
mondja eme oly kellemes és hasznos eszköz használa-
tát. 9 órakor az asztronómiát fogja elõadni…”

1760-ban háromrészes tanulmányt közölt a távcsö-
vekrõl.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy érdemes
tanulmányoznunk Segner tanári munkásságát, nagyon
sok észrevételét hasznosíthatjuk tanítási gyakorla-
tunkban.

Emlékének ápolása

A Segner-kultusz Magyarországon az 1970-es évek-
ben tetõzött. A Fizikai Szemle sorra hírt adott a tör-
ténésekrõl. Emlékérmet, bélyeget adtak ki, Budapes-
ten utcát, Debrecenben teret neveztek el róla. Kon-
ferenciákat tartottak Budapesten, Debrecenben és
Halléban. Dombormûves sírkõvel jelölték meg nyug-
helyét a hallei Stadtgottersacker temetõben. Tisztele-
tére Szegeden a Pantheonban emléktáblát, Debre-
cenben az Orvostudományi Egyetem parkjában szob-
rot avattak. Ezt az egyetem bõvítése miatt elmozdítot-
ták, majd sokáig a fûben hevert. Napjainkban éledt
újjá Segner tisztelete. 2017 õszén restaurálták, és új-
raavatták a debreceni szobrot. 2018 tavaszán pedig

monográfia jelent meg róla idehaza, és emléktáblá-
val jelölték meg, a mai napig is az eredeti formájá-
ban álló, göttingeni házát.
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Kovács László: SEGNER JÁNOS ANDRÁS, EGY JELES
HUNGARUS A 18. SZÁZADBÓL
Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest, 2018, 272 oldal

Segner János András (Pozsony, 1704. október 9. –
Halle and der Saale, 1777. október 5.) a pozsonyi
evangélikus líceumban, majd egy évig a debreceni
református kollégiumban tanult. A jénai egyetemen
szerzett orvosdoktori diplomát. Rövid ideig Pozsony-
ban, majd egy évig Debrecenben folytatott orvosi gya-
korlatot. 1732-tõl három évig a jénai egyetemen taní-
tott matematikát, fizikát és kémiát. Ezt követõen húsz
éven keresztül a göttingeni Georgia Augusta egyetem
professzora volt, nyilvános elõadásaiban elsõsorban
matematikát és fizikát tanított. 1755 tavaszán családjá-
val Halléba költözött, ahol a Friedrich egyetemen
rendkívül kedvezõ feltételek mellett kezdhette meg
professzori mûködését. Elsõsorban matematikát és
fizikát adott elõ 22 éven keresztül, haláláig.

Ez Segner pályafutásának a vázlata, Kovács László
Segner János András egy jeles hungarus a 18. század-
ból címû 270 oldalas könyvének szinopszisa. Kezdjük a
könyv bemutatását a címben szereplõ jelzõ megvitatá-

sával: egy híres hungarus a 18. századból. Tapasztala-
tom szerint sokan a hungarust a magyar szinonimájá-
nak tekintik. A szerzõ nem hagy bizonytalanságban: „a
hungarus fogalom egy nagyobb közösséghez – a Kirá-
lyi Magyarországhoz – való tartozást jelentette” (12.
oldal). Érdemes megemlíteni, hogy a hungarus fogal-
mat a történészek sokszor a hungarus-tudatból vezetik
le, ami rámutat a fogalom összetettségére. Jó egyezés
érhetõ el a szerzõ definíciójával, ha elfogadjuk, hogy a
hungarus-tudat „Magyarország lakóit a 18. század vé-
géig jellemzõ önazonosság-tudat etnikai, társadalmi kü-
lönbségre való tekintet nélkül. A hungarus-tudatot a
nacionalizmus megjelenése rombolta szét”.1

1 Miskolczy Ambrus, Mûhely 2012/3.

Segner elsõsorban a matematika és fizika területén
ért el jelentõs eredményeket, de a másod- meg har-
madsor is tartós értékekkel van tele. Gyakorló orvosi
tevékenységet Debrecen város orvosaként egy évig
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folytatott. Késõbb Ideje sem jutott intenzív orvoslásra,
mégis úgy alakult, hogy élettani tankönyvei, élettani-
kórtani közleményei ismeretében és orvosprofesszori
mûködése alapján „bizton állítható, hogy Segner Já-
nos András az élettan tudományának jeles mûvelõje,
az orvosi oktatásnak jelentõs személyisége volt”.2

2 Schultheisz Emil: Segner János András. In: Híres magyar orvo-
sok. 2. kötet, Galemus Kiadó, Budapest, 2001.
3 A tételt még Bolyai Farkas is Segner-tételként említi a Tenta-
menben.

