit. 
Beszélt Segner János Andrásnak az egyetlen, Magyarországon az Országos 
Széchényi Könyvtárban őrzött leveléről. Ezt követően részletesen szólt Seg-
ner csillagászati tevékenységéről, a nörteni malomról, majd a hallei sírról. 
Felsorolta a Segner-mozgalom megannyi megnyilatkozását: előadásokat, ki-
állításokat, elnevezéseket.

Annak idején a vállalatok igen nagy mértékben támogatták a tudomá-
nyos egyesületek munkáját. (Mutatja ezt egyebek között az is, hogy a buda-
pesti ünnepségen a turbinákat is gyártó Láng Gépgyár vezetőinek népes cso-
portja vett részt.)

Az egyesületek, s köztük az ETE, hálás volt ezért Wahlner Aladárnak.
Az ülés elnökének szavait idézem:
„Kedves kötelességünknek teszünk eleget, mikor köszönetet mondha-

tunk egy olyan műszaki vezetőnek, aki mind az energiaellátás, mind a mű-
szaki történetkutatás támogatása, lehetővé tétele körül, a rendelkezésre álló 
lehetőségekkel az eredmények eléréséhez nagy segítséget adott. Marjai Ist-
ván főmérnök úrhoz szólunk, és kérjük, hogy tudományos egyesületeink el-
ismeréseként a „Segner Hungarus” kétoldalas emlékérmet átvenni szíves-
kedjék”

(Dícséretes, hogy a „kartársi”, „elvtársi” korszakban Wahlner Aladárnak 
a főmérnök úrnak adta át a kitüntetést.)

Ünnepségek Debrecenben: a 
Segner-múzeum és a márványtáblával jelölt Segner-tér felavatása

Debrecenben október 10-én:
A Technika Házában Lengyel Zoltán felkérte Molnár János TITÁSZ (Ti-
szántúli Áramszolgáltató) igazgatót, az ETE debreceni szervezetének elnö-
két az ülés megnyitására és levezetésére.

Ünnepi beszédet Kesztyűs Loránd, a Debreceni Orvostudományi Egye-
tem rektora mondott.

Makkai László, a Debreceni Református Teológiai Akadémia professzo-
ra, az intézet nagykönyvtárában őrzött négy eredeti Segner műről és a meg-
szerzett másolatokról beszélt. Szénássy Barna az ünnepelt matematikai 
munkásságának legfontosabb eredményeit ismertette, majd M. Zemplén Jo-
lán és Hársfalvi Alajos, Debrecen II. kerületi tanácselnökének rövid beszé-
dei következtek. Hársfalvi elmondta, hogy „Különös jelentőséggel bír, hogy 
munkássága ismertetéséhez és emléke megőrzésére külön Segner terem ké-
szült a Református Kollégium múzeumában, ahol nagy lelkesedéssel, társa-
dalmi munkában dolgoztak a Hajdu-Bihar megyei Építőipari Vállalat szo-
cialista brigádjai, a MÁV Kandó Kálmán szocialista brigádja, a Mezőgazda-
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sági Felszereléseket Gyártó Ktsz, és a Kő-és Műkőipari Ktsz dolgozói. Ez 
utóbbiak alkotása a Segner tér márvány táblája is.”

Az ünneplő közönség a TITÁSZ által biztosított autóbusszal a Segner 
térre, a névadó és márványtábla leleplező-, majd a múzeumavató ünnepség-
re ment. Tér- és tábla-avatón beszédet mondott Wahlner Aladár és Hársfalvi 
Alajos. A Református Kollégium könyvtárát, múzeumát és az újonnan ki-
alakított Segner-szobát Makkai professzor úr és a múzeum osztályvezetői 
mutatták be.

1974 – Születésének 270. évfordulóján:
Segner-szobor felállítása Debrecenben

1977 – Halálának 200. évfordulóján
Halléban Mikus-dombormű került Segner sírboltjába és emléktáblát helyeztek el 
lakóházának helyén.
Megjelent W. Kaiser könyve: Johann Adreas Segner, „Der Fater der Turbine”
Megjelent W. Kaiser és B. Thaler szerkesztésében a „Johann Andreas Segner 
(1704–1777) und seine Zeit, Hallesches Segner-Symposium 1977” c. tanul-
mánykötet.

Segner-konferencia Halléban 1977-ben:337

A Martin Luther Egyetem ebben az évben ünnepelte fennállásának 475. év-
fordulóját. A konferencia része volt a jubileumi rendezvényeknek, amelynek 
főrendezői Wolfram Kaiser és Arina Völker voltak.

Szeptember 29-én az egyetemnek a könyvtár melletti előadó termében 
hangzottak el az üdvözlő beszédek a vendéglátók, a város és a külföldiek 
részéről. A nemzetközi szimpóziumon a házigazdák mellett cseh, szlovák, 
lengyel, holland és magyar résztvevők voltak. A magyar küldöttség vezetője 
és tagjai rendre: Wahler Aladár, Lengyel Zoltán, Karády Pál, Szamosújváry 
Sándor és Kasparek Lászlóné.

Az első nap délelőtt tudományos előadások hangzottak el. Délután ke-
rült sor a Stadtgottesacher temető 83. kriptájában elhelyezett domborműves, 
magyar és német feliratú sírkő megkoszorúzására. Mikus Sándor alkotása a 
magyar Kulturális Minisztérium ajándéka. Ezt követően emléktáblát avattak 
az akkori Klement Gottwald utcában: a Segner egykori házának helyén álló 
épület kapujában. (A ház felújításakor az emléktábla elkallódott.)

Szeptember 30-án a Technika Házában folytatódtak az előadások. Ekkor 
mondták el magyarul kutatásaik eredményét Lengyel Zoltán és Szamosújvá-
ry Sándor, rendre a Segner-emlékek magyarországi ápolásáról és a debrece-

337  Lengyel Zoltán – Karády Pál: Beszámoló a hallei Segner-Konferenciáról. = Fizikai Szemle 28 
(1978) No. 6. p. 235.
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ni Református Kollégiumról. Előadásaik tartalmáról Kaiser professzor adott 
német nyelvű összefoglalót. Karády Pál felolvasta Segner matematikai 
munkásságáról szóló tanulmányát.

Az előadások kibővített, szerkesztett anyagát 255 oldalas kiadványban 
jelentették meg az egyetem tudományos közleményeinek sorában: Wissens-
chaftliche Beiträge der Martin-Luther Universität, Halle-Wittenberg 
1977/36 (T20), Halle (Saale). A mű igen gazdag anyagának több részletét 
felhasználtuk, beépítettük könyvünk megfelelő fejezeteibe. Most csak azt 
emeljük ki, hogy Kaiser és Piechocki az 1972-ben Debrecenben tartott elő-
adásuk kibővített változatát mondták el. Arina Völker Segner pozsonyi, 
Georg Uschmann és Erika Krauße pedig a jénai éveiről beszélt. Juraj Poto-
čan elmondta, hogy Segner mennyiben járult hozzá a vízturbinák kifejlesz-
téséhez. Betettek a kötetbe olyan tanulmányokat is, amelyek nem hangozot-
tak el a szimpóziumon, de nagyon sok információt közöltek a 18. századi 
Halléról, az akkori egyetemről, az orvosi és természettudományi tananya-
gokról, a debreceni tisztiorvosokról, Segner tanárairól; összesen 14 szerző 
20 írása.

A rendezvény második napjának délutánján a résztvevők a hallei plane-
táriumot tekintették meg. Itt állították ki azt a Segnerről szóló gazdag fény-
képdokumentációt, amelynek nagy részét a magyar kutatók küldték Halléba.

A harmadik és negyedik nap kirándulásokkal telt el. Meglátogatták 
egyebek közt a tanterburgi csillagvizsgálót és az Ziegenrücki vízenergia-mú-
zeumot. Ez utóbbiban működő Segner-kereket is láttak.

2004 – Születésének 300. évfordulóján:
Magyar ünnepi bélyeg
Megemlékezés a Természet Világa folyóiratban (Abonyi Iván)338

A Szlovák Nemzeti Bank ezüst 200 koronás emlékérme
A Szlovák Szabványügyi Hivatal emlékérme és kitüntetési érme

2017 – Halálának 240. évfordulóján
A Segner-szobor újra-felállítása és a Segner-tábla felújítása Debrecenben

UTCA- ÉS TÉR-ELNEVEZÉSEK

Karol Prikkel szlovák szövegében – valószínűleg az internetre támaszkodva – 
az áll, hogy a Segnerről elnevezett utcák az USÁ-ban is vannak: ”Segner Road 
– ( Fredericksburg), Texas; Segner Drive – Hemet, Kalifornia. Hosszas levele-

338  Abonyi Iván: Háromszáz éve született Segner János András. = Természet Világa 135 (2004) 
No. 12. pp. 547–550.
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zés után kiderült, hogy az utcaelnevezés Texasban nem kapcsolódik a mi Segne-
rünkhöz, a kis falusi utaknak adtak neveket, hogy vészhelyzetben megtalálják 
az ott élőket. (Van tó a közelben, ezért valószínű, hogy a német elnevezésű tele-
pülésen /Fredericksburg/ segner=horgász a szó megfejtése.)

„There is no connection to your 18th century physicist. In our rural county 
to help with emergency services the small farm roads were given names. Segner 
road was the name chosen for the road by the people whose house was there.” 
(Brian MacWithey Library Director – Pioneer Memorial Library)

Hasonló a helyzet a kaliforniai Hemet városában is. Innét nem sikerült ema-
il-választ kapnunk sem egy iskolából, sem a városi könyvtárból, ahova én írtam, 
sem a városházáról, ahova a magyar származású könyvtáros ismerősöm, a 
Kongresszusi Könyvtár (LOC) magyar részlegének vezetője, Kenneth Nyirádi 
írt: „Az amerikaiak nem neveznek el utcákat természettudósokról, az alapítókról 
nevezik el azokat. Ahol én nőttem fel New Yorkban az utcákat az egyetemekről 
nevezték el (én a Conell streeten laktam).”

Viszont Budapesten, Zsolnán, Bécsben, Pozsonyban, a németországi Ketschben 
többnyire a Segner utca környékén levő utakat is természettudósokról nevezték 
el.

Budapest
A XI. kerületben: Segner János utca. Vele párhuzamos a Bodola Lajos utca
Bodola Lajos (1825–1897) bányamérnök, vízépítő mérnök, utazó, illetve a fia: 
Bodola Lajos (1859–1936) geodéta, az MTA tagja

Zsolna
Segnerova ulica, 010 15 Žilina-Hájik, Szlovákia
A környező utcák nevei szlovákul (azért ráismerünk a magyar változatokra): 
Mateja Bela, Petzvalova, Mikovinho, Kempelenova.
Igazán dícséretes csokor!

Bécs
Segnerstraße, 1956 június 20. óta nevezik így ezt az utcát a 10. kerületben 
(Oberlaa), korábban Simmeringer Straße volt.339

Ketsch
Németország
Segnerstraße, 68775 Ketsch

339  Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien – https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Felix_ 
Czeike:_Historisches_Lexikon_Wien
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Halle
„A halle-wittenbergi Martin Luther-Egyetem I. sz. orvosi klinikája 1963 tava-
szán azzal a javaslattal fordult Halle város tanácsához, hogy a Saalementi város 
egyik utcáját az 1755-től 1777-ig itt tanító orvos, matematikus és fizikus Segner 
J. A. után nevezzék el. Ezt a kérést teljesítették: azóta a korábbi Hedwig-utca 
Segner nevét viseli és ennek érdemdús tevékenységére, valamit az Academia 
Fridericiana számára jelentős tudományos időszakára emlékeztet”—olvashattuk 
Kaiser professzor 1972. évi debreceni előadásának, már idézett nyomtatott vál-
tozatában.

Segner-Straße Halléban (Saale):
Latitude: 51.4884745, Longitude: 11.9769163. (Német szakirodalomból vettem 
ezeket az adatokat, teljesen felesleges egy hosszú, kanyargó utca megtalálási 
helyét ekkora pontossággal megadni.)
Megmutatjuk az egyik utca-névtáblát, amelyet a Luisienstrasse útkereszteződé-
sében oszlopra helyeztek.
Az utcanév alá ezt írták a névadóról:
„Johann Andreas Segner (1704–1777). A természettudomány és a matematika 
professzora a hallei egyetemen. A turbinatechnika előkészítője (Segneri vízike-
rék)”

Pozsony
Íme a pozsonyi Segner utca névváltozásai:
Mai utcanév: Olejkárska ulica.
Az Ortvay névjegyzékből: 1879-től: Segner-út (Segnerstrasse), 1925-től: Seg-
nerova cesta, 1945-től: Olejkárska ulica.
Ide másoljuk a Segner út leírását Ortvay Tivadar könyvéből.”340

„Segner út (Segnerstrasse) A Ferenc József város ezen széles s egyenes útja a 
Kikötő utat köti össze a Nádor-utcával. Áthasítja a Széchényi utcát. 1879 júl. 
28-án kapta nevét Segner János után, ki Pozsonyban 1704-ben okt. 4-ikén szü-
letett. Címeres szülőháza ma is megvan a Mihály-utcában, de címere azon kívül 
a Malomvölgyi 5-ik malomnál is látható.”341

340  Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei, A város története utca és térnevekben. Eredeti 
kutatások alapján írta Dr. Ortvay Tivadar, Pozsony, 1905. Wigand. (Reprint: 1991).  
Elérhető az interneten is: mtatkki Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Studies 
Institute for Minority Studies.  
– Ortvay Tivadar (1843–1916) (1875-ig Orthmayr Tivadar) történész, régész, földrajztudós, 
pedagógus, római katolikus pap, a MTA rendes tagja, Ortvay Rudolf (1885–1945) fizikus 
nagybátyja.

341  Ez a címeres kő került elő nemrégiben a föld alól. Lásd „A Segner-kerék” fejezetet.
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A Kalligram Kiadó 2008–2009-ben újra kiadta Ortvay munkáját öt kis kö-
tetben, a régi városrész-elnevezések alapján (Ferenc József város, Óváros, Ná-
dorváros, Terézváros, Újváros), de a mai kor emberére gondolva a mai utca- és 
tér elnevezésekkel és mai térképpel.342

Ma Pozsony IV. kerületében van Segnerről elnevezett utca.
Segnerova ulica, 841 04 Karlova Ves
Közelben van a Kempelen /Kempelenova ulica.

Most következik a városok szerinti ismertetés azokról az emlékhelyekről, ame-
lyekről eddig részletesen nem esett szó.

Debrecen
Segner tér
Valamikor barom-vásártér volt a mostani Segner tér. 1972-ben a névadó ünnep-
ségen avatták fel Segner márvány emléktábláját a 7. számú házon.

DR. SEGNER JÁNOS ANDRÁS
1704-1777

A POZSONYI SZÜLETÉSŰ TUDÓS 1731-BEN DEBRECEN
VÁROS ORVOSA VOLT.

A SEGNER-KERÉK FELTALÁLÓJA, A TURBINA ATYJA.
DEBRECEN UTÁN JENA, GÖTTINGA, HALLE EGYETEMEIN A MATE-

MATIKA ÉS A FIZIKA PROFESSZORA.
A VILÁGHÍRŰ ORVOS ÉS FIZIKUS EMLÉKÉRE, 1972.

DEBRECEN MEGYEI VÁROS ENERGIAGAZDÁLODÁSI
TANÁCSA TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

„A téravató ünnepség többszáz résztvevő mellett, igen megható formában folyt 
le. Felavató beszédet mondott az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
nevében Wahlner Aladár főtitkárhelyettes, Debrecen város nevében Dr. Hárs-

342  Ortvay írja: „Magyar nemesei oklevelét II. Frigyes porosz király megerősítette 1755-ben. Seg-
ner tanulmányait szülővárosában kezdte s azután Jénában befejezte. Utóbb Debrecenben volt 
városi főorvos. Innen visszakerült Jénába, hol mint bölcsészeti tanár működött. Majd Göttin-
genben a fizika, metafizika és vegyészet tanára volt. 1755-ben meghívták Halléba, hol mint 
kir. titkos tanácsos 1777. okt. 5-én meghalt. Számos irat szerzője s ő a róla elnevezett vízike-
rék feltalálója.  
A Segner-utca mentén fekszik a Regenhard Ferenc és társa Posztógyára, mely mintegy hétezer 
négyszögölnyi területet foglal el a Rákóczy-, Nádor-, Széchényi utcák és a Segner út között. 
Alapították 1871-ben s áll egészben 6 gyári épületből. Hajtóerőként egy 100 lóerejű gőzgép 
működik. Kétharmadában nőkből álló munkásainak a szám 150-160. termelési képessége 
évenként 120 ezer méter posztó és 67,200 méter kálikó, [= finom vagy merev pamut- illetve 
len-szövet]”.



209

falvi Alajos elnök” – így kezdődik a „Debrecenben 1972. október 10-én 14 óra-
kor az új Segner-téren” c. tudósítás.343

A tábla a tér hatalmas átrendezése után sokáig erősen megkopottan egy újonnan 
épített, kis tornyos emeletes ház falán, két ablak között volt látható, a „Védő 
zóna” MUNKA- ÉS VÉDŐRUHÁZATI ÁRUHÁZ óriási méretű felirat alatt. 
Az áruház hivatalos címe jelenleg Csap u. 2., de a sarok-épület tér felöli falán 
van a márványlap és a „Mesterfalva Segner-tér” feliratú tábla. A Segner szobrot 
is felállították végre újra 2017 októberében, és ezt a márványlapot is átfestették.

Református Kollégium
Kálvin tér 16.
A Nagykönyvtárban 1964-ben Lengyel Zoltán és fia, Lengyel Attila – az ETE 
Segner Szakbizottságának tagjai – gyűjteményei alapján állandó kiállítást ren-
deztek be Segner munkáiból, a hazai és külföldi kutatások eredményeiből. Ide 
került 1970-ben a Segnerről elnevezett Holdkráter fotója.

1972-ben a Gimnázium iskolatörténeti múzeumában Segner-termet hoztak 
létre, amint arról már írtunk. Itt volt látható a fizikaszertár 19. századi Seg-
ner-kerék modellje, és ide került 1974-ben Mikus Sándor ajándékaként az Or-
vostudományi Egyetem területén álló bronz Segner-szobor patinázott gipsz ere-
detije. Ma, 2018-ban hiába keressük a Segner-termet: nincs, felszámolták. (Az 
iskolatörténeti múzeum még a Kálvin téri épületben van.) A hatalmas gipsz 
szobrot azonban őrzik, átvitték 2014-ben a Péterfia u. 1–7 számú régi iskolai 
épületbe, ahol most együtt van a református általános és a középiskola. Ez utób-
bi a DRKG – Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma (1972-ben 
innen kellett a gimnáziumnak a Kollégium hátsó épületébe költöznie.) Az inter-
neten, újságcikkekben ezért számos helyen úgy szerepel a szobor eredeti gipsz-
mintája, mint Mikus 2014-es alkotása. Az impozáns művet 1995-ben bemutat-
tuk egy nagy nemzetközi fizikatörténeti konferencia kiállításának keretében, a 
2000-ben megrendezett hannoveri világkiállítás hat magyar tudóst ábrázoló 
gipsz szobrának társaságában Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán. 
(Utóbbihoz kapcsolódik a világkiállítás tiszteletére megjelent, magyar tudóso-
kat bemutató kiadvány is, amelyet Gazda István és Estók János állított össze.)

