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Segner János András 

DR KOLOZ:S CSABA 

A szerző Segne'I János And1 ás, a neves polih·i.szto1 
halálának kétszáz éves évjmdulója alkalmából meg
emlékezik életú(jáiól. A Pozsonybnn 1704-ben szüle
tett s Halléban 1777-ben elhunyt Segnei Jánosról 
jobbára csak a középiskolában tanult „Segne-1 -kerék" 
nei·ű kísérleti eszköz révén tudunk s niint a „turbina 
atyjá" -t einlege(jük. Az 1723-1725-ös években 
1Jozsony·i gyógy8ze1tá1ban dolgo.zoit, 1najd innen 
nient ·- korabeli .szokás szerint - a jénai egyetenire, 
ahol rnate111atikában tűnt k·i különösen, de orvo.s
dokto1 i képesíté.st is szerzett Ennek b·i1tokában JÖz1id 
ideig praktizált Pozsonyban, niajd Deb~ ecen város 
orvo3a lett. 17 32-ben a 1veiniari herceg 1neghívá.sára 
a jé1iai egyetenien niag·iszteri rangban előadóként 
1nűködött Innen tö1 etlen a tudoniányos pályája~ 
számos gyakm lati és elméleti felfedezését publikálta, 
a nagy eiuÓJJai tudo1ná1iyos akadéniiák sorban, tag
Jaik közé válasz(ják s tudományos pályafutását mint 
a ha.lle·i egyete1n jizika-n1ateniatilca re1ides tanára, 
Prnf essor Primariusként fejezi be 

* 
Kétszáz esztendeje, hogy a nagy polihisztor: 

n1ate1natikus, 01 vos, ké1nikus, technológus Segne1 
János, aki 1704-ben született Pozsonyban, 1777 
október 5-én Halléban elhunyt. 

Nevét olvasván, nvilván sokunkban először a 
középiskolai tankönY\reinkben szereplő „Segner- ~ 
kerék" jut eszün.li:be s az, hogy eme hidrodina1ni
lrni alapfelfedezés révén ő lett az egyik turbina
féleség „atyja" [1] 

Életrajzírói, tudoniáüyos ·n1unkáS1:Já:gá;nak ·fel
dolgozói sem tudnak sokat mondani fiatalkori évei
ről két évszázad távlatában. Mindegyik megemlíti 
azonban, hogy 1723 és 1725 között Pozsonyban 
gyógyszerész volt - vagy legalábbis gyógyszeré
szeti gyakorlatot folytatott [2].. Arra sincs adat 
vagy utalás, hogy e viszonylag rövid időn át foly
tatott tevékenykedés a jón1ódú \1árosi pé11ztáros, 
Segner Mihály fiának, elég korán választott élet
hivatása lett volna, vagy csupán az egzakt tern1é
szettudományok iránti érdeklődése vitte a gyógy
szertárba. A korabeli jómódú nemes ifjakhoz ha
sonlóan ő is külföldi egyetemre ment. 1725-ben 
kezdte meg Jénában tanulmányait, ahol filozófiát, 
matematikát és orvostudományt tanult .. Különö
sen matematikában tűnt ki olyannyira, hogy két 
év, el később már mint előadót jegyzik fel e témá
ban. Disszertációját 1728-ban fejezte be .. Emellett 
1730-ban 01 vosdoktouá avatták és mint ilyen, 
hazájába visszatérve előbb Pozsonyban praktizált, 
nlajd Debrecen város orvosa lett 

A természettudományok olyan szerelmesének, 
mint Segnei, ez csak kisebb kitérő. 1732-ben a wei
mari herceg 1neghívására is1nét Jénába ment és az 
ottani egyete1nen inagiszteri rangban oktató 
lett [3] 1735-ben az újonnan alapított göttingeni 
egyetem meghívásának tett eleget s itt kezdte meg 

felfedezésekben gazdag életpályáját mint a fizika 
és -maten1atika rendes tanára 

17 4 7-ben isme.rtctte a bevezetőben már említett 
vízi kereket, majd 1750-ben a felületi feszültséggel 
kapcsolatos tanulmányai jelentek meg a vízcsep
pek alakjá1ól, a folyadékok domború és homorú 
felületéről stb Ő tekinthető elsőnek, aki a tiszta 
matematikát elválasztotta az alkalmazott mate
matikától s feledhetetlen érdemeket szerzett a tisz
ta matematika fejlesztésében. Bár nem voltak 
e téreú olyan korszakalkotó felfedezései, mint ké
sőbb Gaussnak, Bolyainak vagy Lobacsevszlcjjnek, 
de az alapok inegtere1ntése, melyen a későbbi nagy 
felfedezések létrejöttek, az egykori „patikussegéd" 
nevéhez fűződnek. 