Matematikusnak lenni nem egyszerûen elhatározás
kérdése. Kell hozzá érdeklõdés, elszántság és egy sajá-
tos érzék, ami nélkül minden nagyon nehéz lesz
ebben a foglalkozásban – nem éri meg a sok idõráfor-
dítás. Így azután van respektusa az eredményes mate-
matikusnak. Ez a respektus sokat számított Segner
professzorsága esetében. A göttingeni tanszéket Ham-
bergernek szánták, akinek nagy híre volt a matemati-
kai tudományokban, és ha már õt magát nem is sike-
rült megszerezni, legalább tanítványai közül a leg-
ügyesebbet, a Jénában extraordináriusi rangban alkal-
mazott Segnert szerzõdtették.

Húsz sikeres év után lehetõség adódott a több si-
kerrel biztató hallei tanszék megpályázására. Matema-
tikusi híre addigra lehetõvé tette, hogy nagyon elõ-
nyös feltételek mellett lehessen a matematika és fizika
professzora. A tanszéket Christian Wolff birtokolta
már sok éve, aki matematikusi elismertsége mellett
még egy vasat tartott a tûzben: a filozófiát, amelyben
Leibniz után Kant A tiszta ész kritikája címû mûvének
megjelenéséig õ uralta a német egyetemeket. A negy-
venes években Segner többször is rámutatott hibás
állításokra Wolff matematikakönyvében, de ezzel csak
hátráltatta hallei meghívását – erõsebb indokra, Wolff
halálára volt szükség, hogy sikeresen pályázhassa meg
a hallei tanszéket. Amikor már minden együtt volt,
akkor is egy Euler kellett ahhoz, hogy egy év késéssel
bár, de megtörténjen Segner kinevezése.

Matematikai eredmények bemutatása nehéz fel-
adat, mert az olvasók többsége átfutja a kérdéses téte-
leket és bizonyításokat, ha azok belátása aránytalanul
nagy erõfeszítést követel. Kovács László viszonylag
könnyen követhetõ levezetéseket kínál, elfogadva a
matematikatörténész Szénássy Barna segítségét. Nem
feledkezik meg figyelmeztetni az olvasót, hogy mi-
lyen szerencsés dolog az internet korszakában foglal-
kozni Segner matematikai eredményeivel, amikor a
szövegek, táblázatok, ábrák egyszerû kezelésén túl
egyes eredeti cikkek is lehívhatók. (Persze ez akkor
segítség, ha az olvasó kellõ magabiztossággal tudja
kezelni a latin, alkalmanként német szövegeket.) Jól
illusztrálja a történeti buktatókat a Segner-tétel, amit
majd száz évvel elõbb Descartes fogalmazott meg,
azonban a legismertebb egykori bizonyítás Segnertõl
származik, így e bizonyítás miatt róla nevezték el a
Descartes-féle tételt.3 A tétel így szól: egy valós
együtthatós algebrai egyenlet pozitív gyökeinek szá-
ma legfeljebb annyi, mint az együtthatók sorozatában
fellépõ elõjelváltások száma.

Lassan tisztázódtak a bizonyítás prioritási kérdései;
„2018-at írunk, nem kell elmennünk Halléba (bár
megtettük), most már a neten is elérhetõ a kérdéses
értekezés” – olvashatjuk a 88. oldalon.

Még egyszerûbb okból nevezték Segner-elvnek a
Cavalieri-elvet: a névtelenül megjelenõ elvet Segner
is név nélkül vette fel matematikakönyvébe, amely
könyv hosszú ideig volt hivatkozási alap a kortársak
számára.

Segner matematikai eredményeinek bemutatása
annyira részletes, amennyit a könyv arányai megen-
gednek. Szerepel néhány levezetés, de legtöbbször a
felvetett vagy megoldott probléma leírása az élmény:
hogy olyan kérdéssel lehet foglalkozni, amit Euler
vetett fel egy Goldbachhoz írt levelében; hogy a mû-
szaki gyakorlatból mára kiveszett, ötven éve még
hasznos eszköz, a logarléc megalkotásában szerep
jutott Segnernek.

Segner fizikai kutatásainak két kiemelkedõen sike-
res területe a folyadékok szerkezetérõl szóló dolgo-
zatainak összegzése, és a pörgettyû mozgásának di-
namikájáról – Segner szavaival a „turbinák” mozgá-
sáról – szóló tanulmánya. A pörgettyûs dolgozat ami-
lyen fontos, olyan nehezen fordítható le a mai olva-
sónak, mert a nyelvi és az eltérõ matematikai jelölé-
sekbõl adódó nehézségeken túl a téma újszerûsége
miatt a fogalmak a szöveg formálódása közben szü-
lettek. Ebben volt a szerzõ segítségére az elméleti
fizikus Abonyi Iván.