Füvészkert utcai Általános Iskola
Füvészkert u. 2.
[jogutód: DEKÁI – Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
Péterfia u. 1–7.]
„1969 február 19-én az iskola ’Béke és Barátság’ termében nagyszabású Seg-
ner-ünnepség volt a Városi Hazafias Népfront és az Energiazdálkodási Tudomá-

343  Energia és Atomtechnika 25 (1972) No. 12. p. 562.



210

nyos Egyesület védnöksége alatt, mely ünnepség keretében márványból készült 
Segner emléktáblát lepleztek le” – tudósított Hársfalvi Alajos, a már említett 
1972. évi beszédében. Az iskola épületében külön Segner-falat is létrehoztak 
1969-ben. Az iskolát 1989-ben átvette a Tiszántúli Református Egyházkerület, 
ez lett a Református Kollégium Általános Iskolája, a „kis Refi”. 2014-ben az 
iskola a Péterfia u. 1–7 számú épületbe költözött a gimnáziummal együtt, amint 
azt az imént írtuk. (A Füvészkert utcai épületben ma a Református Levéltár és 
könyvtári raktárok vannak.) A Péterfia utcában nincs ’Béke és Barátság’ terem, 
nincs emlékfal, csupán a második emeleten a már többször említett, hatalmas 
gipsz-szobor, pár soros, igénytelen kivitelű ismertetéssel. A márványtáblának is 
nyoma veszett, ugyanúgy elkallódott, mint Segner hallei lakóházának helyét jel-
ző tábla.

Orvostudományi Egyetem elméleti tömb
Nagyerdei krt. 98.
1974. október 5-én 11 órakor valósult meg az 1960 óta dédelgetett álom: Lőrinc 
Imre nyugalmazott államtitkár, az ETE elnöke elmondta avató beszédét, és az 
egyetem új, tízemeletes épületének parkjában leleplezte Mikus Sándor (1903–
1982) kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész-professzor Segner János András 
bronz szobrát.

„Az archaizáló fej kissé eldugva, az Élettani Intézet vörös téglafalához közel 
kapott előnytelen helyet” – írta Sz. Kürti Katalin (1940– ): „Köztéri szobrok és 
épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-Biharban” (Hajdú-Bihar Megyei 
Tanács, 1977) c. könyvében.

A Segner-szobor 
felavatása 
Debrecenben  
1974-ben 
(A Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár 
– Helytörténeti 
Gyűjtemény és 
Fotótár, Debrecen 
szívességéből)
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A szobor élethű: térbeli megformálása Franz Reibenstein (1697–1751) 1747-
ben készült Segner portréjának. Egyezik a tekintet, a paróka, az ing, a kabát 
(lásd egyebek közt: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Voit- 
Sammlung).

A nagyszabású avató ünnepségen az alkotó művész jelenlétében koszorúkat 
helyeztek el a szobor talapzatánál. Rendre: ETE (Lőrinc Imre, Kasparek Lász-
lóné, Lengyel Attila, Lengyel Zoltán), Városi Tanács, Orvostudományi Egyetem 
(Szabó Árpád rektor), Hazafias Népfront, Halle város és egyeteme (Wolfram 
Kaiser, Arina Völker).

Az ünneplés a Segner téri emléktábla koszorúzásával, majd a Segner mú-
zeum megtekintésével folytatódott. Itt adtak át tombak Segner-érmet Szamosúj-
váry Sándornak.

A Magyar Posta aznap Segner-bélyeget bocsátott ki.
A Magyar Rádióban Kasparek Lászlóné tartott előadást Segnerről. Ennek 

szövegét is közölték az Energetika és Atomtechnika folyóiratban Lengyel Zol-
tánné beszámolója után.344

344  L. Z.: [Lengyel Zoltán] Segner János András szobrának leleplezése Debrecenben Fizikai 
Szemle, 1975/8. p. 316. [A szövegben „az ELTE koszorúját” helyesen: az „ETE koszorúját”.] 
Lengyel Zoltánné: Dr. Segner János szobrának leleplezése Debrecenben, Energetika és Atom-
technika,28. 1975/7. 328-333  
http://jadox.meliusz.hu/JaDoX_Portlets/displayContent?docId=345760&secId=4958

A Segner-szobor leleplezése 2017-ben
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Hányatott sorsa lett a Segner-szobornak. Építkezések miatt a szobrot elmoz-
dították eredeti helyéről, és az deszkákra fektetve sokáig hevert a fűben. Kántor 
Sándorné Varga Tünde áldozatos munkájának köszönhetően 2017 októberében 
újra felállították az alkotást a Debreceni Egyetem Nagyerdei campusán: a Klini-
ka-telepen, az egyetem parkjában, a Műveseállomás mellett, a Kenézy villa mö-
gött.

Ragaszkodtak a hagyományokhoz, a régi helyéhez közel, most is kissé el-
dugott, bár szép részen van. A restaurálással Győrffy Lajos szobrászművészt, a 
debreceni Reformáció Emlékmű egyik alkotóját bízták meg.

Az ünnepélyes újraavatás, a leleplezés 2017. október 25-én volt.
Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektor-helyettese, majd Komolay Sza-

bolcs Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere, Fekete Károly református 
püspök és Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rekto-
ra mondott avatóbeszédet, majd négyesben lehúzták a szoborról a nemzeti sza-
laggal átkötött leplet.

Ezt követte a koszorúk elhelyezése.
Közreadjuk Nagy Mihály tanár úr és Kotricz Noémi képriportját. Az interne-

ten a rendezvényt követően azonnal láthattunk rengeteg beszámolót, még vi-

 Debreceni Egyetem campusán, a Kenézy villa mögött áll 2017 október óta a Segner 
szobor (Fotó Kotricz Tünde)
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deó-betétet is. A videó alkotói, dicséretes módon, előkeresték, és megmutatták 
az 1974. évi avatásról készített felvételeket. Így módunkban áll összehasonlítani 
a fekete-fehér álló képeket a színes mozgóképekkel. Azt is láthatjuk, hogy mi-
lyen sokan voltak az akkori avatáson, és milyen kevesen most. Nem érthető, 
hogy miért nem mozgósították a debrecenieket, és ezen belül is a középiskolás 
diákokat és tanárokat, az egyetemi oktatókat és hallgatókat.345

Szeged
Dóm tér
Nemzeti Emlékcsarnok
A Tudományegyetem U alakú épületének árkádsorában a költők, írók, művé-
szek politikusok, tudósok képmásai közt 1978. május 18. óta megtalálhatjuk 
Segner jól ismert hosszúparókás képmását is, ha hátunk mögött van a Dóm, ak-
kor a baloldali, keleti oldalon. A mészkő dombormű 105 x 48 cm nagyságú. Egy 
szegedi ismertetésben azt olvastuk, hogy a megyei MTESZ és a Városi Tanács 
kezdeményezte a felállítást. Az alkotó, Mikus Sándor műveinek ismertetésében 
az interneten az áll, hogy Debrecen város rendelt két példányt a domborműből, 
ezek egyike került Szegedre. (Az első, hosszú szövegű alkotás a már ismertetett 
hallei sírkő.)

A szegedi változat aláírása:

SEGNER JÁNOS ANDRÁS
1704–1777

ORVOS–FIZIKUS

Sokszor jártam az emléktáblánál, volt amikor pajkos kedvű emberek átírták a 
szöveget Örvös–fizikusra.

Pozsony
Námestie Slobody 17
A Szlovák Műszaki Egyetem Gépészeti Karán van Segnerről elnevezett előadó-
terem: „Posluchárem Jána Andreja Segnera, S1” (Faculty of Mechanical Engi-
neering STU in Bratislava).
Pozsony/Bratislava, Óváros/Staré mesto, Ludvik Svoboda rakpart/ Nábrežie ar-
mádneho generála a Ludvíka Svobodu

Az Új hídtól/Nový most Nyugat felé haladva a Dunaparton, a Vár/Hrad alatt 
a „vízparti úton” találjuk Segner János András Duna felé néző bronz fejszobrát, 
amelyet magas, fehér, függőlegesen bordázott kőoszlop oldalán helyeztek el. Ha 

345  Új helyen áll a turbina atyjának debreceni szobra – videóval – Dehir  
www.dehir.hu/debrecen/segner-janos-andras-szobor-debreceni-egyetem/2017/.../25/ 
www.haon.hu/melto-helyere-kerult-a-segner-szobor/3659672
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autóval megyünk, nagyon kell figyelnünk, mert az autóból jószerivel csak a kő-
oszlopot látjuk. Ugyanakkor a várral a háttérben szép felvételt készíthetünk a 
Duna felöl.

A magyarországi nagy évfordulós rendezvénye évében, 1967-ben állították 
fel az emlékművet, amely Alexander Vika (1933– ) akadémikus, szobrászmű-
vész és Miloš Gašpar építész munkája. A fej megformálásánál Vika is a Rei-
benstein fetményre támaszkodott, de nem másolta azt olyan szolgaian, mint Mi-
kus. Az útikönyvek megemlítik, hogy Segner barátjának, Samuel Mikovinynek 
is van emlékműve a közelben.

Halle
Halle-Neustadtban a 2001/02 tanévben egyesült a „W. Borchert” és a „J. A. v. 
Segner” középiskola, és elhatározták, hogy az új iskolaév kezdetétől, 2002. au-
gusztus 1-től már „Novalis” lesz az intézmény neve.

Freiherr Georg Philipp Friedrich Leopold von Hardenberg (aki 1798-ban 
vette fel a Novalis nevet) romantikus költő, író és filozófus. Az 1772–1801 kö-
zött élt személyiség biztosan jobban megérdemli, hogy középiskola viselje a 
nevét, mint a mi Segnerünk vagy Wolfgang Borchert (1921–1947) író, költő és 
színpadi szerző, aki közvetlenül a II. világháború utáni legjelentősebb német 
irodalmár volt.

Leipziger str 43.
Ezen a helyen állt Segner lakóháza. A mostani épületet 1912-ben Otto Boec-

ke tervei alapján emelték. Egy időben ez volt a „Cafe Zorn”. Ezen a házon volt 
az az 1977-ben – az akkori Klement Gottwald utcában avatott – emléktábla, 
amely Segnerre emlékeztetett, s amely az átalakítások során elkallódott, mint 
azt már említettük. Bernd Hofestädt képriportot küldött a házról. (Lásd a színes 
képmellékletet!)

Jéna
Unterm Markt 4
1858-ban ezen a házon Segner-emléktáblát helyeztek el, ami 1973-ban elve-
szett. 1991-ben rekonstruálták a táblát. Alkotója ismeretlen.

Szeretnénk azonban megidézni az akkori kor hangulatát, és kicsit a jelenlegi 
egyetemi életet, ezért lefényképeztük az egyetemi toronyépület mellett a „Zur 
Rosen”, a „Rózsához” címzett, szépen restaurált épületet. Az utcai falon tábla 
tudósít arról, hogy az 1406-ban épült ház 1561 óta az egyetem tulajdona. Jogász 
hallgatók laktak benne. Sok átalakítás, felújítás után jelenleg a hallgatói önkor-
mányzat kávéháza és klubja működik benne. Caspar Sagittarius rektor 1683-
ban a Rózsapincének egy kőrózsát ajándékozott, amely ott pompázik az íves 
kapubejárat felett baloldalon. Segner már egyetemi hallgató korában láthatta ezt 
a kőrózsát, és járhatott az épületben.
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ŰRSÉTA 
 

Segner-kráter a Holdon

Lengyel Zoltán a Seg-
ner Szakbizottság mun-
kájának ismertetésekor 
boldogan mondta, írta, 
hogy 1970-ben jutott 
tudomásukra, hogy krá-
tert neveztek el Segner-
ről a Holdon.

Az elnevezés elég 
régi, Schrötertől346 szár-
mazik. 1802-ben az ő 
javaslatára lett Segner 
János András kráter a 
Holdon, a Holdperem 
közelében a déli, látha-
tó féltekén, a Bailley 
és a Schiller krátert ösz-
szekötő vonal felénél 
(58,99° S, 48,68° W, a 
koordináták szögperc-
ben és másodpercben: 
58° 59′ 24″ S, 48° 40′ 
48″ W). Lengyel ismer-
tette a Hédervári Péter-
től347 kapott további ada-
tokat is: „A kráter átmérő-
je 48 km. Legnagyobb belső mélysége a külső környezethez viszonyítva 2500 
m, sáncának átlagos magassága közel 1900 m. A közepes nagyságú kráterek 
közé tartozik. A belső felülete viszonylag sima, központi csúcsa nincs. Feltéte-
lezhető, hogy egy igen nagyméretű, ősi kráter peremén épült fel, amely már 
csaknem teljesen erodálódott. Külső pereméhez dombsor csatlakozik, amely 
nagy gyűrűs hegységnek a része lehet.”

10 kísérő krátert tartanak nyilván, amelyek átmérője 7-től 35 km-ig terjed. 

346  Johann Hieronymus Schröter (1745–1816) német jogász és csillagász. A Lilienthal csillag-
vizsgáló tulajdonosa és vezetője. Neki is van krátere és völgye a Holdon.

347  Hédervári Péter (1931–1984) földrajztanár, amatőrcsillagász, újságíró, író. Neki is van már 
krátere a Holdon.

Hold-részlet térképe a Segner-kráterrel
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A kráter környezetét az 1974. évi Segner emlékbélyegre is felrajzolták.348 Tér-
képet és űrszondás felvételt is közreadunk a kráterről.349

A Segner-kráterről egyszerű kézi rajzot is láthatunk. A rajz úgy készült, 
hogy a megfigyelő, Robert H. Hays Jr. egy 15 cm-es tükrös távcsővel 170-sze-
res nagyításnál 44 percig nézte a krátert és környékét, közben pedig a legjobb 
tudása szerint próbálta azt lerajzolni, amit látott.350

Segner kisbolygó

(M 44595) (28878), Segner 2000KL 41.
2000. május 26-án fedezte fel P. Kusnirak Ondrejovban. Idézünk a neten talál-
ható, a névadóra vonatkozó angol nyelvű leírásból. „In 1750 Slovak physicist 
and physician Jan Andrej Segner (1704–1777) constructed a simple-reaction 
waterwheel known as Segner’s wheel ...”351

„Segner-kerék”-elnevezésű kölcsönható galaxispár352

Jele: VV 264

348  dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=57952
349  Antonín Rükl: A Hold atlasza, Geobook, Szentendre, 2012. 71. tábla, 63. térképszelvény, p. 

169.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Segner_(crater)

350  The Lunar Observer http://www.zone-vx.com/tlo_back.html vagy http://moon.scopesandsca-
pes.com/tlo_back.html

351  Dictionary of Minor Planet Names. Vol. 1. p. 884.
352  Vorontsov-Velyaminov, B. A.: Atlas of Interacting Galaxies. Part II, Astronomy and Astrophy-

sics Suppl. 28 (1977) pp. 1–117.  
Részletes leírást és nagyon szép felvételeket láthatunk kölcsönható galaxisokról Tóth L. Viktor 
könyvének 9. fejezetében. (Tóth L. Viktor: A galaxisok világa. Bp., 2013. ELTE.)

Űrfelvétel a Hold déli 
féltekéjének egy részéről, 
a látható oldalon. 
A kép alján jobbra 
a mélyebb Zucchius- 
kráter és felette balra 
van a Segner-kráter. 
–  Görgei Zoltán 
szívességéből
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SEGNER-ÉRMEK

„A hálás Debrecen”
A bevezetőben azt írtuk, hogy az érmek nem köthetőek egy-egy helységhez, pe-
dig négy nagyon fontos alkotás kapcsolódik Debrecenhez. A Segner-kultusz te-
tőpontján „A hálás Debrecen” meg sem várta egykori tisztorvosa halálának 
200. évfordulóját, hanem „A kiváló orvos és feltaláló 190 éves évfordulójára”, 
1967-ben, a budapesti nagy rendezvények évében öntött ezüstérem készítésére 
kérték fel Iván Istvánt.353

A 168,7gramm tömegű érem átmérője 69.5 mm. Előlapján a parókás fej kör-
irata: „Segner János András 1704–1777” és az IVÁN szignó látható.354 Hátlap-
ját a két évszám: 1777–1967, a már idézett szöveg és Debrecen városának ősi 
címere díszíti. Eddig nem sikerült megtudnunk az érem rendeltetését.

Segner János érem

A debreceni Déri Múzeum őriz egy-
oldalas 67 mm átmérőjű bronz  Seg-
ner-érmet. Alkotója Iván István. Ke-
letkezési évét, rendeltetését nem is-
merjük.

Segner János András Díj

Kötődik Debrecenhez az Energiagaz-
dálkodási Tudományos Egyesület 
(ETE) Segner János András Díja is. 
Az 1967-ben készült ezüstözött bronz-
érem 115 mm átmérőjű. Ennek hátlap-
ja üres, ide vésik a díjazott nevét és az 
adományozás évszámát.

Előlapján az ismert parókás fej a 
„Dr. Segner Hungarus” 1704–1777 Debrecen és az alkotó szignója: RENNER 
látható.

A díjra vonatkozó leírást Wiegand Győzőtől, az ETE főtitkárhelyettesétől 
kaptam meg.

353  Feltehetően Nagyházy János (szül. 1901) vasesztergályos, neves debreceni műgyüjtő, numiz-
matikus tervezése alapján, és az ő megrendelésére készíthette el az érmét Iván István. Később 
a debrecebi Déri Múzeumnak ajándékozták az érmét. Nagyházyról 1969-ben 90 mm-es öntött 
bronzérmet készített Jeckel Ferenc (1950–): „Nagyházy János debreceni numizmatikus”.

354  Iván István (1905–1967) ötvös- és éremművész. Egyebek közt az 1945-ös ötpengős, az 1946-
os alumínium egyforintos hátlapjának tervezője.

Segner János érem
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„Az Egyesület által alapított díjak adományozására vonatkozó szabályza-
tunk tömören tartalmazza azokat a szempontokat, amelyek a Segner János And-
rás-díj adományozására vonatkozó javaslatnál figyelembe veendők a követke-
zők szerint:

»Segner János András a felvilágosodás korának tudósa és technikusa. A tu-
domány és a technika összekapcsolásának sorsdöntő, kezdeti lépései megtételé-
nek kiemelkedő személyisége, akinek aktív tevékenysége jelentős részben Ma-
gyarországhoz kapcsolódik.

A mai tudomány és technika művelésének, fejlesztésének szinte bármely te-
rületén végzett alkotó tevékenység értékelhető a róla elnevezett díjjal.«”

Tombak Segner Emlékérem

Ugyancsak Renner Kálmán (1927–1994) éremművészt kérték fel, amint azt 
Lengyel Zoltán is írta, a tombak Segner Emlékérem elkészítésére. Ennek elő-
lapja azonos az ETE társulati díjának érmével, hátlapján pedig képi utalás törté-
nik a teljes életműre: könyv, lobogó fáklya, a szárára fonódó kígyó, stilizált 
forgó kerék, áramló víz és a SEGNER KERÉK FELTALÁLÓJA szöveg.

A tombak egy olyan rézcink-ötvözet, melynek cinktartalma a 18%-ot nem ha-
ladja meg. Színe aranysárga. Ezért is írhatta a Fizikai Szemle,355 hogy a „Segner 
János András Szakbizottság elnöksége 1971. május 11-én ’Segner Hungarus’ 
aranyéremmel tüntette ki Zemplén Jolánt”.

355  Segner Hungarus. = Fizikai Szemle 22 (1972) No. 11. p. 349.

A tombak Segner emlékérem és a Segner-díj előlapja és hátlapja.
Renner Kálmán műve
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Az említett Dr. M. Zemplén Jolán és Dr. Wolfram Kaiser mellett kétoldalas 
tombak emlékérmet kapott 1972-ben: „Dr. Werner Piehocki hallei professzor, a 
göttingai Georg August Egyetem, Dr. Szénássy Barna professzor, Dr. Makkai 
László professzor, Marjai István főmérnök, Dr. Hársfalvi Alajos elnök, Karády 
Pál gépészmérnök, Nagy Ferenc művész. Lengyel Veronika ETE tag.” 1974-ben 
Szamosújváry Sándor munkáját ismerték el a kitüntetéssel, mint erről irtunk 
már.