l\/Iár életében inaga-s tudon1ányos elis1nerésben 
részesült. Azonkivül, hogy Nagy Frigyes porosz 
király 17 54-ben őt hívta meg a hallei egyetemre 
a 1nate1natika-fizika professzo1ának és itt elnyerte 
az „egyete1n első professzora" (ProfBsso1 Prima
rius) kitüntető címet, már 1739-ben a londoni, 
174 7-ben a berlini, 1754-ben pedig a pétervári aka
démia választotta tagjai közé 

A „Segner-kerék" - ez köztudott - függőleges 
tengely körül forgó tartály, mely az állandóan be
létáplált víz reaktív ereje következtében forgó 
mozgást végez. Segnei ezt a felfedezését a gyakor
latban is alkahnazta: készüléke a né1netországi 
Nörtenben egy olajütő malom meghajtását vé
gezte - a korábbinál négyszeres energiakihaszná
lássa! [ 4] 

Számos gyakorlatj felfedezése közül csak néhá
nyat említek meg Igy már kétszáz évvel ezelőtt 
rájött a periszkópos nézés jelentőségének, a vető-· 
magvak csává)'.;ásának szükségességére, a sovány 
földek fahamuval való káliumpótlására, de ezeken 
túlmenően a hús pácolásá;tól a korszerű szeszfőzé
sig, mechanikai tételek felállításától csillagászati 
megfigyelésekig rengeteg elméleti és gyakorlati fel
fedezés fűződik nevéhez [5]. 

Itt térek vissza a bevezetőben is említett gyógy
szerészi tevékenységéhez E hivatás teljesítése el1né
leti s egyben gyakorlati munka, s ezt valósította meg 
magas fokon Segner, aki bár külföldi egyetemeken 
tanított, mindig különös szeretettel foglalkozott az 
ott tanuló magyar diákokkal 
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ll-p LJ. 1-{ o JI o )I{: Jluom AHiJpam CezHep 
ABIOp no crryqam 200-~ie'IHetí: ro,noBW,HHhI co A:H51 

CMepTH 5-hioura Att.n:pawa CerHep, nssecrttoro noJIMTH
cropa, BCfIOMHHaeT 0 ero )l(l13HCHHOM ITYfH. ÜH pü,IIJIJIC.H 
B r l1ü)l{0Hh (Epa'IHCJiaBa) B 1704 r H Y.M.ep B r" XaJIJie 



1976. november GYÓGYSZERÉSZET 425 

B 1777 r„ 0 Hel\1: sHaeM rro 3KCnep11.M.eHraJibHOMY rrpn6opY, 
rrpenO,!J;asaeMOMY B cpe~Hetí: lllKOITC no.z:i; Ha3BaHHCM „K0-
.1eca CerHepa" 11 scnoi1111Hat0T ero KaK „o·nia TYp6HHbr" 
B 1723-1'72.5 rr B Epa111CJiaBe oH pa6oraJI s anTeKe, 
sa1eM orry.z:i;a rro111eJI - po oóbJtJ:a.HM roro BpeMeHH - B 
tí:eHCKHi1 YHHBepc11re1, r.z:i;e OB .ll;OC1'11í oco6eHHO BbJ.ll;a!O
lll)1XCTf pe3YJlhTaT'OB B 06.rraCTH MaieMaTHI(H, HO raKwe 
IIOJIY'-IHJI o6pa30BaHHC npaqa. B raK0:\1 KatJ:eCrBe OH He
,UOJirO saH11MaJ1CH MC,JJ;HUHHCKOH npaKIHKOH B Bpar11-
c.naBe, sareM OH c1a;1 ropo,U,CKH,\l Bpa'-IOi\í 13 .[le6pel{ette, 
noKa B 1732 r Betí:MapCKHH npHHIJ; np11r nacr:L1 ero rrpeno
xi;asa'ICJIC'\1 HeHCKOrO YHHBCPCHTCTa B patt! e ~tar HC1 pa. 
Ha'-IHHaH OI"fY)J;a, ero HaY'-!Ha5I J(apbepa 6hI.ITa np.HMOi1, OH 
OIIYÓJIHKOBaJI MHOrO'-IHCJICHHhTC rrpaKrH'-ICCKMC H 'ICOper11-
<iCCKHC orKphIIHH, őo;1hu111e aKa;:i;e~1HH HaYK Esponhr Bb16-
pa.rr11 ero B CBOH lfJlCHhI, H HaY<IHYIO ACHICJlbHOC-Tb OH sa
sepwaer KaI< npenon;anaTenb qn1s111<11-MaTe'l1a1111G1, rrep
BhIH npo$eccop Ytt11sepc11rera r Xarr.rre 

D1 Cs. Kolozs: A J. Segne1 
On the centennary of thc fl:Ln1ous polyhist.01, A . .J 