„Legnagyobb szeretettel a tanár fejezetet írtam. A
tankönyvek tartalmának ismertetésén túl néhány
részt egészen részletesen ismertettem” – olvashatjuk
a 12. oldalon. A szerzõnek minden oka megvolt Seg-
ner tankönyveinek dicséretére. A szövegek precízek,
átgondoltak, célravezetõk, a kortársi tankönyviroda-
lomban a legjobb színvonalat jelentették. A szerzõ
lelkesedése a Pythagoras-tétel általánosításának gra-
fikus szemléltetésénél a rutinos tanáré, hiszen pusz-
tán az ábra alapján tanulságos összefüggésekre buk-
kanhatunk. Ismerve a szerzõt, nem meglepõ a leve-
zetés végén ámulatának kifejezése: „Ez már nem is
szép, ez gyönyörû! Ismét boldogan írhatjuk: Q. E. D.”
(125. oldal).

Segner csak egy fizikakönyvet írt: Einleitung in die
Natur-Lehre (Göttingen, 1746). 1770-ben a harmadik
kiadás jelent meg. Az 527 oldalas könyv a korszak
meghatározó tankönyve volt, amelyben XVI táblán
173 ábra teszi szemléletessé a mondanivalót. Kovács
László fizikatanári tapasztalatai sok egyezést mutatnak
Segnerével, ezért az Einleitung… második kiadása
elõszavának számos megállapítását idézi, hiszen 250
év a tanítás alapelveinek lényegét nem változtatta
meg: „A tanár magyarázata legyen világos, könnyen
követhetõ, ugyanakkor senki sem reménykedjen ab-
ban, hogy szellemi erõfeszítés nélkül fog tartós isme-
retek birtokába jutni.”

Aki járatos a matematikában, fizikában és szereti
az odaadó hallgatóságot, az nem mondhat le a csilla-
gászat tanításáról. Segner csillagászati tankönyvének
két terjedelmes kötete élete végén jelent meg, már
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címében hangsúlyozva az érthetõ elõadásmódot:
Csillagászati elõadások, érthetõ tanítás az ég alapos
megismeréséhez. Hallei professzorsága idején a Vé-
nusz Nap elõtti átvonulásáról tartott nyilvános elõ-
adást. A Halley-üstökös feltûnésérõl a Heti Hallei
Közleményekben számolt be. Göttingeni évei során
szemléltetõ eszközt állított össze a napfogyatkozás
jelenségének elemzésére. 1748-ban alkalma volt a
gyûrûs napfogyatkozás nyomon követésére és a
mindenki által észlelt sötétedés mértékének meg-
becslésére.

Segner János András elsõsorban tanár volt, ám ne-
ve fennmaradásában jelentõs szerepe volt a Segner-
kerékkel kapcsolatos tevékenységének. Az eszköz
sikere sokat köszönhet megalkotója tanári erényei-
nek: a világos okfejtésnek, a matematikai és fizikai
tudás mesteri alkalmazásának. Jól tükrözi ezt az a
terjedelem, amelyet a Segner-kereket tárgyaló fejezet
a könyvben elfoglal, valamint a tárgyát több oldalról
bemutató elemzés. A sokoldalú megközelítést elõsegí-
ti az internet intenzív használata. 1750-ben jelent meg
nyomtatásban Segner Leírás, melyben egy bizonyos
hidraulikus gép elméletét elõre bocsátja címû tanul-
mánya, majd ezt követte A nemrégiben leírt hidrauli-
kus gép formájára és erejére vonatkozó számításról
címû írás. Ugyanekkor egy népszerûsítõ folyóiratban
is elmagyarázta az eszköz mûködését. A közkeletû
nézettel szemben, amely az eszköz mûködését a leve-
gõ ellenállásával magyarázta, Segner kísérlettel bizo-
nyította, hogy a fellépõ forgás az edény és a víz köl-
csönhatásának következtében jön létre.

A Segner-kerékrõl szóló fejezet változatos temati-
kájú: olvashatunk elméleti megfontolásokat vízikere-
kekrõl (alulcsapott, felülcsapott), hatásfokszámításo-
kat, Euler módosítási javaslatairól, a molnár foglalko-
zású Segner-rokonokról. A mai napig mûködõ Seg-
ner-kerekes vízimalmokról találhatunk beszámolókat;
a legregényesebb egy 1851-ben Puerto Ricóban
üzembe helyezett kávémalom, amely turistalátványos-
ságként napjainkban is üzemel.

Kovács László hihetetlenül aktív tudománytörté-
nész, amit az eddig áttekintett Segner-könyv 180 olda-
la is igazol. A kötet azonban 270 oldalas; a fennmara-
dó 90 oldal számos meglepetéssel szolgál.