A „Segner Hungarus” tombak emlékérem adományozási irata Szénássy Barnának, 
1972-ben

Néhány további „aranyérem” sorsáról Lengyel Zoltán tudósított a Fizikai Szem-
lében a hallei négynapos Segner-konferencián, 1977 szeptember 29-én: „Wahl-
ner Aladár [ETE főtitkárhelyettes] Segner Hungarus aranyérmeket is osztott ki 
a főrendezőknek.”
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Szlovák ezüst 200 koronás emlék pénzérem

2004-ben, Segner születésének 300. évfordulóján, a Szlovák Nemzeti Bank jeli-
gés, nyilvános pályázatot írt ki a 200 koronás emlékérem megtervezésére. Ki-
lenc művész 10 pályaműve érkezett be. Az első díjat a körmöcbányai (Kremni-
ca) művésznő, Mária Poldaufová alkotása kapta. Ő már több emlékérmet és 
bankjegyet tervezett. Poldaufová alkotása egyszerű és kiegyensúlyozott. Lát-
szik, hogy alaposan tanulmányozta a Segner-irodalmat. Előlapján a jól ismert, 
19. századi demonstrációs Segner-kerék, ehhez nagyon hasonló van a Debreceni 
Református Kollégium iskolatörténeti múzeumában is. Ezt fogja körül a SLO-
VENSKA REPUBLICA felirat, alul a névérték: 200 Sk, felül a köztársaság cí-
mere és az évszám: 2004

A hátlapon „magas minőségű” portré – ahogyan a bírálat megállapítja – és a 
JÁN ANDREJ SEGNER név, a két évszám: 1704, 1777. Körben a Segner-kerék 
megalkotásának állomásai: a primitív modelltől kezdve láthatjuk az euleri és a 
saját fejlesztéseket. A második díjat Miroslav Ronai, míg a harmadikat Patrik 
Kovačovský, a Művészeti Akadémia tagja kapta. Szépek a további díjazott ér-
mek is, de valóban zsúfoltak.356

Szlovák emlékérem a szabványügyi hivataltól

Az interneten bukkantunk rá az érem fotójára: középen a jól ismert prémsapkás 
fej, a körirat pedig:

”85. rokov metrologae na Slovenska J. A. Segner”.
A szabványügyi hivatal metrológiai részlegének vezetőjétől, Zbynek Schrei-

ertől (Director of Metrology department Slovak Office of standards, metrology 
and testing, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej re-
publiky Odbor metrológie, UNMS SR) megtudtuk, hogy a „Metrológia 85 éve 
Szlovákiában J. A. Segner” elnevezésű érmet az UNMS SR 2004-ben bocsátot-
ta ki annak tiszteletére, hogy 1919-ben indult a metrológia (méréstan) intézmé-
nye a Csehszlovák Köztársaságban, és 300 éve született J. A. Segner. A fotón is 
látható, hogy kétoldalas az emlékérem. A hátoldalon a jól ismert 18. vagy 19. 
századi demonstrációs Segner kerék térbeli ábrázolása, alatta a felirat:

1750
SEGNEROVO

KOLESO

és körben, felülnézetben egy hat kifolyócsővel rendelkező Segner-kerék rajza.

356  Érdemes azért megnézni azokat a BIATEC folyóiratban: Biatec 12 (2004) No. 12. p. 23. 
https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA12_04/28_29.pdf
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A szlovák szabványügyi hivatal emlékérme

A szlovák Segner János András-díj

A Szlovák Szabványügyi és Mérés-
ügyi Hivatal igazgatójának 2000. jú-
nius 9-én kelt 57/2000. számú határo-
zata értelmében a hivatal a méréstan 
világnapján357 minden évben díjat 
adományoz egy kiválasztott tudósnak, 
illetve kollektívának. A kitüntetés 
2004-től annak a Segner János And-
rásnak a nevét viseli, akihez a víz-
áramlás sebességének és mennyiségé-
nek mérése köthető (1753). A díj em-
lékérem átadásával jár, hivatalos 
megnevezése „Segner János And-
rás-díj a méréstan területén végzett ki-
váló munkáért”.

Ez az érem egyoldalas, Előlapján 
a CENA JANA ADREJA SEGNE-
RA ZA METROLOGIU körirat és alul egy mérleg rajza.

A portré megegyezik az alkalmi, kétoldalas emlékérem Segner ábrázolásá-
val. Feltehetően mindkét érmet ugyanaz a művész tervezte.

357  1875. május 20-án írta alá Párizsban 17 ország, köztünk hazánk, a mérésügyről szóló nemzet-
közi megállapodást. Ezért választották ezt a napot a méréstan világnapjának.

A szlovák szabványügyi hivatal 
Ján Andrej Segner-díjának érme
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KÉPI ÁBRÁZOLÁSOK

Kezdjük a két legismertebb alkotással, a két rézmetszettel! A rézmetsző meste-
rek, művészek számára a rajzot mindkettőhöz Segner egyik tanítványa, H. F. 
Füger készítette.358 Segner Halléban a fiatal Fügernek optikát és perspektivát is 
tanított. Mindkét metszet a professzori öltözéket hangsúlyozza, az öregkori arc 
pufók, nem sugall tanári méltóságot, csupán a tekintet sugároz mély értelmet. 
A müncheni Deutsches Museum Archivumában találtuk ezt a két képet. Tőlük 
vásároltuk, ők küldték meg nekünk az ott őrzött levonatokról készült digitalizált 
változatot, a digiporta igen részletes adataival együtt.359

Bause, „prémes, jobbra fordul” kép

G. Keil katalógusa alapján ismertetjük a rézmetszet leírását, szabad fordításban.360

„205. Johann Andreas von Segner, matematikus
Frid. Heinr. Füger nyomán, 1774.
Mellkép, háromnegyedes ábrázolással, [nekünk] balra fordulva, balra néz. 

Szőrme galléros kabátban van, fején szőrme felhajtásos sapka, amely a haját 
teljesen eltakarja. A kép medallionban van, amelyen fölül szalaggal díszített fo-
gantyú látható. A keret négyszögletes.

Magassága 197 mm, szélessége 157 mm
Nyomtatási adatok:
I. Egy táblácskán a következő felírás áll: IOH. ANDR. von SEGNER
II. A metszet alatt balra: Füger pinx., jobbra: Bause sc.361

Ezt a lapot címképként megtalálhatjuk ennek a tudósnak az Astronomische 
Vorlesungenc. (Halle, 1775)  művében.”

Megmutatjuk a Münchenből kapott képet.362

358  Heinrich Friedrich Füger (1751–1818) a német klasszicista festészet egyik legjelentősebb, leg-
befolyásosabb képviselője. A Magyar Nemzeti Múzeum is őriz tőle egy lenvászonra festett 
olajképet 1808-ból Batsányi Jánosról. (Humoros betétként megemlítjük, hogy a Hippolyt a 
lakáj c. film modernizált változatában árverésen Füger-minaturát vásároltat meg Hyppolit – 
1999-ben 300 ezer Ft-ért – Schneidernével.)

359  www.digiporta.net
360  Georg Keil: Catalog des Kupferstichwerkes von Johann Friedrich Bause: mit einigen biograp-

hischen Notizen, Weigel, 1849.  
https://books.google.hu/books/about/Catalog_des_kupferstichwerkes_von_Johann.
html?id=X_FAAAAAYAAJ&redir_esc=y

361  Johann Friedrich Bause (1738–1814) német rézmetsző.
362  Ezt megnézhetjük az interneten is: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN 

600861902|LOG_0004&physid=PHYS_0007
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Láthatjuk, hogy annyiban kell helyesbítenünk Keil leírását, hogy a rézmetszet a 
csillagászati tankönyv címoldala előtt van, a nyitott könyv baloldalán. Van Seg-
nernek több olyan könyve, ahol magát a címoldalt is ékesíti szép rézmetszet. 
Ezekről írtunk, ezekből mutattunk példákat.

Rasp, „sálas, balra fordul” portré363

A képet a digiporta leírása alapján ismertetjük.
„Mellkép, balra fordul, a fejet negyedprofilból láthatjuk. A tekintet előremutat, 

prémsapkát visel. Kabátban van, sál van rajta. A portré kerete ovális, felül tölgyfa 
levelekből készült girlanddal díszített. Egy fal előtt egy párkányon nyugszik. Az 
ovális keret alatt, a párkánytartók között a felirat: IOH. ANDR. v. SEGNER.

A metszet alatt balra: Füger pinx, jobbra: C. G Rasp Sculps.”
A digitporta nem közölt pontos keletkezési évszámot (ilyet mi sem talál-

tunk), becslése: 1770 és 1807 közt.
Kiegészítésként még megemlítjük, hogy a fenti két rézmetszetről találha-

tunk eredeti levonatokat a Dibner könyvtártól kezdve (Washington D. C., Smith-
sonian Institution), a Leipzig Universitätsbibliothek-on át a bécsi Kunsthistoris-
ches Museumig.

363  Carl Gottlieb Rasp (1752–1807) német rézmetsző és miniatúra készítő.

A jól ismert Füger-Bause rézmetszet 
(SUB Göttingen, Voit-Sammlung)

A sokszor idézett Füger-Rasp 
rézmetszet
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Füger portréminiatür

Berlinben a Kunsgewerbemuseum a Kulturforum és a Köpenick Palace épüle-
teiben található. Látogatói bejárat a Matthäikirchplatz felöl.

A VI Rokoko – Jugendstil részleg elkülönített helyiségében vannak a 18. és 
19. századi portréminiatúrák, elefántcsontra festett akvarellek. Az F3752a és -b 
jelű képek Segnert és feleségét, Mariát ábrázolják.364

A vízfestményeket ugyancsak Füger festette Halle/Saale-ban vagy Lipcsé-
ben 1768-ban és 1769-ben. (Az interneten van olyan hely, ahol a Segner portrét 
orosz [oroszországi] festményként említik, és kissé meglepő, hogy aranyozott 
kerete van az elefántcsontra festett képeknek.)

Reibenstein-festmény az ifjú Segnerről

Ezt a portrét 1747-ben készítette Franz Reibenstein (1697–1751) német festő. 
Fekete-fehér fotója tizenkét másik Reibenstein mű képével együtt a Voit-Gyűj-
teményben található.

Az eredeti festmény maga a Göttingeni Egyetem aulájában látható, az az 
egyetem művészettörténeti gyűjteményének (Kunsthistorische Sammlung der 
Universität Göttingen) részét képezi. A bal alsó részen ez áll: „J. A. Segner. D.” 
a jobb oldalon „aetat.XL.II MDCCXLVII” – ami arra utalhat, hogy 1747-ben 
készült a kép, Segner akkor 42 éves volt.

Ezen az ábrázoláson értelmes, fenkölt a tekintet. Parókás, hosszú sálas, kö-
penyes ábrázolás. Ennek alapján mintázták a pozsonyi és a debreceni szobrot – 
mint említettük – és az 1974-es magyar emlékbélyeg portréját is. A képről talál-
hatunk másolatot a BME–OMIKK gyűjteményében is.365

EMLÉKBÉLYEGEK

Abonyi Iván tanulmányának nyitó részéből idézünk.366

„Segner János András személyében az egyszerre több tudományterületen is 
sikerrel alkotó polihisztorok minden bizonnyal utolsó nemzedékének egy tagját 
tisztelhetjük. Orvosnak indult, bár már egyetemi évei alatt is foglalkozott algeb-
rával. Mégis elsõsorban a Segner-kerék, a mára már rendkívül elterjedt öntözõ-
berendezés nyomán ötlik fel a neve az emberekben. A magyar bélyegkiadás a 

364  Porträtminiatur zu Johann Andreas von Segner im Kunstgewerbemuseum in Berlin.  
http://www.w-volk.de/museum/galery06.htm

365  www.omikk.bme.hu/archivum/angol/htm/segner_j.htm
366  Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából. Piliscsaba, 2008. MATI. 

p. 57. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 72.)
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születésének 270. évfordulójára kiadott szelvényes bélyeggel emlékezett meg 
róla, melyen fõ helyen a Segner-kerék ábrája látható. (1. ábra) Ugyanez a beren-
dezés illusztrálja – Segner arcképe mellett – a tiszteletére kiadott szlovák bélye-
get is. (2. ábra) A kerek évfordulóra a Magyar Posta új bélyeget bocsátott ki, 
melynek köriratán az is olvasható, hogy orvos, matematikus, fizikus és csilla-
gász volt. (3. ábra)”

2. ábra. 
A Segner-kerék egy 
szlovák bélyegen, 
1994-ből

3. ábra. Ünnepi 
bélyeg Segner 

születésének 300. 
évfordulóján, 

2004-ben

1. ábra. 
A Magyar 

Posta 
szelvényes 

bélyege 
1974-ből



226



227

SEGNER BIBLIOGRÁFIA

DISSZERTÁCIÓ, ELŐADÁS

Ahol Segner adott elő

1. Dissertationem chimicam penetrationem salis alkali in interstitia salis acidi 
per experimenta demonstrantem... praeside Georgio Erhardo Hambergero... die 
VII. Septembris a. MDCCXXVI... defendet Ioannes Andreas Segner Hungarus 
Pisoniensis med. stud. Jena, Fickelscherr: 1726. [2], 22 p.
= Az alkáli sónak [kálium-karbonát] savas közegbe való behatolását kísérlettel 
bemutató kémiai disszertációját 1726. szept. 7-én G. E. Hamberger elnökletével 
megvédte Segner András János pozsonyi magyar orvostanhallgató
(Szinnyeinél tévesen 1722-es dátummal)
RMK 1502.
digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/53714/1/

2. Dissertatio epistolica qva regvlam Harrioti de modo ex aeqvationvm signis 
nvmervm radicvm tam verarvm qvam spvriarvm eas componentivm, cognos-
cendi, demonstrare ... conatvr Ioannes Andreas Segner. M. C. Jena: Buchius, 
1728. 23, [1] p., 1 t.
= Levélbeli értekezés (Hambergernek), melyben megkísérli bizonyítani Harriot 
szabályát a módról, mellyel az együtthatók előjeleiből felismerhetjük az egyen-
letek mind pozitív, mind negatív gyökeinek számát.
RMK 1472.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10820305.html

3. De natura ac principiis medicinae, dissertatio inauguralis. ...praeside... Simo-
ne Paulo Hirschero... ad d. XXVI. apr. MDCCXX publice proposita auctore 
Ioanno Andrea Segnero Hungaro. Jena: Müller, 1730. [4], 44 p.
= Az orvostudomány természetéről és alapelveiről. Doktori értekezés. Simon 
Paul Hirscher elnökletével 1730. ápr. 26-án nyilvánosan előadta a magyar Seg-
ner András János.
RMK 1483.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10660988.html
Segner volt a respondens és a szerző is



228

Előadás, vita

Segner vitatkozik valamilyen „respondenssel”, vagy ő volt az elnök.
Valószínűsíthető, hogy ezeknél az írásoknál a saját művéről folyt a vita, il-
letve az adott diák nem saját munkáját adta elő, hanem Segnerét „védte”.

1. De speculis Archimedeis tentamen Ioannis Andreae Segneri philosophiae et 
medicinae doctoris
[De speculis Archimedeis Die X. Maii, Anni MDCCXXXII. publice disputabit 
Ioannes Andreas Segnerus respondente fratre germano Joan. Mich. Segnero Po-
soniensi hungaro. med. stud.]. Jena, 1732. [8], 36 p., 1 t.
= Egy próbálkozás az archimedesi tükrökről [Segner András János 1732. május 
11-én nyilvánosan vitatkozni fog az archimedesi tükrökről, respondense féltest-
vére, a pozsonyi Segner János Mihály orvostanhallgató.]
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10826965_ 
00005.html
RMK 1543.

2. De syllogismo publice disputabit Ioannes Andreas Segnerus ... respondente... 
Davide Gömöry, Rosnaviensi Hungaro... Jena: Fickelscherr, 1732. 24 p.
= A szillogizmusról nyilvánosan vitatkozni fog Segner A. J., respondens a rozs-
nyói Gömöry Dávid http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/
bsb10818341.html
RMK 1542.

3. De actione intestini coli qua contenta propellit ... praeside Ioanne Andrea 
Segnero... publice disputabit Carolus Christianus Henricus Schleiermacher. 
Jena: Fickelscherr, 1733. 20 p.
= A vastagbél azon működéséről, amellyel a tartalmát kiüríti. Segner J. A. el-
nökletével nyilvánosan megvitatja Carl Christian Heinrich Schleiermacher.
RMK 1477.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10977736.html

4. De syllogismo disputationem alteram praeside [J. A. Segnero] ... defendet 
Joannes Leonhardus Etlinger. Jena, 1734.367

= A szillogizmusról szóló másik disputáció. Segner elnökletével megvédi Jo-
hann Leonhardt Etlinger.
RMK 1486.

367  A 2. és 4. tétel a „Specimen logicae...” modern kiadásának függelékeként is megjelent itt: 
Specimen logicae universaliter demonstratae. Appendices : two dissertations De syllogismo / 
Johann Andreas Segner. Ed. by Mirella Capozzi. Bologna: Ed. CLUEB, 1990.
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5. Observationes quasdam et conclusiones circa calorem et frigus maxime hie-
mis MDCCXL, praeside Ioan. Andrea Segnero ... publice proponet atque de-
fendet Frider. Ludov. Christ. Cropp...medicinae candidatus. Göttingen: Vanden-
hoeck, 1740. [8], 36 p.
= Bizonyos megfigyeléseit és következtetéseit az 1740-es év telének legnagyobb 
melegéről és hidegéről Segner J. A. elnökletével nyilvánosan előadja és meg-
védi Friedrich Ludwig Christian Cropp orvosjelölt.
RMK 1529.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/108431/1/

DOKTORI ÉRTEKEZÉS, VITA

Segner csak elnök, nem az ő művéről van szó

1. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ [Peri tōn spermatikōn zōōn] in Regia 
Georgia Augusta praeside Johanne Andrea Segnero ... disputabit auctor Lud. 
Mich. Dieterichs. Göttingen: Hager, 1736. [8], 24 p.
= Ivarosan szaporodó állatokról. A göttingeni királyi Georg-August egyetemen 
Segner elnökletével megvitatja a szerző Ludwig Michael Dietrichs.
RMK 1530.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10956768_ 
00001.html

2. Dissertatio inauguralis diaetetico-medica de carne salita et fumo indurata, 
quam... praeside Ioanne Andrea Segnero ... MDCCXXXVI... pvblico ervdi-
torvm examini exponit avctor Joannes Fridericvs Schöpfer. Göttingen: Hager, 
1736. 23, [1] p.
= Dietetikai-orvosi disszertáció a sózott és füsttel tartósított húsról, melyet Seg-
ner J. A. elnökletével 1736-ban a tudós közönség ítélete elé bocsátott Johann 
Friedrich Schöpfer.
RMK 1489.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10967116.html

3. Vom Böckel- und geräucherten Fleische. Göttingen, 1736.
= Pácolt és füstölt húsokról
(az előző tétel német fordítása)

4. Dissertatio inauguralis medica sistens calculorum in corpore humano reperi-
undorum genesin et curam, quam ... praeside Ioanne Andrea Segnero ... examini 
submittit auctor Bernhardus Joachimus Neisske. Göttingen: Vandenhoeck, 1737. 
31 p.
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= Doktori értekezés az emberi testben található kövek keletkezésének és gyógy-
módjának tárgyában.
RMK 1500.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN635240777

5. De causa gravitatis Redekeriana. Dissertationem physicam praeside Io. And-
rea Segnero publice defendet Carolus Philippus Gesnerus. Göttingen: Schultz, 
1738. 4 p.
= A gravitáció Redeker szerinti okáról. Fizikai disszertációját Segner János 
András elnökletével nyilvánosan megvédi Carl Philipp Gesner.
RMK 1480.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10826915_ 
00001.html

6. Dissertatio inauguralis medica de abortu quam ... praeside Ioanne Andrea 
Segnero ... publicae eruditorum disquisitioni exponit auctor Joannes Henricus 
Groskurt. Göttingen: Vandenhoeck, 1738. [4], 28 p.
= Doktori értekezés az abortuszról, melyet Segner András János elnökletével 
nyilvánosan a művelt közönség elé bocsát szerzője, Johann Heinrich Groskurt.
RMK 1491.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/5893/1/

7. Dissertationem matemathicam qua methodum Newtonianam reperiundi divi-
sores aequationum illustrat atque demonstrat ... praeside Ioanne Andrea Segne-
ro... publice defendet Michael Laurentius Willich. Göttingen: Vandenhoeck, 
1738. [4], 28 p.
= Matematikai disszertációját – amelyben az egyenletek gyökeinek megtalálá-
sának newtoni módszerét magyarázza – és mutatja be nyilvánosan Segner J. A. 
elnökletével M. L. Willich.
RMK 1515.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10821360.html

8. Dissertatio inauguralis diaetetico-medica de carne salita et fumo indurata, 
quam ... praeside – – ... examini proponit Joannes Fridericus Schöpfer.... Gottin-
gae recusa MDCCXLI. Göttingen: Hager, 1741. 23 p.
(a 2. tétel újranyomása)
RMK 1490.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10967116.html

9. Dissertatio inauguralis medica de morbis ex interceptis haemorrhoidibus po-
tissimum rarioribus, quam ... praeside ... Io. Andrea Segnero ... defendet respon-
surus auctor Io. Justus Grumbrecht. Göttingen: Vandenhoeck, 1741. 32 p.
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= Doktori értekezés rendkívül ritka aranyérbetegségekről, melyet Segner J. A. 
elnökletével megvéd a szerző, Johann Justus Grumbrecht.
RMK 1494.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/75971/1/

10. Dissertatio inauguralis medica de praxi medicinali secundum theoriam ins-
tituenda: quam ... praeside... Io. Andrea Segnero ... habebit M. Georgius Matt-
hiae. Göttingen: Vandenhoeck, 1741. [4], 20 p.
= Doktori értekezés egy új elmélet bevezetéséről az orvosi gyakorlatba, melyet 
Segner J. A. elnökletével M. Georg Matthiae fog megtartani.
RMK 1496.
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN631462333&P-
HYSID=PHYS_0005&DMDID=

11. Dissertatio inauguralis medica de vomica pulmonis, quam ... praeside ...Jo. 
Andrea Segnero ... defendet auctor Jo. Carolus Cromius. Göttingen: Vandenho-
eck 1741. [4], 19 p.
= Doktori értekezés a tüdőfekélyről, melyet Segner J. A. elnökletével megvéd a 
szerző, Johannes Carl Cromius.
RMK 1498.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN635122901

12. Dissertatio inauguralis medica de sensibus in genere quam ... praeside Io. 
Andrea Segnero ... ad diem XXVII. ianuarii anni MDCCXXXXII. publico eru-
ditorum examini subiiciet auctor Jo. Caspar Lederer. Göttingen: Vandenhoeck, 
1742. [8], 40 p.
= Doktori értekezés az érzékekről általában... Segner J. A. elnökletével 1742. 
január 27-én a tanult közönség vizsgálatának fogja alávetni a szerző, Johann 
Caspar Lederer.
RMK 1497.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10673834.html

13. Dissertatio medica inauguralis de partu difficili quam ... praeside ... Io. And-
rea Segnero...ad diem XXI. Dec. MDCCXXXXIII... publice defendet auctor 
Christianus Polycarpus Leporin. Göttingen: Vandenhoeck, 1743. 24 p.
= Doktori értekezés a nehéz szülésről, melyet Segner J. A. elnökletével 1743. 
dec. 21-én nyilvánosan megvéd a szerző, Christian Polycarp Leporin.
RMK 1501.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/71984/1/

14. De mutationibus morborum ... praeside Jo. Andrea Segnero ... publice dis-
putabit auctor Jo. Carolus Wieland, Posoniensis Hungarus. Göttingen: Vanden-
hoeck, 1747. [2], 32, [5] p.
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= A betegségek változásairól. Segner elnökletével nyilvánosan megvédi szerző-
je, a pozsonyi Wieland János Károly.
RMK 1544.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN653780931

15. Dissertatio inauguralis medica de paraphrenitide, quam ... praeside Io. And-
rea Segnero... die XVI. Sept. MDCCXLVII ... defendet auctor Iosephus Anto-
nius Linpruner. Göttingen: Vandenhoeck, 1747 [2], 44, [2] p.
= Doktori értekezés a paraphrenitisről (a rekeszizom körüli szövetek gyulladá-
sa), melyet Segner elnökletével 1747. szept. 17-én megvéd a szerző, Joseph An-
ton Linpruner.
RMK 1495.

16. Dissertatio inauguralis medica de depositionibus criticis quam... proponit et 
praeside Io. Andrea Segnero ... MDCCXLVIII. D. 1. Iunii ... publice defendet 
auctor Andreas Conrad nobilis Hungarus Iaurinensis.Göttingen: Vandenhoeck, 
1748. [4], 44 p.
= Doktori értekezés veszélyes lerakódásokról, melyet előad és 1748. jún. 1-jén 
Segner elnökletével nyilvánosan megvéd szerzője, a győri magyar nemes Con-
rad András.
RMK 1541.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN654812977

17. Dissertatio inauguralis de derivatione et revulsione per venae sectionem... 
praeside Joanne Andrea Segnero ... disputandam proponit auctor Georgius 
Christianus Oeder. Göttingen: Vandenhoeck, 1749. 75, [7] p.
= Doktori értekezés az érvágásról. Segner J. A. elnökletével vitára bocsátja a 
szerző Georg Christian Oeder.
RMK 1493.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN634502816

18. De ciborum digestione ... praeside Ioanne Andrea Segnero ... disseret auctor 
Augustinus Henricus Jacobus Maetke. Göttingen: Schultz, 1752. [8], 24 p.
= A táplálékok emésztéséről Segner J. A. elnökletével értekezett a szerző, August 
Heinrich Jacob Maetke.
RMK 1481.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN715374818

19. De praerogativa medicamentorum simplicium prae compositis praeside – – 
... publice disputabit auctor Henricus Godofredus Iustus Varnhagen. Gottingen: 
Hager, 1752. [4], 24 p.
= Az egynemű orvosságok előbbre valóságáról az összetettekkel szemben. (Ti. 
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az egynemű, nem keverék gyógyszerek szerinte többet érnek a több komponens-
ből összetetteknél) nyilvánosan vitatkozni fog a szerző, H. G. I. Varnhagen.
RMK 1484.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN717250202

20. Dissertatio inauguralis medica de colica saturnina metallurgorum ... praeside 
Jo. Andrea Segnero ... publicae eruditorum disquisitioni submissa auctore Joan-
ne Guilielmo Ilsemanno. Göttingen: Schultz, 1752. [4], 76 p.
= Orvosi értekezés a bányászok ólommérgezéséről. Segner J. A. elnökletével 
előadta a szerző, Johann Wilhelm Ilsemann.
RMK 1492.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN717250342

21. Dissertatio inauguralis medica, qua probatur prophylaxin morborum non 
esse peculiarem hygiaenes partem, quam ... praeside Ioanne Andrea Segnero ... 
publice ventilandam sistit auctor et respondens Hilmarus Adolphus Ludovicus 
Giesecken. Göttingen: Hager, 1752. 30 p.
= Orvosi értekezés, mely bizonyítja, hogy a betegségek megelőzése nem a hügi-
éné különálló része Segner elnökletével nyilvánosan előadja H. A. L. Giesecken.
RMK 1499.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN647368323

22. Propositiones medicas quasdam praeside ... Joanne Andrea Segnero... exhi-
bet ac respondebit auctor Samuel Baligha Nagy-Honthensis Hungarus. Göttin-
gen: Schultz, 1753. 4 p.
= Orvostudományi javaslatok, melyeket Segner J. A. elnökletével előad és meg-
véd a szerző, a nagyhonti magyar Baligha Sámuel.
RMK 1540.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN817302190

23. De acido pinguedinis animalis sub praesidio Io. Andreae Segneri ... publice 
disputabit David Henricus Knape. Göttingen: Schultz, 1754. 30, [6] p.
= Az állati zsírsavakról Segner J. A. elnöklete alatt nyilvánosan vitatkozott Da-
vid Heinrich Knape.
RMK 1476.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11026547.html

24. Confusionem linguarum, quae Babelica audit, non fuisse poenam generi hu-
mano a Deo inflictam asserit placitumque... praeside Ioanne Andrea de Segner... 
examini subiicit auctor Thomas Abbt. Halle: Grunert, 1758. 34 p.
= A szerző Thomas Abbt bizonyítja, hogy a nyelvek összezavarodása, melyet bá-
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belinek neveznek, nem Istentől okozott büntetése volt az emberi nemnek, és vé-
leményét Segner J. A. elnökletével vizsgára bocsátja.
RMK 1474.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/3592/1/

25. De adfrictu solidorum in motu constitutorum praeside... Iohanne Andrea de 
Segner... disputabit auctor responsurus Iohannes Ephraim Scheibel. Halle: Gru-
nert, 1758.
= Értekezés a mozgásukban megállított szilárd testek súrlódásáról
RMK 1478.
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN633773816&P-
HYSID=PHYS_0001&DMDID=

EGYETEMI „PROGRAMOK”

Sok esetben egy közelgő védés hivatalos bejelentéséhez, doktorjelölt 
méltatásához kapcsolódva

1. Magnificum Dominum Prorectorem... ad orationem auspicalem de methodo 
geometrica... die XXVI Octobris hora X matutina in auditorio theologico haben-
dam de mutationibus aëris, a luna pendentibus quaedam praefatus qua par est 
reverentia, observantia, humanitate invitat Ioannes Andreas Segner... Jena: 
Horn, 1733. [8] p., ill.
= A nagyságos prorektor urat [és a többi egyetemi méltóságot] Segner J. A. illő 
tisztelettel meghívja beiktató beszédére (székfoglaló előadás?) a geometriai mód-
szerről, melyet október 26-án reggel tíz órakor a teológiai auditoriumban fog 
tartani. Előrebocsátva néhány dolog a levegőnek a holdtól függő változásairól.
Egyfajta előszó a másnapi előadáshoz.
RMK 1470.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10820325.html

2. Programma de pressionibus, quas fila corporibus certis circumducta et utrin-
que viribus aequalibus tracta in ea corpora exercent, et lineis in eorum corporum 
superficiebus describendis, quibus imposita eo modo fila quiescunt. (universali-
ter considerat eademque lectionibus publicis atque privatis hoc semestri hyema-
li divino auxilio a se habendis indicat J. A. Segner, philosophiae et medicinae 
doctor ac philosophiae naturalis et mathematum in regia Göttingensi professor). 
Göttingen: Vandenhoeck, 1735. 28 p., 1 t.
= Leírás emelőkről, melyeket bizonyos testeken körülvezetett, és mindkétfelől 
egyforma erővel húzott szálak mozgatnak; és ezeknek a testeknek a felületén lát-
ható vonalakról, melyeken ily módon a ráhelyezett szálak nyugszanak. (általá-
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nosságban áttekinti, és ebben a téli szemeszterben nyilvános, illetve privát elő-
adásokat tartva Isten segedelmével előadja J. A. Segner, a filozófia és az orvos-
tudomány doktora és a természettudomány göttingeni professzora. (göttingeni 
bemutatkozó programja)
RMK 1532.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10669075.html

3. Ioannes Andreas Segnerus philosophiae et medicinae doctor, medicinae physi-
ces and mathematicum professor, ad solemnia inauguralia medicina nobilissimi 
domini Ioannis Friderici Schöpferi, invitat, eademque cur spongia in aqua sub-
mersa superiora nonnunquam repetat ostendit. Göttingen: Hager, 1736. [8] p.
= Segner János András, a filozófia és orvostudomány doktora, az orvostudo-
mány, fizika és matematika professzora, meghív Johann Friedrich Schöpfer ün-
nepélyes doktorrá avatására; és bemutatja, vajon miért jön fel a felszínre néha 
a vízbe merített szivacs.
RMK 1471.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN728873060

4. Lectionem et dissertationem medicam inauguralem nobilissimi candidati 
Christiani Andreae Kochii indicit programmate de fonte Pliniano 1. Göttingen: 
J. C. Schultz, 1737. [14] p.
= Bejelenti a kiváló (doktor)jelölt Chistian Andreas Koch előadását és orvos-
doktori értekezését, együtt egy leírással a Plinius által ismertetett forrásról.
RMK 1525.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN657564117&phy-
sid=PHYS_0002

5. Joannes Andreas Segner Philosophiae Et Medicinae Doctor Medicinae Physi-
ces Et Mathematum Professor Publicus Ordinarius Ad Dissertationem Medicam 
Inauguralem Noblissimi Candidati Bernhardi Joachimi Neisske... invitat. Göt-
tingen: Vandenhoeck, 1737. 8. p.
= Segner András János a filozófia és orvostudomány doktora, az orvostudo-
mány, fizika és matematika rendes nyilvános professzora meghív a kiváló jelölt 
Bernhard Joachim Neisske doktori védésére
(a kiadvány Neisske védésének bejelentése mellett egy rövid kémiai témájú 
programot tartalmaz Segner tollából)
RMK 1468. és 1532/4.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/9717/1/
Más bibliográfiákban ez a mű az alábbi címváltozatokkal szerepel:
a) Ad dissertationem medicam inauguralem... Bernhardi Joachimi Neisske de 
calculo corporis humani... invitat. = Meghívó B. J. Neisske orvosi védésére az 
emberi test köveiről
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b) Invitatio ... dissertationem Bernh. Joach. Neisske de effervescentia salium = 
Meghívó B. J. Neisske értekezésére. A sók felforrásáról (felhevüléséről?)
c) Programma, quo aliqua de effervescentia salium expenduntur. = Leírás, mely-
ben kifejtetik néhány dolog a sók felforrásáról (felhevüléséről?)

6. De aequandis thermometris aereis programma quo dissertationem inaugura-
lem medicam in Kal. Iul. anni MDCCXXXIX. indicit. Göttingen: Vandenhoeck, 
1739. 16 p.
= Leírás a léghőmérők kiegyenlítéséről, mellyel bejelenti az 1739. július elsején 
tartandó orvosdoktori védést. (meghívó Carl Philipp Gesner doktori értekezésére)
RMK 1479.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10655917_ 
00001.html

7. Libram qua sui quisque corporis pondus explorare commode possit describit 
atque dissertationem inauguralem medicam in diem XXIII Iulii MDCCXL indi-
cit Io. Andreas Segner. Göttingen: Vandenhoeck, 1740. 8 p.
= Segner J. A. leír egy mérleget, mellyel ki-ki kényelmesen ki tudja deríteni sa-
ját testsúlyát; illetve bejelenti az 1740. július 23-i doktori védést. (meghívó Fri-
edrich Ludwig Christian Cropp doktori értekezésére)
RMK 1526.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10660708_ 
00001.html

8. De raritate luminis quibusdam praemissis. Dissertationem inauguralem medi-
cam in diem XVI. September MDCCXL indicit Ioan. Andreas Segner. Göttin-
gen: Vandenhoeck, 1740. 12 p.
= A fény ritkaságáról [bizonyos dolgok előrebocsátva]. Az 1740. szeptember 
16-i doktori védést bejelenti Segner J. A. (meghívó Georgius Gotthelf Bielckius 
nyilvános vitájára)
RMK 1485.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN653929625&phy-
sid=PHYS_0002

9. Programma quo theoriam machinae cujusdam hydraulicae praemittit. Göttin-
gen, 1740.
= Leírás, mely bizonyos hidraulikus gép(ezet)ek elméletét vezeti elő.

10. Programma in quo computatio formae atque virium machinae hydraulicae 
nuper descriptae, exponitur. Göttingen, 1740.
= Leírás, melyben kifejtetik a minap leírt hidraulikus gépek formájának (alakjá-
nak) és erőinek kiszámítása.
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11. Dissertationem inauguralem medicam ante diem XXXI. januar. anni 
MDCCXXXXIII. indicit atque novum barometrum navale communicat Ioan. 
Andreas Segner D. Fac. Medic. H.T. Decanus. Göttingen: Vandenhoeck, 1743. 
8 p.
= Bejelenti az 1743. jan. 31-i doktori védést, és egy új hajókon használatos ba-
rométerről tudósít Segner A. J., az orvostudományi kar dékánja. (meghívó 
Hardwig Wilhelm Ludwig Taube doktori értekezésére)
RMK 1512.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10820383.html

12. De igne quedam invitationi ad dissertationem inauguralem medicam prae-
mittit Io. Andreas Segner D. Fac. Med. H. T. decanus. Göttingen: Vandenhoeck, 
1743. 8 p.
= Bizonyos dolgokat közöl a tűzről, illetve meghív egy doktori védésre J. A. Seg-
ner, az orvostudományi kar dékánja. (meghívó Benjamin Wolff Ginzburger dok-
tori védésére)
RMK 1482.

13. Ioan. Andr. Segneri... Invitatio ad dissertationem inauguralem medicam ... 
Christ. Georg. Iusti von Lubken. Praemittuntur quaedam de mutatione baromet-
rorum a ventis. Göttingen: Vandenhoeck, 1743. 8 p.
= Segner J. A. meghívója Christian Georg Justus von Lübken doktori védésére. 
Előadatnak bizonyos dolgok a barométerek szél által okozott változásairól. 
(meghívó C. G. Justus von Lübken doktori védésére)
RMK 1523.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/76984/1/

14. Virum nobilissimum atque experientissimum Georgium Christophorum 
Pappelbaum... publice commendat eademque fonticulum natantem describit Io. 
Andr. Segner D. Fac. Med. h. t. Decanus. Göttingen: Vandenhoeck, 1743. 8 p.
= A kiváló és tanult Georg Christoph Pappelbaumot nyilvánosan ajánlja, és 
ugyanitt leír egy úszó szökőkutat Segner J. A. dékán. (meghívó G. C. Pappel-
baum doktori értekezésére)
RMK 1538.