– A bibliográfia nagy részletességgel sorol fel min-
dent, amihez Segnernek köze volt (például olyan
disszertációkat, amelyet más írt, Segner csak a vita
elnöke volt). A hivatkozások többsége az interneten
elérhetõ. Többlet a szokásoshoz képest, hogy az ere-
deti címek mellett a magyar fordítás is olvasható.

– Az összefoglaló kronológia 3 oldala megkönnyíti
a tájékozódást az egyes fejezetek között.

– Egy rövid életrajzi áttekintés angolul és Rab Irén
13 oldalas német nyelvû esszéje növelik az olvasók
számát és körét.

– Kovács László könyvének kulcsfejezete a 45 olda-
las Emlékének ápolása, amely úgy lesz ekkora, hogy a
haláláról, sírhelyérõl fejezet 10 oldala és az Elõszó
fele is mondanivalójában a visszaemlékezés módjáról
és történetérõl szól.

Aki tevékenységének középpontjába a tanárságot
állítja, az a felejtést kockáztatja. Egy jó tanárra évtize-
dekig emlékeznek tanítványai, de ez az emlékezet
velük együtt kihal, az élmény nem öröklõdik. Segner
János András szerencsés, hogy számos tudományág-
ban vannak eredményei, és hogy egy jól megjegyez-
hetõ eszközhöz, a Segner-kerékhez köthette nevét –
amennyiben fontos volt számára a halhatatlanság. A
visszaemlékezések szerint Segner okos ember volt
kevés illúzióval, tüskés természet, kevés baráttal.
Ötven évesen, kinevezésekor a hallei egyetemre a
privilégiumok egész sorát kötötte ki magának, pél-
dául a címekre és rangokra sokat adó Poroszország-
ban kérte a maga számára a titkos tanácsosi címet és
családjának a magyar nemesi diploma megújítását.
Mindkét követelését elfogadták, így Segner Halléban
mint „von Segner” élt. Határozott volt ekkor és céltu-
datos, és élete hátralévõ 22 évében a tanításnak élhe-
tett. Az utókorra maradt emlékének ápolása.

Az emlékezés története esetünkben csaknem 200
évvel Segner halála után, az 1960-as évektõl kezdõ-
dik, ami az utcaneveket, szobrokat, érmeket stb. illeti.
Külön fejezet Segner sírjának felkutatása, ami a bom-
bázások után 25 évvel kalandos és az eredményessé-
get illetõen szerencsés történet. Az emléktáblák elhe-
lyezésének, a szobrok felállításának kedvez a születés
vagy a halál idõpontjának kerekszámú évfordulója, de
a legfontosabb, hogy legyen valaki, aki szívügyének
tekinti a méltó megemlékezést. Segner esetében Len-
gyel László neve merül fel, aki a Segner emlékét ápoló
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületen ke-
resztül a Tudományos Akadémia, több egyetem és
szakmai társulat bevonásával sikeres munkát végzett.
A hatvanas, de különösen a hetvenes években elõ-
adások, kiállítások, utca- és térelnevezések, többna-
pos konferencia Halléban, bélyegek és emlékérmek
kibocsátása valóságos Segner-kultuszt eredményezett.

„Születésének 300. évfordulója már csendesebben
telt: néhány tanulmány idehaza és egy emlékpénz-
érem Szlovákiában. Napjainkban óriási méretû a visz-
szaesés” – panaszkodik a szerzõ. Szobrok, emléktáb-
lák kallódtak el. „A debreceni Református Kollégium-
ban nincs már Segner emlékszoba. Bezárták, meg-
szüntették, felszámolták. Nem találok megfelelõ indo-
kot erre a szinte hihetetlen tényre.” A felháborodás
mértékébõl láthatjuk, hogy Kovács László nem egy-
szerû, tényeket leltározó szerzõ, hanem egyike azon
keveseknek, aki õrködik Segner hagyományain, tár-
gyi emlékein, és a soványabb esztendõkben is képes
örülni, hogy „a Segner-kráter elnevezés a Holdon, a
28878 Segner Asteroid és a Segner kölcsönható gala-
xispár megnevezés szerencsésen megmaradt.”

„Tovább serkentheti az érdeklõdést, ha önálló ma-
gyar könyv tiszteleg a kiváló egyetemi tanár, a sokol-
dalú reneszánsz tudós elõtt.”

Valóban, egy ilyen több szempontú, feszültségeket
hordozó könyv képes a legösszetettebben megfelelni
az Emlékének ápolása feladatnak. És egyúttal a meg-
emlékezés legtartósabb formája is.

Füstöss László
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