15. Io. Andreae Segneri D. Fac. Med. H. T. decani invitatio ad dissertationem 
inauguralem medicam et descriptio lucernae cuiusdam. Göttingen: Vanden-
hoeck, 1743. 8 p.
= Segner J. A. dékán meghívója egy doktori értekezésre, valamint egy bizonyos 
lámpa leírása. (meghívó Christoph Fickel doktori védésére)
RMK 1524.
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16. Beschreibung einer bequemen Lampe für Studierende. Göttingen 1744 bey 
den Gebrüdern Schmid. 16 p., 1 t.
= Egy kényelmes lámpa leírása tanulók számára (az előző leírás német fordítása)
RMK 1473.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10230272.html

17. Dissertationem inauguralem medicam ... Christiani Polycarpi Leporin ... in-
dicit et in optimi genus circa libras inquirit Io. Andreas Segner D. H. T. Deca-
nus. Göttingen: Vandenhoeck, 1743, 8 p.
= Segner J. A. dékán bejelenti C. P. Leporin doktori védését, illetve a legjobb 
fajta mérlegek tárgyában vizsgálódik
RMK 1508.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/72424/1/

A következő hat tétel témáját tekintve összetartozik, egy sorozatot alkot (egy év-
vel később gyűjteményes kötetben is megjelentek)

18. Praemissa de celeritate qua liquidum in quavis eiusdem tubi parte fluit. Dis-
putatiuncula. Dissertationem inauguralem medicam ... Friderici Augusti Denec-
ke a. d. VI. Aprilis MDCCXLVI. habendam indicit Ioan. Andr. Segner... Göttin-
gen: Vandenhoeck, 1746. [2], 10 p.
= Rövid értekezés a sebességről, mellyel a folyadék ugyanazon cső bármely ré-
szében folyik. Friedrich August Denecke 1746. ápr. 6-án tartandó doktori védé-
sét bejelenti Segner A. J.
(A hidraulikai tanulmány maga megjelent a ’47-es Fasciculusban is – 1. fejezet, 
De celeritate qua liquidum in quavis eiusdem tubi parte fluit. pp. 1–8.)
RMK 1531.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10827078.html

19. Motum liquidorum per tubos ulterius considerat atque dissertationem inau-
guralem medicam clarissimi candidati Gerardi Rutgeri Hankoph indicit Ioan. 
Andr. Segner... Göttingen: Vandenhoeck, 1746. [12] p.
= Tovább vizsgálja a folyadékok mozgását csövekben, és bejelenti a kiváló dok-
torjelölt Gerard Rutger Hankoph doktori védését.
(Fasciculusban: 2. fejezet, Motus liquidorum per tubos ulterior consideratio. pp. 
9–16. = a folyadékok csövekben való mozgásának további vizsgálata)
RMK 1528.
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Jg143_qt_13?sid=5690ed63dc16951 
8577b7daae118ba85

20. Ioan. Andr. Segner d. ord. med. h.t. decanus dissertationem inauguralem me-
dicam Francisci Bernardi Schlaegeri die 16. Septembr. 1746. habendam more 
solemni indicit. Göttingen: Vandenhoeck, 1746. [10] p.
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= Segner J. A. dékán bejelenti Franz Bernard Schläger 1746. szept. 16-án ün-
nepélyes módon tartandó doktori védését.
(Fasciculusban: 4. fejezet, De quantitate pressionis, qua particulae liquidae da-
tus celeritatis gradus confertur pp. 27–34. = A nyomás nagyságáról, mellyel a 
folyadékrészecskék a sebesség adott fokára jutnak
RMK 1509.
http:/ /atena.beic.i t /view/action/nmets.do?DOCCHOICE=8672997.
xml&dvs=1504890060905~365&locale=hu_HU&search_terms=&show_meta-
data=true&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVE-
RY_RULE_ID=7&divType=&usePid1=true&usePid2=true

21. In contemplationibus hydraulicis pergit atque dissertationem inauguralem 
dignissimi honorum medicinalium candidati Augusti Ludovici de Hugo more 
consueto indicit Ioan. Andreas Segner, d. fac. med. h.t. decanus. Göttingen: 
Vandenhoeck, 1746. [17] p.
= Továbbhalad a hidraulikai elmélkedésekben, illetve a szokásos módon beje-
lenti az orvosi tisztesség méltó jelöltjének, August Ludwig de Hugonak doktori 
védését.
(Fasciculusban: 5. fej. Quae sit pressionum, qua fluxus liquidi in statu conserva-
tur, quaque augetur, altitudo. pp. 35–42. = Melyik nyomás lehet, mely a folyadé-
kok áramlását álló helyzetben megtartja, akárhogyan növekszik a magassága?
RMK 1522.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/78082/1/

22. Dissertationem inauguralem medicam in diem 31. Decembris 1746. indicit 
atque in contemplationibus hydraulicis pergit Io. Andreas Segner d. ord. med. 
h.t. decanus.
= Bejelenti az 1746. dec. 31-én tartandó doktori védést, illetve továbbhalad a 
hidraulikai vizsgálatokban Segner J. A. dékán. (meghívó Johannes Valentinus 
Chüden védésére)
(A Fasciculusban: 6. fej. De augmento quod ad celeritatem fluxus a data pres-
sione accedit. pp. 43–50. = a növekedésről, mely az áramlás sebességéhez adott 
nyomáson hozzájárul. (vagyis adott nyomáson mennyivel növekszik a sebesség)
RMK 1511.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN71799726X&phy-
sid=PHYS_0002

23. Ioan. Andr. Segner...dissertationem inauguralem medicam ... indicit prae-
missa virium motricium theoria generali. Göttingen: Vandenhoeck , 1746. 17–
26, [4], pp. 27–60.
= Bejelent egy doktori védést, valamint alapvetések a mozgató erők általános 
elméletéről. (Meghívó J.C.L. König nyilvános vitájára)
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RMK 1513.
(Fasciculusban: 3. fejezet, De viribus motricibus theoremata generalia pp. 17–26.)

A következő hat tétel szintén összetartozik, elméletileg megjelentek gyűjtemé-
nyes kötetben is

24. Dissertationem inauguralem ... Samuelis Aurivillii Sveci ... indicit praemis-
sis de natura fluidorum quibusdam theorematibus. Göttingen: Hager , 1750. [2], 
14 p., 1 t.
= Bejelenti a svéd Samuel Aurivillius doktori védését, a folyadékok természeté-
ről szóló bizonyos elméletekkel
(ezen a címen is: Programma quo de natura fluidorum quaedam theoremata ex-
hibentur.)
RMK 1514.

25. Jo. Andreas Segnerus... dissertationem inauguralem... Eduardi Jacobi Lupini 
Ratisbonensis ad diem XXV. Aprilis MDCCL indicit de natura fluidorum quae-
dam antecedentibus addit. Göttingen: Hager, 1750. [2], 8 p.
= Bejelenti a regensburgi Eduard Jacob Lupin 1750. ápr. 25-i védését, valamint 
a folyadékok természetéről hozzátesz bizonyos dolgokat az előbbiekhez
(A tanulmány elején ez a cím szerepel: II. Virium a quibus superficies fluidorum 
mutantur, ulterior consideratio = további vizsgálata az erőknek, melyek hatásá-
ra a folyadékok felszíne megváltozik)
RMK 1505.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN728458527

26. Dissertationem inauguralem clarissimi doctissimique Caroli Salamonis Ko-
eleri Altorfini ad diem XXIX. Iulii M. DCC. L.... indicit. Superficies fluidorum 
concavas evolvit. Göttingen: Hager, 1750. 10 p.
= Bejelenti Carl Solomon Koeler doktori védését és bemutatja a folyadékok 
konkáv felszínét.
RMK 1504.

27. Dissertationem inaug. Friderici Wilhelmi Klaerich Hildesiensis ad diem XV. 
Augusti MDCCL indicit. Superficies fluidorum convexas evolvit. Göttingen: 
Hager, 1750. 10 p., 1 t.
= Bejelenti Friedrich Wihelm Klärich 175. aug. 15-i védését, és a folyadékok 
konvex felszínéről fejteget.
(A tanulmány elején ez a cím: IV. Figurae superficierum fluidarum convexae = 
a folyadékok felületének konvex formái)
RMK 1506.
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-319524



241

28. Dissertationem inauguralem ... Georgii Thomae Aschii ... indicit theoriam 
machinae cujusdam hydraulicae praemittit. Göttingen: Hager, 1750. [6], 24 p., 1 t.
= Bejelenti Georg Thomas Asch védését, és és egy bizonyos hidraulikus gép el-
méletét vezeti elő.
(Elején ez a cím: V. Machinae cuiusdam hydraulicae theoria geometrica)
RMK 1507.
https://books.google.hu/books?id=_2WPivsCV5AC&printsec=frontcover&hl=-
hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

29. Dissertationem inauguralem ... Caroli Augusti Richteri ...die XVI. Septemb-
ris MDCCL. habendam indicit. Göttingen Hager, 1750. 10 p.
= Bejelenti Carl August Richter 1750. szept. 16-án tartandó védését.
(Elején ez a cím: VI. Computatio formae atque virium machinae hydraulicae nu-
per descriptae. = A minap leírt hidraulikus gép alakjának és erőinek kiszámítása)
RMK 1503.
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/75196/1/

30. Io. Andreas Segner fac. med. h. t. decanus dissertationes inaugurales medi-
cas indicit praemissa commentatione de principio parsimoniae. Göttingen: Ha-
ger, 1754. 16 p.
= Segner J. A. dékán doktori disszertációkat jelent be, a „parsimonia elvéről” 
[legkisebb hatás elve] szóló kommentárral. (meghívó Gottlob August Segniz, 
Friedrich August Schultze és David Heinrich Knape értekezésére)
RMK 1516.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10008282.html

31. Ioannis Andreae Segneri Fac. Med. iam ultimum decani programma quo 
principium parsimoniae universaliter demonstratur atque dissertatio inauguralis 
medica indicitur. Göttingen:Schultz, 1754. 16 p., 1 t.
Segner J. A. dékán legújabb programja, melyben általánosan bizonyítja a „par-
simonia elvét” [legkisebb hatás elve], és bejelent egy doktori értekezést. (Meg-
hívó J.G.Falckius doktori értekezésére.)
RMK 1533.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10823050_ 
00001.html

32. Io. Andreas Segnerus...dissertationem inauguralem medicam ... Georgii Gu-
ilielmi Feuerlein ... indicit. Göttingen: Hager, 1754. 8 p.368

368  Egyes bibliográfiákban De minutiis quibusdam chimicis (= bizonyos kémiai részecskékről) 
címmel szerepel.  
Valószínűleg azonos ezzel is: Programma sistens experimenta de cera. (= leírás viasszal vég-
zett kísérletekről)
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= Bejelenti Georg Wilhelm Feuerlein doktori disszertációját.
RMK 1510.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11027577_ 
00001.html

33. A serenissimo... Friderico II. rege Borussiae... [sibi indulgentissime colla-
tum] munus professoris physicae et mathematum primarii auspicaturus ratio-
nem praelectionum suarum in hac Academia Fridericiana exponit atque speci-
men theoriae turbinum subiungit Ioannes Andreas Segnerus. Halle: Gebauer, 
1755, XL p., 1 t.
= A nagyságos II. Frigyesnek, Poroszország királyának... a matematika és fizika 
professzorságának feladatát elkezdeni szándékozó Segner J. A. kifejti előadá-
sainak célját, valamint bemutatja a pörgettyűk elméletét.
RMK 1465. és 1534.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10821457.html

KÖNYVEK, TANKÖNYVEK

1. Elementa arithmeticae ac geometriae in usum auditorum. Göttingen: Cuno, 
1739. [22], 248 p., 8 t.
= Az aritmetika és geometria alapjai a közönség használatára
RMK 1519.
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10082813.html

2. Specimen logicae universaliter demonstratae. Jena: Croeker, 1740. [16], 196, 
[1] p.
= Az általánosan (univerzálisan) bizonyított logika bizonyítéka.
RMK 1536.
(Modern kiadása: Specimen logicae universaliter demonstratae. Appendices : 
two dissertations De syllogismo / Johann Andreas Segner. Ed. by Mirella Ca-
pozzi. Bologna: Ed. CLUEB, 1990.)

3. Einleitung in die Naturlehre. Göttingen: Vandenhoeck, 1746. [14], 554 p., 14 
t.
= Bevezetés a természettanba
RMK 1517.
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/pageview/3795452

4. Io. And. Segneri... exercitationum hydraulicarum fasciculus. Göttingen: Van-
denhoeck, 1747. 60 p., 7 ill.
= Hidraulikai gyakorlatok gyűjteményes kötete
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RMK 1520.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN607959878| 
LOG_0002&physid=PHYS_0004

5. Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie 
: zum Gebrauche derjenigen, welche sich in diesen Wissenschaften durch eige-
nen Fleiß üben wollen. Lemgo: Meyer, 1747. [20], 782, [4] p., 14 rézm.
= Egyértelmű és teljes előadások a számtanról és a geometriáról mindazok 
használatára, akik önszorgalomból ezen tudományokban akarják gyakorolni 
magukat.
RMK 1488.
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?mode=imagepath&url=/
permanent/library/BEN74TS0/pageimg

6. Einleitung in die Natur-Lehre. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck, 1754. [18], 
565, [3] p., 16 t.
= Bevezetés a természettanba. Második kiadás
RMK 1518.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN626643945

7. Cursus mathematici. Halle: Renger 1756–63. Vol. 1–4.
= Matematikai kurzusok (három rész, négy kötetben)
RMK 1475.
kötetei:
Pars I. Elementa arithmeticae geometriae et calculi geometrici. 1756. XVI, 336 
p., 11 t
= Az aritmetika, geometria és geometriai számítások alapjai
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10594277_ 
00001.html
Pars II. Elementa analyseos finitorum. 1758. 510 p., 7 t.
= A véges analízis alapjai
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10594279_ 
00001.html
Pars III./I. Elementa analyseos infinitorum I. 1761. 480 p., 9 t.
= A végtelen analízis alapjai
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10594280_ 
00001.html
Pars III/II. Elementa analyseos infinitorum II. 1763. [14], 572 p., 5 t.

8. Anfangsgründe der Arithmetick, Geometrie und der geometrischen Berechnun-
gen. Aus dem Lateinischen seines Vaters übersetzt und nach dessen Anweisung 
verbessert durch Joh. Wilh. v. Segner. Halle: Renger, 1764. 14, 448 p., 11 t.
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= Az aritmetika, geometria és a geometriai számítások alapelemei. Apja latin 
nyelvű szövegéből fordította, és útmutatása alapján javította Segner János Vilmos.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN615396380
(az 1756-os Cursus... első részének – „Elementa arithmeticae geometriae et cal-
culi geometrici” – német fordítása)

9. Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie 
: zum Gebrauche derjenigen, welche sich in diesen Wissenschaften durch eige-
nen Fleiß üben wollen. 2. verbesserte Aufl. Lemgo: Meyer, 1767. [18], 788 p. , 
XV t.
= Egyértelmű és teljes előadások a számtanról és a geometriáról mindazok 
használatára, akik önszorgalomból ezen tudományokban akarják gyakorolni 
magukat. Második, javított kiadás.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10525764_ 
00009.html

10. Tōn Mathēmatikōn Stoicheiōn Ai Pragmateiai Ai Archoeidestatai Ek tōn tou 
Madēmatikōtatou Iōan. Andr. Segneru Kai Syggrammatōn Kai Synousiōn Phi-
lotimō... ford: Eugenios Voulgaris (Bulgares). Lipcse: Breitkopf, 1767. [32], 
496 p., 10 t.
(az 1756-os Cursus... első részének, az Elementa arithmeticae geometriae et cal-
culi geometrici-nak a görög fordítása)
http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-251887

11. Cursus mathematici. Halle: Renger, 1767–68. 5 db
(Az 1756–63-as kiadás javított, bővített kiadása 5 kötetben)
I. Elementa arithmeticae geometricae et calculi geometrici. 1767. XVI, 448 p., 
9 t.
II. Elementa analyseos finitorum. 1768. [16], 510 p., 7 t.
III-IV. Elementa analyseos infinitorum [1768] 480 p., 9 t; 572 p., 5 t.
Az új kötet:
V. Elementorum calculi integralis. 1768. [14], 504 p., 2 t.
= Az integrálszámítás alapjai

12. Einleitung in die Natur-Lehre. 3. sehr verbesserte Aufl. Göttingen: Vanden-
hoeck, 1770. [8] Bl., 586 S., [2] Bl., XVI t. 16 Ill.
= Bevezetés a természettanba. Harmadik, javított kiadás
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10131985_ 
00005.html

13. Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie und der geometrischen Berech-
nungen aus dem lateinischen übersetz. Zweite Auflage von der Verfasser selbst 
durchaus gebessert und vermehret. Halle: Renger, 1773. 12, 446 p., 11 t.
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http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/71470/3/
(Az 1764-es kiadás javított, bővített változata)

14. Astronomische Vorlesungen, eine deutliche Anweisung zur gründlichen 
Kenntniss des Himmels. Halle: Curt, 1775-76. 2 db
= Asztronómiai előadások, egy világos útmutató az égbolt alapos ismeretéhez
1. Theil. 1775. [5], 416 p., 9 t.
2. Theil. 1776. [1], pp. [417]-876, [3], pp. X–XVII., 8 t.

15. Gründe der Perspectiv. Berlin: Himburg, 1779. 94 p., 8 t. (Fia által kiadva.)
= A perspektíva alapjai
https://books.google.hu/books?id=pOssAAAAYAAJ&redir_esc=y

Folyóiratcikkek

1. Ad Eclipses Terrae Repraesentandas, Machina J. And. Segneri, Med. Physic. 
& Mathem. Prof. Goetting, R. S. S. In: Philosophical Transactions Nr. 461. 
(1741. aug.–dec.) 781-789. p.
= Segner A. J.-nak, az orvostudomány, fizika és matematika göttingeni profesz-
szorának a Föld fogyatkozásait bemutató szerkezete
https://www.jstor.org/stable/pdf/104372.pdf

2. Beobachtung der Sonnenfinsterniß. In: Göttingische Zeitungen von gelehrten 
Sachen, 1748. (85. szám, aug. 1.) p. 673.
= A napfogyatkozás megfigyelése
Említi Segnert: pp. 673–674.
https://rep.adw-goe.de/handle/11858/00-001S-0000-0001-942A-0

3. [Bericht wegen der logarithmischen Stäbe]. In: Göttingische Zeitungen von 
gelehrten Sachen. 1749 pp. 841-842. (Válasz a Jenaische gelehrte Zeitung 
1749/71. számában megjelent cikkre). Segner alá is írta.
https://rep.adw-goe.de/handle/11858/00-001S-0000-0001-942B-E

4. De extendo campo micrometri. In: Commentarii Societatis Regiae Scientia-
rum Gottingensis. Tom. I. ad annum MDCCLI. Göttingen: Vandenhoeck, 1752. 
pp. 27–40.
= A mikrométer [csillagászati teleszkópon, a csillagok szögtávolságának pontos 
mérése céljából használt hosszmérő műszer] látómezejének kiterjesztése
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015073704085;view=1up;seq=131
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5. De figuris superficierum fluidarum. In: Commentarii Societatis Regiae Scien-
tiarum Gottingensis. Tom. I. ad annum MDCCLI. Göttingen: Vandenhoeck, 
1752. pp. 301–372.
= A folyadékok felszínének alakjáról
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015073704085;view=1up;seq=447

5. De parallaxi reticuli astronomici. In: Commentarii Societatis Regiae Scientia-
rum Gottingensis. Tom. II. ad annum MDCCLII. Göttingen: Vandenhoeck, 
1753. 200–214. p.
= A csillagászati parallaxisról
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015073703756;view=1up;seq=248

7. Lampen von Studierende. In: Wöchentliche Hallische Anzeigen 1755/XLIV. 
pp. 727–735. és WHA 1755/XLV. pp. 746–753.
= Lámpa tanulók számára

8. Von der Berechnung der Glücksspiele. In: WHA 1757/X. pp. 161–171. és XI. 
pp. 177–188.
= A szerencsejátékok(ban az esélyek) kiszámításáról

9. Von Wasserharnischen. In: WHA 1758/XXIII. pp. 377–388.
= Mentőmellényekről

10. Versuch einer Erklärung der Stelle im Varro de re rustica Lib. III. Cap. V. In: 
WHA 1758/XXVI. pp. 425–433. és XXVII. pp. 441–461.
= Kísérlet Varro De re rustica III. könyv V. fejezetének egy szöveghelyének ma-
gyarázatára

11. Eine körperliche Vorstellung des Laufs des letzten Cometen. In: WHA 1759/
XXIX. pp. 473–487. és XXX. pp. 489–502.
= A legutóbbi üstökös pályájának fizikai bemutatása

12. Von dem holländischen Perspectiv. In: 1760/XXVIII. pp. 433–443.; XXIX. 
pp. 449–457. és XXX. pp. 465–480.
= A hollandi távcsőről

13. Vorlesung von dem Durchgang der Venus durch die Sonne, den 5ten Junius 
in dem öffentlichen Lehrsaal gehalten. In: WHA 1761/XXXI. pp. 489–499. és 
XXXII. pp. 505–518.
= Előadás a Vénusz Nap előtti áthaladásáról, melyet (ti. az eladást) jún. 5-én 
tartottak a nyilvános előadóteremben.
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14. Von den Wasseruhren der alten Römer. In: WHA 1762/XXXI. pp. 485–492.; 
XXXII. pp. 497–508. és XXXIII. pp. 513–526.
= Az ókori rómaiak vízóráiról.

15. Beurtheilung der von T. Lucretius Carus vorgetragenen Naturlehre. 
WHA 1764/XII. pp. 209–220.; XIV. pp. 229–233. és XV. pp. 245–252.
= A Lucretius Carus által megírt természettan értékelése.

16. Muthma Bliche Entdeckung der Mittel welche gebraucht worden sind, den 
Israeliten einen Weg durch das rothe Meer zu bahnen. In: WHA 1776/XXII. pp. 
337–347.; XXIII. pp. 357–362.; XXIV. pp. 373–376. és XXV. pp. 385–394.
= M. B. felfedezése a módokról, melyeket az izraeliták átkeléséhez használtak a 
Vörös-tengeren

17. Félévi programok bejelentése (cím nélküli hírek)
WHA 1760/XLV. p. 780.
WHA 1761/XIV. p. 211
WHA 1765/XV. p. 265.
1765/XLI. p. 735.
1776/XLII. p. 657.
1777/XV. p. 225.
1777/XL. p. 625.

18. Démonstration de la règle de Descartes, pour connoitre le nombre des raci-
nes affirmatives et négatives qui peuvent se trouver dans les équations. In: His-
toire de l’Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin 1756 
(Berlin: Haude et Spener, 1758) pp. 292–299. (latinból fordítva)
= Descartes szabályának bizonyítása az egyenletekben található pozitív és ne-
gatív gyökök meghatározásáról
http://bibliothek.bbaw.de/bbaw/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/an-
zeige/index_html?band=02-hist/1756&seite:int=299

19. Enumeratio modorum, quibus figurae planae rectilineae per diagonales divi-
duntur in triangula. In: Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolita-
nae 7. kötet (1758–1759-es évre). Szentpétervár, 1761. 203-210. p.
= A módok felsorolása, melyekkel síkidomok átlókkal háromszögekre osztat-
nak fel
https://www.biodiversitylibrary.org/item/113646#page/259/mode/1up

20. Methodus simplex et universalis, omnes omnium aequationum radices dete-
gendi. In: Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae 7. kötet 
(1758-1759-es évekre). Szentpétervár, 1761. 211–226. p.
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= Egyszerű és univerzális módszer, bármilyen egyenlet minden gyökének meg-
határozására
https://www.biodiversitylibrary.org/item/113646#page/267/mode/1up

21. Sector catadioptricus. In: Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petro-
politanae 6. kötet (1756-1757-es évekre). Szentpétervár, 1761. 399-404. p.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/113644#page/449/mode/1up
= A katadioptrikus távcső (látómezeje)

22. De ornithone Varronis. In: Gesner, Johann Matthias. Scriptores rei rusticae 
veteres Latini [...] Tomus alter. Editio secunda, 1774. 424–435. p.
= Varro madárházáról
http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=4744

23. Demonstratio universalis theorematis binominalis Newtoni. In: Nouveaux 
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettre 1777 (Berlin: 
Decker, 1779)
= Newton binominális tételének általános bizonyítása
http://bibliothek.bbaw.de/bbaw/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/an-
zeige/index_html?band=03-nouv/1777&seite:int=38

EGYÉB PUBLIKÁCIÓ, FORDÍTÁS, ELŐSZÓ

1. Ad lectiones philosophiae naturalis experimentalis publicas invitatio. Göttin-
gen: Vandenhoeck, 1741. [8] p.
= Meghívó a kísérleti természettudomány nyilvános előadásaira

2. Defensio adversus censuram Berolinensem. Probationis loco est crisis perpe-
tua in duo capita geometriae illustris Wolfii. Göttingen: Vandenhoeck, [s. a.] 96 
p., 1 t.
= Védőbeszéd a berlini cenzúra ellen. A vizsgálat (bizonyítás?) apropója egy 
állandó probléma a kiváló Wolf geometriájának két fejezetében.
dátum nélkül, de a szövegből kikövetkeztethető, hogy 1741-es
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11267803.html

3. Sendschreiben an einen Freund, in welchem die Ursachen angeführet werden 
warum er denjenigen nicht antworte die bisher seine Crisin angefochten haben. 
Göttingen: [s. n.], 1742. 16 p.
RMK 1535.
= Levél egy barátjának, melyben előadja az okokat, amiért nem válaszolt azok-
nak az illetőknek, akik eddig az ő problémafelvetéseit támadták.
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4. Bernhard Nieuwetyts M. D. Rechter Gebrauch Der Welt-Betrachtung : Zur 
Erkentnis Der Macht, Weisheit und Güte Gottes, Auch Ueberzeugung Der At-
heisten und Ungläubigen... In einer Freien Übersetzung abermal ans Licht ges-
tellet, und mit einigen Anmerkungen erläutert von D. Joh. Andreas Segner. Jena 
1747 Cuno. [14], 605, [40] p.
= Bernhard Nieuwetyt ”A világszemlélet helyes használatáról Isten hatalmá-
nak, bölcsességének és jóságának felismerésére, ezenkívül az ateisták és hitet-
lenek meggyőzése” c. műve szabad fordításban kiadva és megjegyzésekkel ma-
gyarázva Segner A. J.-tól
RMK 1539.
http://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/image/833903101/14/LOG_0003/
Püspöki

5. Die sechs ersten Bücher der geometrischen Anfangsgründe des Euklides zum 
Gebrauch der Schulen. Aus dem griechischen übersetzt durch ... L ... Nebst ei-
ner Vorrede von J. A. v. Segner... Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisen-
hauses, 1773. [20] 139 p.
= Euklides geometriai alapvetéseinek (Elemeinek) első hat könyve iskolai hasz-
nálatra. Görögből fordította L. [Johann Friedrich Lorenz]. Segner J. A. elősza-
vával.
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN601208536| 
LOG_0001&physid=PHYS_0005

6. Johann Friedrich Ungers Beyträge zur Mathesi forensi, bestehend in X. Ab-
handlungen von verschiedenen in Gerichts- Policey- und Cameral-Sachen auch 
in Handel und Wandel einschlagenden Materien. Erstes Stück. Nebst einer Vor-
rede v. Johann Andreas Segner. Göttingen, 1743. 211 p. (Segner előszavával)
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11218578.html
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ÖSSZEFOGLALÓ KRONOLÓGIA

1704
Segner János András októberben született a Pozsony melletti Szentgyörgyön; 
születésének pontos napja nem ismert, de valószínűleg 1704. október 9. Egy 
pontos adatot tudunk: 1704. október 10-én keresztelték.

1710–1714
Az alsóbb osztályokat Pozsonyban végezte, de Győrben is tanult, ahova feltehe-
tően az 1712. évi pestisjárvány elől menekülve kellett mennie.

1714–1723
Középiskoláit a pozsonyi evangélikus líceumban kezdte 1714-től.

Középiskolái felsőbb osztályait 1721. június 4-től Pozsonyban, 1722. szep-
tember 20-tól Debrecenben, majd 1723. szeptember 15-től ismét Pozsonyban 
végezte.

1725
Április 4-én, 21 éves korában Jénába utazott, hogy megkezdje felsőfokú tanul-
mányait. Az egyetemen hallgatott filozófiát, fizikát, matematikát, és részt vett az 
orvosi stúdiumokon is. Legnagyobb hatású mestere Georg Erhard Hamberger 
volt. Nála hallgatta Segner a teljes matematikát, fizikát, ezen belül külön kurzu-
sokon az analízist, mechanikát. Az anatómiát, élettant, tünettant, és a gyógyszer-
tant az ő oktatta neki.

Két év után Segner már néhány önálló előadást is tarthatott.

1726–1728
Három fizikai, egy kémiai és egy matematikai szakcikket publikált. Jelentős do-
log, hogy ő javasolta elsőként a kéndioxidot a búza és más gabonafajták fertőt-
lenítésére, és a sovány földek trágyázására fahamut ajánlott. Foglalkozott a cu-
kor-, a puskaporgyártás és a szeszfőzés problémakörével is.
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1729
Befejezte egyetemi tanulmányait.

1730
Megszerezte az orvosdoktori címet, disszertációja: „De natura ac principiis 

medicinae” (Jena, 1730)
Visszatért szülővárosába.

1731
1731 tavaszától fél éven át gyakorló orvosként tevékenykedett Pozsonyban.

Ezt követően Bél Mátyás ajánlásával városi orvosnak (tiszti orvosnak) ment 
Debrecenbe a város 1731. november 11-i meghívásának eleget téve.

1732
1732. március végén Debrecent elhagyva visszament a jénai egyetemre, ahol 
befejezte félbeszakadt magiszteri tanulmányait.

Feleségül vette egykori professzora és barátja, Teichmeyer udvari tanácsos 
leányát, Maria Carolina Sophiát.

A jénai egyetemen 1732. április 9-én magándocens, majd december 11-én 
nyilvános docens lett.

Az alkalmazásához kötelező nyilvános vitát 1732. május 17-re tűzték ki. Az 
archimedesi tükrökről szólt a „székfoglaló”: „De speculis Archimedeis tenta-
men. Ioannis Andreae Segneri philosophiae et medicinae doctoris”.

1733
Jénában 1733. szeptember 19-én lett nyilvános rendkívüli tanár.

1735
1735. augusztus 31-től az akkor szerveződő göttingeni egyetemen tanított – el-
sőként – fizikát, matematikát és kémiát, mint a természettudományok professzo-
ra. G. E. Hambergert kívánták meghívni erre a posztra, a meghívást azonban 
nem fogadta el, maga helyett legkiválóbb tanítványát, Segnert ajánlotta, aki 
1755-ig tanított az egyetemen. Orvostudományt is oktatott, tehát a bölcsészettu-
dományi kar és az orvosi kar tanára is volt, s ő adta elő a kémiát is. Közben 
csillagászattal is foglalkozott. Ő hívta életre a göttingeni egyetem csillagvizsgá-
ló obszervatóriumát. A meteorológiatörténet őt tekinti a matematikai meteoroló-
gia megalapítójának.

Az orvostörténészek Segner elméletének tartják a vastagbélbillentyűk hár-
mas funkciójára vonatkozó elképzelést, ugyanúgy, mint a terhelés alatt az izom-
ban fellépő „erőveszteség”-ről szóló megállapításokat.
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1739
A Londoni Királyi Tudós Társaság (Royal Society of London) tagja lett.

Megjelent Göttingenben az „Elementa arithmeticae ac geometriae in usum 
auditorum” című 270 oldalas munkája (a 2., bővített változatot 1756-ban adták 
ki).

1740
A tudománytörténet elsősorban a hidraulika terén kifejtett munkásságát – a fo-
lyadékok belső erőinek vizsgálatát, a felületi feszültség fogalmának bevezetését, 
és a róla elnevezett Segner-kereket, a reakciós turbinák ősét – tartja nyilván. Az 
utóbbit a „Programa quo theoriam machinae cuiusdam hydraulicae praemittit” 
(Göttingae, 1740) c. dolgozatában ismertette először.

Megjelent Jénában a „Specimen logicae universaliter demonstratae” című 
214 oldalas munkája.

1746
Kiadta Göttingenben nagy természettudományi kézikönyvét „Einleitung in die 
Naturlehre” címmel, 568 oldal terjedelemben, amelyhez 14 tábla járult (2. bő-
vített kiadása 1754-ben jelent meg, ugyancsak Göttingenben, 3. bővített kiadása 
1770-es, és szintén göttingeni).

1747
Hét írást közölt a folyadékok mechanikájáról, melynek köszönhetően nemzet-
közi ismertséget szerzett, ezen túlmenően kötetet adott ki az egyetemi hallhatók 
számára is a hidraulikai gyakorlatokról.

Lemgo városában a Meyer nyomda kiadta nagy tudománynépszerűsítő 
munkáját, amelyet azok számára írt, akik a matematikát szeretnék önszorgalom-
ból elsajátítani (ez a mű 1767-ben ismét napvilágot látott, de bővített kiadás-
ban).

A Berlini Tudományos Akadémia külső tagjává választotta.

1748–1754
Megszervezte a göttingeni egyetem csillagvizsgáló intézetét.

1751
A Göttingeni Királyi Tudós Társaság alapító tagja.

1753
Euler javaslatára a Szentpétervári Orosz Tudományos Akadémia tagja lett, meg 
is hívták Pétervárra professzornak, de a meghívást nem fogadta el.

1753-ban tanulmányt írt a Göttingentől 10 km-re északra fekvő Nörtenben 
(ma Nörten-Hardenberg) létesített olajütőmalomról, amelyet az általa feltalált és 
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Euler által tökéletesített vizikerékkel működtettek Hardenberg báró birtokán. 
Számos Segner-rendszerű vízturbinát építettek szerte a világban.

1755
Ez év tavaszán költözött Halléba. Egyebek között barátja, Euler rábeszélésére 
elfogadta a hallei egyetem meghívását, elhagyta Göttingent, s Halléban elfoglal-
ta Christian Wolff katedráját. Az egyetemen a legnagyobb fizetésben részesítet-
ték. Segner kérte a maga számára a titkos tanácsosi címet és családjának a ma-
gyar nemesi diploma megújítását. A nemesi cím mellett új akadémiai fokozatra, 
a „professor primarius” különcimre is igényt tartott. Így közvetlenül az egyetem 
prorektora és igazgatója után következett a rangsorban, és tartósan az egyetem 
harmadik legmagasabb tisztségviselője lett. Kinevezési okmányát II. Frigyes 
írta alá, aki tejesítette Segner kéréseit.

Itt adta ki korábbi matematikai és fizikai tankönyveinek átdolgozott és bőví-
tett kiadásait, és itt írta meg csillagászati tankönyvét is. Tanulmányai jelentek 
meg a berlini és a pétervári akadémia periodikáiban is. Foglalkozott a pörgettyű 
működésének elméleti kérdéseivel, s erről kötetet is kiadott: „Specimen Theo-
riae Turbinum” (Halle, 1755). Ez volt a tulajdonképpeni egyetemi- és egyben a 
Porosz Tudományos Akadémián tartott székfoglaló előadása.

Legjelentősebb fizikai eredménye a pörgettyű elméletével kapcsolatos; ez 
a három egymásra merőleges szabad tengely felfedezése. Ez adott indítékot 
a forgó merev test Euler-féle mozgásegyenleteinek felírásához. Fizikai eredmé-
nyei közül számottevő még a felületi feszültség fogalmának bevezetése, amely-
nek alapjául a folyadékok szerkezetére vonatkozó hipotézise szolgált.

1756
1756 és 1763 között négy kötetben jelent meg Halléban nagy matematikai kézi-
könyve „Cursus mathematici” főcímmel (1767–68-ban bővítve öt kötetben je-
lent meg újra).

Matematikai felismerései közül legismertebb az a szellemes szerkesztési el-
járás, amellyel a valós együtthatós egyenlet valós gyökeit tudjuk meghatározni. 
Algebrai munkásságából kiemeljük még a Descartes-féle előjel-szabály bizonyítá-
sát. Ezt a szabályt is jó ideig róla nevezték el. A π meghatározására szolgáló, 
a szabályos sokszögek kerületével való közelítést is finomította. Nagyon sok ta-
nulmányát és több jelentős matematikai tankönyvét tartja számon a szakirodalom.

1764
Fia, Segner János Vilmos apjának az aritmetika és a geometriai számítások alap-
elemeiről szóló munkáját („Elementa arithmeticae et geometriae”) lefordította 
latinból németre, és közreadta Halléban. Ennek új kiadása 1773-as.
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1775
Kétkötetes csillagászata 1775–76-ban jelent meg Halléban „Astronomische Vor-
lesungen, eine deutliche Anweisung zur gründlichen Kenntniss des Himmels” 
címmel, amely asztronómiai előadásait tartalmazta. Értekezést írt egy gyűrűs 
napfogyatkozásról, a Venus- átvonulásról és a Halley- üstökösről is.

1777
Október 5-én hunyt el Halléban, sok más mellett leánya és fia gyászolta (utóbbi 
tudományos örökségének feldolgozója és folytatója volt). A hallei sírbolt-könyv 
bejegyzése szerint élt 72 évet 11 hónapot és 26 napot.

A Mikus Sándor által készített domborműves sírköve a reneszánsz Stadtgot-
tesacker temető 83. számú boltíves kriptájában van.

1779
Megjelent Berlinben postumus munkája – fia kiadásában – „Gründe der Pers-
pectiv” címmel.
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ÜBER JOHANN ANDREAS VON SEGNERS 
GÖTTINGER JAHRE (1735–1755)369

Irén Rab
Göttinger Jahrbuch (65) 2017, 67–78.

SEGNERS LEBEN IN KÜRZE

Der Name Johann Andreas von Segner ist wohl nicht nur in Wissenschaftskrei-
sen bekannt. Er war einer der großen Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts. 
Das sogenannte „Segnerrad”, eine Erfindung des als „Vater der Turbine” be-
zeichneten Wissenschaftlers, gehört in den Schulen bis heute zum grundlegen-
den Anschauungsmaterial.370 Es sind zahlreiche Arbeiten über ihn erschienen 
und anlässlich seines 200. Todestages widmete die Universität Halle eine Kon-
ferenz seinem Andenken. Segner war aber nicht nur ein produktiver Autor, son-
dern auch Verfasser von grundlegenden mathematischen, physikalischen, che-
mischen und astronomischen Werken.

Segners erster Lebensabschnitt lässt sich anhand seines zur Promotion ver-
fassten Lebenslaufes genau wiedergeben.371 Er wurde am 9. Oktober 1704 als 
Sohn einer gutsituierten Familie deutscher Abstammung in Preßburg (damals 
Pozsony, Ungarn)372 geboren. Er besuchte dort die von Matthias Bel373 struktu-
rell und im Lehrinhalt reformierte lutherische Lateinschule, das Lyzeum, bekam 
aber zusätzlich Mathematikun terricht. Von 1722 an verbrachte er ein Jahr in 
Debrecen, wo er sich vor allem mit der Physik Descartes’ beschäftigte sowie 
seine Ungarischkenntnisse vervollkommnete. Diese Art von Studentenmobilität 
war eine Eigenart des mehrsprachigen Landes: Studenten deutscher Abstam-
mung besuchten die kalvinistischen Kollegien um Ungarisch zu lernen, wäh-
rend ungarische Studenten in den lutherischen Lyzéen374 ihr Deutsch verbesser-

369  Der Text wurde auf der Konferenz Leben – Wissenschaft – Historie im September 2016 an der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest vorgetragen und auf Ungarisch veröf-
fentlicht. (Adalékok Segner János András göttingeni korszakához (1735–1755). In: Kaleidos-
cope, Journal of History of Culture, Science and Medicine. 2016. Vol. 7. No. 13. S. 400–409.

370  http://schulphysikwiki.de/index.php/Elektrostatik_Grundlagen.
371  Dörnyei, 141–144.
372  Heute Bratislava (Slowakei).
373  Matthias Bel (1684–1749), lateinisiert Belius, ungarisch Mátyás Bél, slowakisch Matej Bel, 

war ein Historiker, Pädagoge, Theologe im Königreich Ungarn.
374  Die kalvinistischen Lateinschulen wurden traditionell Kollegien, die lutherischen Lateinschu-

len Lyzéen genannt.
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ten.375 Segner bereitete sich bewusst auf eine naturwissenschaftliche Laufbahn 
vor; nach Preßburg zurückgekehrt, beschäftigte er sich mit Pharmazie und che
mische Versuchen. 1725 immatrikulierte er sich an der Universität Jena, wo er 
1730 den medizinischen Doktortitel erlangte. Nach kurzem Aufenthalt in Un
garn – er praktizierte ein Jahr lang in Preßburg und war ein Jahr als Stadtphysi
kus in Debrecen tätig – ging er 1732 nach Jena zurück und erwarb nach dem 
Studium der Mathematik und Physik den philosophischen Magistergrad im Be
reich der Naturwissenschaften. Kurz darauf wurde er in Jena zum Extraordina
rius ernannt. Von nun an ist seine Laufbahn leicht zu verfolgen: 1735 wurde er 
als Ordinarius nach Göttingen berufen, 1755 wechselte er an die Universität 
Halle, wo er bis zu seinem Tod Professor Primarius der Mathematik, Physik und 
Astronomie war.

In dieser Studie möchte ich Segners Göttinger Jahre anhand der bisher un
bekannten oder unveröffentlichten Quellen vorstellen, die ich während meiner 
Forschungen in den Göttinger Archiven gefunden habe.

INAUGURATION UND FUNKTIONEN IN GÖTTINGEN

Segner lehrte von 1735 bis 1755, also 21 Jahre lang, an der Universität Göttin
gen. Nach Ansicht seines Kollegen Hollmann376 sei die Wahl nur deshalb auf 
ihn gefallen, weil die Universität Jena für den Posten vorgesehenen Hamber
ger377 – Segners dortigen Lehrmeister – nicht gehen lassen wollte. Für ihn hätte 
die neu gegründete Göttinger Akademie alles gegeben, und sogar dessen 
Schwiegervater, den bejahrten Wedel,378 extra eingestellt, denn Hamberger hatte 
in der Wissenschaft, besonders in der Physik und Mathematik einen ausgezeich
neten Ruf. Da man ihn selbst nicht haben konnte, wenigstens einen aus seiner 
Schule, den er am geschicktesten dazu halten würde, verlangte; so traf das Looß 
den, in Jena schon stehenden Professor Extraordinarius, D. Segner, der als Pro-
fessor Physices und Mathematum auch nicht lange nachhero allhier ankam und 
... zugleich Professor Medicinae wurde, und die ganze Medicinische Facultät 
allhier fürstellete.379 Hinter Hollmanns spöttischer Bemerkung mochte sich 

375  Im Königreich Ungarn lebten in dieser Zeit mehrere Volksgruppen mit verschiedenen Religio
nen. Es lebten Ungarn, Deutsche, Slowaken etc. im Land, Katholiken und Protestanten, kalvi
nistische Ungarn und deutsche Lutheraner. Latein war die offizielle Sprache, aber die Men
schen lernten außer Latein auch die anderen im Land gesprochenen Sprachen. Die gebildeten 
Leute identifizierten sich – unabhängig von ihrer Abstammung – als ‚Hungari’, d.h.‚ vom 
Königreich Ungarn‘. Diese sogenannte ‚HungarusIdentität‘ stellte sicher, dass die verschiede
nen Völker im Land in Frieden leben konnten.

376  Samuel Christian Hollmann (1696–1787), Professor der Philosophie und Naturlehre.
377  Georg Erhard Hamberger (1697–1755).
378  Johann Adolf Wedel (1675–1747).
379  Hollmann, 1787, 43–44.
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auch fachlicher Neid verbergen. Er unterrichtete Naturlehre, wie Segner, der für 
ihn eine berufliche und finanzielle380 Konkurrenz darstellte. Interessanterweise 
taucht in Hollmanns 1787 zum 50-jährigen Jubiläum erschienenen Rückblick 
auf die Geschichte der Universität Segners Name nur im oben erwähnten Zu-
sammenhang auf, obwohl seine Person und sein Schaffen die ersten Jahrzehnte 
der Universität mitbestimmt haben.

Segner wurde als Professor für Mathematik und Physik an die philosophi-
sche Fakultät Göttingens berufen.381 Dennoch ist sein Name später auch unter 
den Professoren der medizinischen Fakultät zu finden.382 Segner hat die Georgia 
Augusta mit seinem zuvor an der Universität Jena erlangten medizinischen 
Doktorgrad sozusagen ‘gerettet‘. Zu Beginn konnte nämlich nur ein Professor 
für die medizinische Fakultät gewonnen werden, Professor Albrecht383 von der 
Universität Erfurt, der Anfang 1736 unerwartet verstarb. Um die Funktionsfä-
higkeit der noch nicht offiziell inaugurierten Universität zu gewährleisten,384 
wurde Segner durch einen königlichen Erlass am 3. März 1736 an die medizini-
sche Fakultät versetzt.385 Bis der Mediziner Richter386 an die Universität kam, 
also ein Semester lang, war er der einzige Professor der Fakultät, und lehrte alle 
medizinischen Fächer. Segners Aufgabenbereich und seine Vergütung waren im 
Versetzungsschreiben festgelegt. Letztere musste den Aufgaben entsprechend 
zwischen den zwei Fakultäten aufgeteilt werden. Im Vorlesungsverzeichnis ist 
er bei beiden Fakultäten aufgeführt, doch bei den rotierenden Funktionen, wie 
dem Prorektorat oder Dekanat, wurde vorrangig seine Zugehörigkeit zur medi-
zinischen Fakultät berücksichtigt. Im Zeitraum von zwanzig Jahren war Segner 
zweimal Prorektor und fünfmal Dekan der medizinischen Fakultät.387 In den 
1737 festgeschriebenen Statuten der Universität ist seine Unterschrift unter bei-
den, die jeweiligen Fakultäten betreffenden Absätzen zu finden.388

380  Im Hinblick auf die sog. privatus und privatissimus, d.h. die frei gewählten, kostenpflichtigen 
Lehrveranstaltungen. Der viel experimentierende Segner zog zahlende Studenten an, in seinen 
Privatstunden saßen oft 20 bis 25 Teilnehmer.

381  Euch die Professionem ordinariam Physices et Mathematum auf unserer Universität zu Göt-
tingen mit einem jährlichen Salario von 500 Rtfl ... aufzutragen und zu ertheilen, UAG, Kura-
torialarchiv, 5735, 3.

382  Ebel, 1962, 74; 103.
383  Johann Wilhelm Albrecht (1703–1736), der erste Professor der Medizinischen Fakultät.
384  Das königliche Privilegium wurde am 7. Dezember 1736 ausgestellt. (Statuta Generalia Aca-

demiae Georgiae Augustae).
385  Zugleich dem ultimum locum in Facultate medica derogestalt bekleyden solle: Bestallung des 

Prof. Philoph. J. A. Segner 1735–55. UAG, Kuratorialarchiv 5735, 6–7.
386  Georg Gottlob Richter (1694–1773), Professor der Medizin.
387  Prorektor: 1743, 1 und 1749, 1; Dekan: 1740, 1743, 1746, 1750, 1754. Der Prorektortitel wur-

de für ein Semester, der Dekantitel für ein ganzes Kalenderjahr vergeben. – Ebel, 1962.
388  Ebel, 1961.
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DER PROFESSOR: LEHRINHALTE UND METHODEN

Welche Fächer Segner während seiner Göttinger Professur vertreten hat, lässt 
sich von Anfang an mit Sicherheit feststellen, denn die Liste der stets öffentli-
chen Pflichtvorlesungen – publica –, bzw der privata der Professoren erschien 
vor jedem Semester in gedruckter Form.389 Von 1748 an wurde das jeweilige 
Vorlesungsverzeichnis in den Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen390 
veröffentlicht.

An der medizinischen Fakultät las Segner über Chemie und führte chemi-
sche Experimente vor, teils nach Rothe, teils nach Boerhaave.391 Chemie stand 
in jedem Semester auf dem Plan, daneben lehrte Segner Physiologie, zur Erklä-
rung der Form des menschlichen Körpers, Grundlagen der Statistik, die Institu-
tionen der Medizin sowie weitere Bereiche der medizinischen Wissenschaft. 
Der Hauptteil der Vorlesungen fand in Göttingen bereits in deutscher Sprache 
statt, weil – wie manche meinten – die Studenten Latein nicht mehr ausreichend 
beherrschten. Daher führte Segner auch Diskussionsübungen durch zum Ge-
brauch von Latein in der Medizin.

Die meisten Pflichtvorlesungen hielt Segner an der philosophischen Fakul-
tät. In den mathematischen Vorlesungen lehrte er reine und angewandte Mathe-
matik, Mengenlehre, Algebra, Logarithmusund Wahrscheinlichkeitsrechnung, 
Geometrie und Trigonometrie. Er nahm sich besonders derer an, die ein durch-
dringendes Verständnis der mathematischen Wissenschaft und die Aneignung 
der mathematischen

Denkweise wünschten. Auf seinem physikalischen Lehrplan standen Optik, 
Dioptrik, Mechanik, Astronomie, Vermessung, aber auch Hydrostatik und Hy-
draulik. In seine naturkundlichen Stunden baute er auch eigene Erfahrungen ein 
und führte sogar regelmäßig physikalische Experimente durch. 1746 erschien 
die erste Auflage seines Lehrbuchs Einleitung in die Naturlehre, der noch wei-
tere zwei Auflagen folgten. Eine Neuauflage des Werkes aus dem Jahr 1770 in 
Göttingen zeigt, dass es auch zwei Jahrzehnte nach Segners Fortgang noch ver-
wendet wurde.392 Er verfasste Lehrbücher zur Arithmetik und Geometrie393 und 
für diejenigen, die sich selbständig in diesen Wissenschaften üben wollten, 

389  Catalogus praelectionum publice et privatim in Academia Georgia Augusta ... habendarum. 
Auch digital verfügbar: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/toc/?PID= PPN687592380.

390  Die bis heute erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift wurde von Albrecht von Haller geg-
ründet. Nach dessen Fortgang 1753 wurde sie als Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sa-
chen und ab 1801 als Göttinger Gelehrte Anzeigen (GGA) herausgegeben. Ab 1748 erschien 
darin Mitte März und Anfang September immer das Lehrangebot des folgenden Semesters.

391  Rothe, Gottfried (1679–1710), Gründliche Anleitung zur Chymie, Leipzig, 1721, 2. Aufl. bzw. 
Boerhaave, Herrmann (1668–1738), Gründliche Anleitung zur Chymie, Halbertstadt, 1733–
34.

392  Einleitung in die Natur-Lehre, Göttingen, 1746, 1754, 1770.
393  Elementa Arithmeticae et Geometriae, Göttingen, 1739.
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leicht verständliche Zusammenfassungen seiner Arithmetikund Geometrievorle
sungen.394

Die bisher aufgezählten Vorlesungen waren publica. Über die privaten, d.h. 
kostenpflichtigen Vorlesungen gibt es kaum Angaben, doch verschiedenen 
Quellen ist zu entnehmen, dass Segners Privatstunden oft zwanzig bis fünfund
zwanzig Teilnehmer hatten und die vorherrschende didaktische Methode hier 
die Problemlösung war. Als er beispielsweise einmal in seinem Collegium geo-
metricum über die Unzuverlässigkeit von Messinstrumenten sprach, schlug ein 
Student vor, die wegen ihrer Biegsamkeit auch in Korsetts verwendeten Fischg
räten als Material für Vermessungsgeräte zu benutzen. Segner versuchte es, und 
da das Material sich als geeignet erwies, verwendete er es sogleich.395

Es gab Menschen, die Segner nicht mochten, wahrscheinlich wegen seiner 
Direktheit und etwas schroffen Art. Der Mathematikprofessor Penther396 schrieb 
an Gerlach Adolf von Münchhausen nach einer Kommissionssitzung über den 
Bau der Sternwarte: der Professor [Segner] von welchen nur allein so lange in 
Göttingen gewesen mercklicher Haß und Feindschaft gespüret, nicht gern sehen 
würde, wenn ich mit concurriren sollte.397 Sein Kollege Hollmann wurde bereits 
erwähnt, auch mit dem angesehenen Professor Christian Wolff398 aus Halle geriet 
Segner in einen fachlichen Konflikt. Segner hatte in Wolffs Werk Compendium 
elementorum matheseos Irrtümer entdeckt und wollte ihn zu einer öffentlichen 
akademischen Diskussion einladen. Dazu kam es nicht, doch Wolff und seine 
Anhänger griffen Segner scharf an, obgleich seine Kritik berechtigt war. Euler,399 
der andere namhafte Mathematiker dieser Zeit, bezog für Segner Stellung, seit
dem verband beide eine wissenschaftliche Freundschaft. Ein weiterer Dissenz 
entstand im Zusammenhang mit der Leitung der Göttinger Sternwarte zwischen 
Segner und dem Astronomieprofessor Tobias Mayer,400 weshalb Segner auf die 
Stellung des Direktors verzichte. Ebenfalls durch Verzicht drückte Segner seinen 

394  Deutliche und vollständige Vorlesungen über die Rechenkunst und Geometrie: zum Gebrau
che derjenigen, welche sich in diesen Wissenschaften durch eigenen Fleiß üben wollen, Göt
tingen, 1747.

395  Es ist von Graf Pál Teleki die Rede. – Halmágyi s Tagebücher, 1906, 502.
396  Johann Friedrich Penther (1693–1749), Professor der Mathematik und Ökonomie.
397  UAG, Kuratorialarchiv, 7254. 18–19. (18. Nov. 1748) Auch Penther wurde ursprünglich in die 

Kommission berufen.
398  Christian Wolff (1679–1754), Jurist und Mathematiker sowie einer der wichtigsten Philoso

phen der Aufklärung Professor in Jena.
399  Leonhard Euler (1707–1783) schrieb Folgendes über den Streit: Dr. Hr. Geh. Rath Wolf oder 

vielmehr seine Anhänger haben neulich einen harten Streit mit Hn Segner, Prof. math. in Göt-
tingen bekommen, indem dieser einige grobe Fehler in des Hrn. Wolfs Elementis Matheseos 
vorgaben gefunden zu haben, ... Segner aber hat Recht, und von Seiten des Wolfs sind die De-
fensionen so schlecht beschaffen daß daher der Wolfianischen Philosophie wenig Ehre zu-
wachst. Man hatte besser getan die Fehler zu erkennen. Zitiert nach Kaiser, 1977.

400  Tobias Mayer (1723–1762), Professor der Mathematik und Astronomie.
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Protest aus, als 1753 nach dem Fortgang Hallers401 (der im Übrigen sein Schwa-
ger war) ein Streit um die Besetzung des Präsidentenamtes der Königlichen So-
zietät der Wissenschaften zu Göttingen entstand. Segner schied aus der Sozietät 
aus und ist nicht einmal auswärtiges Mitglied geblieben. Ich bin von der Societät 
ein vor alle mal frei, ... Weil ich mich auch nicht gerne auf meine noch gantze 
Lebenszeit engagieren wolte, schrieb er an Professor Michaelis.402

Segner war der einzige ausländische Professor an der jungen Universität. Zu 
Beginn gab es viele Beschwerden über ihn; der Hannoveraner Inspektor Johann 
Uhl schrieb 1736 im Zuge der ersten Evaluation über ihn, er hat die mode alle 
Deutsche vor dumme jungens zu schelten. Sein unbedachtes Benehmen den 
Deutschen gegenüber bedauerte man, hatte er doch in diesem Land sein Glück 
gefunden.403

SEGNER UND DIE UNGARN

Mit seinen Landsleuten ging Segner anders um. Während seiner Professur stu-
dierten neun „Hungarus-Studenten”404 an der medizinischen Fakultät,405 von 
denen fünf dort Doktortitel warben. Zwei Studenten hatten sich speziell für Ma-
thematik immatrikuliert (Joannes Wízkelety und Andreas Rosner), was zur da-
maligen Zeit noch eine Seltenheit war, und wir wissen auch, dass mindestens 
zwei Theologiestudenten zu den Naturwissenschaften wechselten, nur um bei 
Segner zu hören (Matthias Matsko, Matthias Butsányi). Segner übernahm für 
seine Landsleute auch Bürgschaften, so wurde Wízkelety durch seine Fürspra-
che von den Studiengebühren befreit und Samuel Baligha hatte es ihm zu ver-
danken, dass er auch ohne eine Dissertation zum Doktor ernannt wurde. Auch 
den übrigen ungarischen Studenten half Segner, wo er konnte. Den Medizinstu-
denten vermittelte er private Patienten, wenig bemittelten Studenten versuchte 
er das Studium durch Zugang zu öffentlicher Unterstützung wie Freitischen zu 
erleichtern. Er beteiligte sich an der Gründung zweier Preßburger Stiftungen, 
die Stipendien für die Universität Göttingen vergaben (Burgstaller 1747 und 
Scarizkin 1750).406 Segner praktizierte zwar nicht als Arzt, doch wenn einer 
seiner Landsleute sich wegen einer Erkrankung an ihn wandte, untersuchte und 
behandelte er ihn kostenfrei. Er machte Visite, wie ein Freund beim anderen, 

401  Albrecht von Haller (1708–1777), Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanik.
402  Archiv der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Etat. 30, 2. Nr. 6.
403  Ebel, 1975, 8.
404  Vgl. Anm. 7.
405  Johannes Theophilus Bél MD, Joan Carolus Wieland MD, Andreas Conradi MD, Joannes Tor-

kos MD, Samuel Baligha MD, Adamus Molnár, Seivert de Rosenberg, Ernst Wilhelm Dürn-
bach, und Stephanus Bara.

406  Futaky, 2007, 61.
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und erteilte so auch seinen Rat,407 notierte Halmágyi. Auch für den protestanti-
schen Glauben seiner Landsleute setzte sich Segner ein; 1745 richtete er deswe-
gen eine Bittschrift an den preußischen König.408

Es ist also nicht verwunderlich, dass wiederum die ungarischen Studenten 
Segners Lob sangen. Der Sohn von Matthias Bel, Johann Theofil, ebenfalls Göt-
tinger Student, bezeichnete Segner geradeheraus als seinen größten Unterstützer 
– mon très grand Patron. Der junge Medizinstudent hatte sich in Schwierigkei-
ten gebracht: im nahegelegenen Weende hatte er medizinische Praktika absol-
viert und dabei mit der Tochter des dort praktizierenden Arztes, Doktor Heinz-
man, eine Liebschaft begonnen. Das Mädchen wurde schwanger und der wüten-
de Vater setzte die Heirat des Paares durch. Nach der Hochzeit bat der Student 
Bel um Segners Hilfe, einerseits um die Angelegenheit vor seiner Familie ge-
heim zu halten, andererseits um die Ehe zu annullieren. Segner trat als Bels 
Vormund auf und brachte den Fall vor die Universitätsgerichtsdeputation, die 
Gerichtsbarkeit der Universität, wo in diesem Jahr (1746) gerade er die medizi-
nische Fakultät vertrat, und wo auf seine Empfehlung hin die Ehe schließlich für 
ungültig erklärt wurde. Aus dem Fall war eine größere Angelegenheit gewor-
den, als die Beteiligten erwartet hatten: Nach dem Beschluss des königlichen 
Geheimen Rats durfte von nun an kein Priester mehr einen Studenten ohne die 
Zustimmung der Universität trauen.409

Als Privatperson kann man Segner am ehesten in István Halmágyis Tagebü-
chern kennenlernen. Halmágyi begleitete Graf Pál Teleki auf seiner Peregrina-
tion410 nach Göttingen. Von 1752 bis 1754 lebten er und sein Schützling in 
Segners Haus,411 speisten an Segners Tafel und verbrachten den Großteil ihrer 
Freizeit in Gesellschaft des Professors. Das im Plauderton verfasste Tagebuch 
Halmágyis stellt nicht nur den Universalgelehrten vor, sondern es enthält auch 
viele wertvolle Informationen über seine Gewohnheiten. Die Segners führten 
ein reges gesellschaftliches Leben innerhalb des Kreises der Göttinger Professo-
ren. Manchmal luden sie auch die vornehmeren Studenten zum Abendessen ein, 
dann wurde beim Wein lange konversiert. Abends führte Segner mit den bei ihm 
speisenden Studenten Tischgespräche über die verschiedensten Themen. Mal 
kam er auf die ihn gerade beschäftigenden wissenschaftlichen Probleme zu 
sprechen, mal versuchte er, von den Gästen vorgebrachte Fragen laut nachden-
kend zu beantworten. Man sprach bei Tisch über Ackerbau, Düngung, Saatgut-
gewinnung, Weizenlagerung (in belüfteten Speichern), Methoden der Schnaps-

407  Halmágyis Tagebücher, 1906, 553.
408  Baur, 1988, 47.
409  wegen der ergangenen Verordnung, daß kein Prediger ohne vorherige Anfrage einen Studio-

sum von dasiger Universtität copuliren solle – UAG Kuratorialarchiv 3905, 27–28
410  Studentenmobilität oder Studenten-Wanderschaft vom Mittelalter bis zum 19. Jahr-hundert.
411  Segner ließ sich 1741 in der Gotmarstr. 495 (heute Mühlenstraße 4) ein eigenes Haus bauen. 

Wellenreuther, 1988, 462.



262

brennerei, aber auch über das Material von Wasserleitungen. Während dieser 
Unterhaltungen wurden Pläne für Gegenstände des praktischen Gebrauchs ent-
wickelt, wie zum Beispiel für ein Teleskop. Segner interessierte daran, wie man 
während der Reise aus einer geschlossenen Kutsche hinausschauen könnte. 
Oder es wurde diskutiert, ob und wie durch Lockerung des Pferdegeschirrs und 
durch Scheuklappen Achsenbrüche vermieden werden könnten. Das Würfel-
spiel nutzte Segner, um die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erklären.

Segner war im Gespräch ein großer Geschichtenerzähler, um gute Laune zu 
verbreiten, bot er rechte Historien dar.412 Da ihn alles, was in der Welt geschah, 
interessierte, schweifte er in seinen Geschichten oft vom ursprünglichen Thema 
ab, schlug einen erzählerischen Bogen von den neu entdeckten Inseln im fernen 
Osten bis nach Indien und von der Römerzeit bis in die Siedlungsphase der ge-
rade nach Amerika ausgewanderten Europäer. Er erzählte Anekdoten über die 
Heiratsgewohnheiten tatarischer Mädchen, über nächtliche Gespenster oder 
über die Inauguration der Universität. Er interessierte sich für die konstitutionel-
le Monarchie Englands ebenso wie für die Sprachverwandtschaft des Ungari-
schen, wobei er die zeitgenössische Theorie einer ungarisch-jüdischen Ver-
wandtschaft ablehnte, weil er von ungarischen Dörfern am kaspischen Meer 
gelesen hatte.

Segner hatte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die er nach eigenen 
Prinzipien erzog. Langeweile sei das Gefährlichste auf der Welt, erklärte er. Die 
Kinder hatten sich immer gezielt mit etwas zu beschäftigen. Ab dem Alter von 
drei Jahren musizierten sie – denn gute Musik beruhigt den Geist –, zeichneten 
und lasen. Segner selbst kannte keine Langeweile. Er kaufte ein kleines Gut in 
Herberhausen und zog sich dorthin zurück, wenn er Einsamkeit nötig hatte, oder 
er machte eine Sauerwasserkur, wenn ihn die Gicht quälte. Zur Entspannung 
imkerte er, aber auch dabei entdeckte er sogleich Experimentiermöglichkeiten.

DER WISSENSCHAFTLICHE ERFINDER

Ein Produkt aus Segners Zeit in Göttingen ist das Reaktionswasserrad, das nach 
ihm benannte Segnerrad, das in der Wissenschaft als Vorläufer der Turbine gilt. 
Die Ergebnisse seiner Versuche publizierte Segner zum ersten Mal 1750 in den 
Hannoverschen Gelehrten Anzeigen.413 Das Wesentliche der Erfindung war, wie 
er schrieb, dass sie das bei allen Mühlenarten übliche Antriebsrad ersetzen 

412  Halmágyis Tagebücher, 1906, 550.
413  Eine von dem Hrn. Prof. Segner in Göttingen eingesandte Beschreibung der von ihm erfunde-

nen Hydraulischen Maschine. Hannoversche Gelehrte Anzeigen 1750, 1. Bd., St. 35. S. 137–
140; Einige Anmerkungen zu der im 35. Stücke dieser Anzeigen befindlichen Beschreibung 
einer hydraulischen Maschine. 1750, 1. Bd., St. 38. 149–150.



263

konnte, wenig Wasser benötigte und dank ihrer inneren Funktionsweise zu 
schneller Bewegung und großer Kraftentwicklung fähig war. Auch für den An-
trieb von Springbrunnen empfahl er seine Konstruktion, da sie das Wasser in 
größere Höhen treiben konnte. Die Energie des Wassers hatte Segner seit lan-
gem beschäftigt, möglicherweise seit seiner Kindheit, als er die Funktionsweise 
der Wassermühle seiner Familie bestaunte.

Der Prototyp des Rades wurde zum Antrieb einer Ölmühle in Nörten, auf 
dem Gut des Barons von Hardenberg erbaut, worüber Segner 1753 ebenfalls in 
den Hannoverschen Gelehrten Anzeigen berichtete.414 Halmágyi traf im selben 
Jahr Baron Hardenberg, der ihm erzählte, dass er die Mühle meines Herrn Seg-
ner baut, die ohne Rad vom Wasser gedreht wird, per artem hidrostaticam. Er 
sagte, er hätte sich nicht daran gewagt, hätte nicht ein großer Berliner Mathe-
matiker, mit dem er Rücksprache gehalten, es gebilligt.415 Der Baron pflegte 
gute Beziehungen sowohl zu Segner als auch zur Universität, sein Gut diente 
später den Studenten der ‚Oeconomia’ als Mustergut.

DER GRÜNDER DER STERNWARTE

1748 wurde Segner von George II. mit der Planung einer Sternwarte beauf-
tragt.416 Das Gebäude sollte möglichst schnell fertig gestellt und in Betrieb ge-
nommen werden. Da die Finanzplanung der Universität gerade einmal 1000 
Reichstaler für den Bau vorsah, empfahl Segner, zunächst einen unbenutzten 
Turm auf einer relativ tief gelegenen Fläche als Observatorium zu nutzen, die 
Stadt wiederum schlug den Turm der Albanikirche vor. Letztendlich wurde ent-
schieden, einen der Türme der Stadtmauer am Apothekengarten zu verwenden 
(heute Turmstraße 7). Nach mehrfacher Planänderung wurde das Gebäude unter 
Segners Leitung 1751 fertiggestellt. Aus der Zeit zwischen 1748 und 1755 fin-
den sich im Universitätsarchiv 168 Akten mit insgesamt 288 Blättern, die den 
Bau der Sternwarte betreffen: Pläne, Expertenmeinungen, Kalkulationen, An-
weisungen, königliche Erlasse, Protokolle des Stadtrates, Zahlungsgenehmigun-
gen. Und unzählige Male die Notizen Verzeichniß, P.M., Bemerckungen und 
Brief aus Segners Feder. Er schrieb an den königlichen Rat in Hannover, gab 
Anweisungen an den Steinmetz, bat um Empfehlungen, bestellte die Einrich-
tung des Observatoriums, erstellte Entwürfe für das zu öffnende Dach des Ge-
bäudes und für die Verzierungen der Fassade. Allein dies sind 49 Schreiben auf 

414  Von der zu Nörten bey einer Oelmühle angebrachten neuen hydraulischen Maschine. 1753 , 3. 
Bd. St. 60,S. 881–888.

415  Halmágyis Tagebücher, 19ö0, 533–534.
416  UAG Kuratorialarchiv, 7254.
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insgesamt 123 Seiten: Handschriften Segners, die von der Forschung bisher un-
beachtet geblieben sind.

Das Observatorium sollte nicht nur der Lehre dienen. Der englische König 
George II. – der Träger der Universität – wollte es als Forschungsbasis für den 
Ausbau des englischen Empires nutzen. Daher berief er zur Unterstützung Seg-
ners 1750 den berühmten Kartographen Tobias Mayer nach Göttingen, damit 
die praktischen Ziele des zukünftigen Observatoriums besser umgesetzt werden 
konnten. Mayer sollte mithilfe der Astronomie Orte im Meer bestimmen und 
Karten erstellen. Der König stellte Segner den jungen Autodidakten Mayer als 
Kodirektor des Observatoriums zur Seite und ernannte diesen zudem zum Pro-
fessor. Es ist also kein Wunder, dass es laufend zu Meinungsverschiedenheiten 
über die Kompetenzen kam. Mayer übte außerdem Druck auf seine Vorgesetz-
ten aus, indem er sein Verbleiben in Göttingen an die Bedingung knüpfte, das 
Observatorium allein leiten zu dürfen. Segner verzichtete schließlich auf seine 
Stellung als Direktor der Sternwarte und nahm stattdessen ein Angebot des 
preußischen Königs Friedrichs II. an. Er wurde auf die vakant gewordene Stelle 
des verstorbenen Wolff an die Universität Halle berufen, wo er bis zu seinem 
Tode als Professor Primarius und Gelehrter der Mathematik, Physik und Astro-
nomie wirkte.

DER RUF AN DIE UNIVERSITÄT HALLE

Schon ab September 1754 verhandelte Segner über die Übernahme der Stelle. 
Er stellte harte Bedingungen, da er, wie er schrieb, bei seinem Antritt in Göttin-
gen seine Gehaltswünsche (500 Taler) zu niedrig angesetzt habe und unter den 
Folgen seiner Bescheidenheit noch immer leide. Dabei waren ihm nicht nur die 
Bezahlung, sondern auch sein Ansehen wichtig: er bat um einen besonderen 
Professorenstatus, die Ernennung zum Geheimrat und um die Anerkennung sei-
nes ungarischen Adelstitels. Auch wollte er sich nicht wieder mit Beschaffung 
von Lehrmitteln oder Einrichtung eines Labors beschäftigen, sondern erwartete, 
einen mit zeitgemäßen Instrumenten ausgestatteten Lehrund Forschungsplatz 
zur Verfügung gestellt zu bekommen. Er bat um eine schriftliche Antwort be-
züglich seiner Bedingungen, da er erst danach eine endgültige Entscheidung 
treffen könne.417 Segners entschlossenes, selbstbewusstes Auftreten zeigt, dass 
er sich seines wissenschaftlichen Ranges wohlbewusst war. Die offizielle Voka-
tion aus Halle kam am 5. November 1754. Der Königliche Geheime Rat zu 
Hannover erwog lange, ob man Professor Segner gehen lassen sollte. Sie kons-
tatierten im Schreiben an den König einerseits, dass die Bezahlung, die Segner 

417  Deutsches Zentralarchiv Merseburg: Rep 96R und Rep 7 Nr. 13, S. 83. – Verweis von Kaiser, 
1977. 7–36.
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in Halle bekäme (1200 Reichstaler jährlich, fast doppelt so viel wie in Göttin-
gen), die finanziellen Möglichkeiten der Universität Göttingen übersteige, und 
betonten andererseits, die Universität würde mit Segner viel verlieren, da er auf 
dem Gebiet der Physik ein ausgezeichneter und in der Mathematik einer der 
besten Gelehrten sei und nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern in ganz Eu-
ropa einen hervorragenden Ruf habe. Gleichzeitig glaubten sie aber, wie viele 
andere an der Universität, dass sein Fortgang keinen unersetzlichen Mangel be-
deuten würde.418 Diese zeitgemäß politisch korrekte Formulierung besagte: vie-
le würden sich freuen, ihn los zu werden.

Als sein Nachfolger Abraham Kästner419 nach Göttingen kam, fragte er Seg-
ner, wie er sich hier zu verhalten habe, und erhielt zur Antwort: Sie müssen ge-
rade das Gegenteil von dem tun, was ich getan habe. Ich habe wollen für das 
gemeine Beste arbeiten, und das soll man in Göttingen nicht.420

ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem Gebiet der Naturwissenschaften war Johann Andreas von Segner für 
Göttingen das, was Haller in der Medizin war: Ein Universalgelehrter mit enor-
mer Belastbarkeit, der mit seinem Wissen, seiner Experimentierfreude und gro-
ßer Tatkraft viel zum wachsenden Ruf und Rang der neu gegründeten Universi-
tät beigetragen hat. Doch er war auch eine konfliktreiche Persönlichkeit, wes-
halb er sich zwar eines hohen Ansehens, aber keiner großen Beliebtheit erfreuen 
konnte. Weder eine Straße noch eine Gedenktafel erinnern an ihn, zum 250. 
Jubiläum des von ihm gegründeten Observatoriums gab es zwar in der Presse 
einen Beitrag, doch auch dort tauchte sein Name nicht auf: das Göttinger Obser-
vatorium wird als Leistung Tobias Mayers erwähnt.

418  UAG, Kuratorialarchiv, 5735, 21: einer der stärcksten der jetzt in Deutschland lebenden Mat-
hematicorum ... und in – und außerhalb Deutschland in großem Rufen stehe, in welcher Be-
merckung wir dessen Verbleiben zu Göttingen gerne hätten. Wann wir aber anderer Seite in 
Betrachtung ziehen, was eigentlich die Göttingische Universitaet an diesem Mann verlieren 
könne, so halten wir, nebst anderen, welche die Beschaffenheit der letzterwehnten Universi-
taet aufs genaueste kennen, dafür daß deßem Abgang keinen forderlichen Nachtheil zu wegb-
ringen werde.

419  Abraham Kästner (1719–1800), Professor der Naturlehre und Geometrie, ab 1763 zugleich 
Leiter der Sternwarte.

420  von Selle, 1937, 100.
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SEGNER

Article by: J J O’Connor and E F Robertson
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Segner.html

The Hungarian version of Segner’s name is János András Segner, while in Ger-
man he is often known as Johann Andreas von Segner. Similarly, the town in 
which he was born had the German name of Pressburg and the Hungarian name 
of Pozsony. Today it is Bratislava, the capital of Slovakia. (The Slovakian vers-
ion of Segner’s name is Jan Andrej Segner.) There is genuine reason for both 
German and Hungarian versions, for Segner was from a family of German ori-
gins, and although he spent about 25 years of his life in Hungary he spent most 
of his career in Germany.

Segner attended school at Pozsony’s Lyceum where he showed special ta-
lents for medicine and mathematics. He also attended school in Györ and, while 
it is not completely certain, it does seem highly probable that he spent the year 
1724 at the College in Debrecen. In 1725 he went to Germany and entered the 
University of Jena, studying medicine there. While he was an undergraduate he 
published essays on a wide variety of topics including mathematics, philosophy, 
physics, astronomy, chemistry, and medicine. He qualified as a medical doctor 
in 1729 and, in the following year, he was employed as a doctor by the authori-
ties in Debrecen, taking up his new post in November 1730. He did not find 
being a doctor of medicine to his liking and, after spending eighteen months in 
the job at Debrecen, he returned to the academic world returning to the Univer-
sity of Jena to take a Master’s Degree. Although he would spend the rest of his 
life in Germany, Szénássy notes that [4]:

... when he lived in Germany his interest in Hungarian affairs never diminished, 
and Hungarians visiting Germany were always welcome in [his] home. 

His studies at Jena were so successful that he was soon offered a post at the uni-
versity. He had the great distinction of becoming the first professor of mathema-
tics at Göttingen taking up the chair in 1735. Segner’s was therefore the first to 
fill what was to become one of the foremost chairs of mathematics in the world. 
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In 1743 Segner was put in charge of the construction of the university observa-
tory which was finished in 1751. 

While at Göttingen Segner discovered that every solid body has three axes 
of symmetry. He used Daniel Bernoulli’s theoretical work on the ‚reaction ef-
fect’ to produce a horizontal waterwheel using the same principle which drives 
a modern lawn sprinkler. Segner’s work, which influenced Euler to work on 
turbines, is described in [7]:

Segner’s wheel established the basic principles on which the jet turbine was de-
veloped decades later. It works on the principle of a stream of water coming out 
of a cylinder which at its lowest part has several horizontal paddles bent in one 
direction. The water streaming through the paddles produces a counter-pressure 
able to turn the cylinder in the opposite direction. 

In 1751 Segner introduced the concept of the surface tension of liquids and 
made an unsuccessful attempt to give a mathematical description of capillary 
action. Other work which he undertook included the theory of spinning tops. 
His publications include Elements of Arithmetic and Geometry and Nature of 
Liquid Surfaces. Szénássy writes [4]:

Segner had a subtle sense to discover long-forgotten values in the heritage of 
the past and an ability to elaborate the achievements of his age systematically 
so as to be understood by a wide readership. These features of his textbooks 
made them highly popular. The proofs of several theorems of algebra and 
 geometry have been adopted by subsequent textbooks and some of his Latin 
and German technical terms ... are still in use in most languages in verbatim 
translation. 

He left Göttingen in 1755 and, with Euler’s assistance, became professor at 
Halle where he lectured on mathematics, physics and medicine. He continued 
to write good textbooks and in Halle, as in Göttingen, he established an obser-
vatory. 

Segner received many honours for his work, several being from Frederick II 
of Prussia. He was made a member of the St Petersburg Academy of Sciences, 
the Berlin Academy and the Royal Society in London. Recently he has been ho-
noured with a crater on the Moon being named after him.
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СЕГНЕР (Segner), Янош Андраш (1704–77) – венгерский физик и ма те - 
матик. Учился в Иенском ун-те. В 1730 получил звание доктора медицины. 
Работал врачом в гг. Братиславе и Дебрецене. С 1733 – профессор Иенского, 
с 1735 – Гёттингенского ун-тов, с 1755 – университета в г. Галле. Труды С. 
посвящены математике, различным вопросам физики и техники. Им 
написаны сочинения «Введение в анализ бесконечно малых» (1748) и 
«Курс математики» (5 чч., 1756). В 1750 изобрёл т. н. сегнерово колесо 
(см.). Занимался также вопросами гидростатики. 

Szovjetszkaja Enciklopedia

*

СЕГНЕР (Segner) – немецкий математик и натуралист (1704–77), получил 
образование в Иене и занимался в начале своей карьеры медицинской 
практикой в родном городе. В 1732 г. стал приват-доцентом Иенского унив, 
а в следующем году профессором. С 1735 по 1755 гг. профессор математики 
и физики Геттингенского университета, затем занял ту же кафедру в Галле. 
Его многочисленные работы, подробный перечень которых можно найти в 
библиографическом словаре Поггендорфа (т. II), преимущественно мате- 
матического и механического характера. Он изобрел прибор, наглядно 
иллюстрирующий давление жидкости на стенки сосуда и известный под 
именем Сегнерова колеса. 

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:
в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.