Segner, bo1n in Pozsony in 1704 and died in Hallo 
in 1777, the autho1 1ecalls his cu11iculun1. The invento1 
of íhe "Segne1; Y\Thet-J" sta.1ted his ca11ee1 as an app1en
tice in a Pozsony pha1macy, studied at the Jena. 
University and excellt-Jcl in mathen1atics Afte1 a sho1t 
pt-JI iod of pha11nacE;utical pr actice in Poz;sony, be \VOI kud 
as a physicia.n in Deb1ccen until 1732. On ihe invitation 
of t:he Prince of VVeirna1, he \Vent tht-Jn to Jena to 1ead 
lF;c:tu1es on diffe1ent nfttu1al scientific subject. As a 
l\iagistc1 of the Jena Univeisiiy he published 11111ne1ous 

papers on his practica1 inventions a.nd iheo1etical \Vorks 
Thus he \~--as a.via1ded not only \Vith the degree of P10-
fesso1 P1ilna1ius of 1na.theu1atics and physics, ho\Vt-JV0J 
\Vith the honorary xne1nbc1ship if nu1nerous fru11ous 
Eu1'0pF-a.n scientific socicties and arade1nies 

D1 Cs Kolozs : .And1n-g Janos 1i;;Jeg11e1 

Zu111 200 Todcstag clcs bukanntf1n Polihisto1s, Janos 
Andi as Seg1~e1 gedcnkt dc1 Auto1 df;S Lebt:·ns\Vt-Jgl:'S dcs 
Gelen1 tun. 1JberJanos 8f;gne1, de1 in1.Jah1e1704-in Hallc 
gcbo1en und in1 Jah1e 1777 gesto1ben ist, hö1t nian 
n1eistens nn1 in dt-n l\Tittt:·ls(.hule du1ch ein \Tersuchs
inst1 un1cni, das s. g „Segne1 -Rad" und n1an 01 \vi:i.hnt 
ihn als <len „\TatE:r de1 Tu1bine" \Ton1 Jalue 1723 bis 
1725 a1 beitete e1 in l)H::,ssbu1g in eine1 Apothcke und 
von hie1 ging t-,1 dann E;ntsp1echend <len zeitgcnössischen 
Gc,vohnhfdten an die Jenaer l)nive1sitiit, \VO cr beson
de1s in dc1 l\.Ia.then1atik E1folg e1 ieichte. E1· bekan1 abf!1 
rh;n Dokto1tit·el auch ip de1 J\iedizin, Als A1zt p1aldi
z;ie1 te e1 eine ku1 zc Zcit in lJifJSsburg. dann \Vu1de c1 
zu1n ~tadta,1 zt in Deb1 ccen I1n J-a.h1 e 1732 'vu1de e1 -
auf Einladung des He1zogs von Trcünal·· zun1 J_,ch1-
beauft1agíl'n de1 ,Jcnae1 lJnive1siUit als l\.fagistc1 \l"on 
<liesc1 Zeit \~a.1 SE;ine \\.issenscha.ftliche J-C:urie1i:-· unun
te1b1ochc-1n E1 puLlizi01te viele seinu1 p1aktischi:-;n und 
theo1E:tisclH:n BntdF;c:kungt-Jll und \VU1cltJ nach uncl nach 
von Il1(-)h1e1e11 \VÍSSt-'IlRCha.ftlichen Akade1niEn zun1 l\fit
glicd gev, i),blb 8F,i11.C \ViSSf:11SChaftJichf: J(ru 1 if·J C bE:Cll<lf:tf; 
e1 als I)hysik-1\Iathcniatik Iclni:-n dc'1 lJnivcrsitiU von 
1-íalle in1 l-Lu1g ch1s , , P1 offo.sso1 Ih iin111 ius'' 

(Bm<od-Abaúj-Zemplén megyei Tanács Gyógyszertári Központ 19/35 sz. gyógyszertára 
3528 J1 iskolc, Fran/clin u 2) 

Érkezett: 1976 .. VU. 8. 

AUTOMATA LABORATÓRIUMOK 
Pha11n·-pres.s: öst Ap -Ztg 10 (10), 194 (1976) 
A klinikák kémiai laboratóriumai az utóbbi években 

gyors- fejlődésen-mentek át: az új ·diagnosztizáló mód
szerek révén egyre nagyobb jelentőségük van a lrémiai 
teszteknek. Ez a helyzet oda vezetett, hogy a vegyipar 
számos kiváló automatikus analizáló készüléket szer
kesztett a technikai munka megkönnyítésére, hiszen az 
elvégzendő próbák száma évenként 15-25°/0-kal nöV-ek- -
szik. Az analizáló automaták bevezetése kezdetben na
gyon megkönnyítette a laboratóriumi munkát Később 
azonban azáltal, hogy az értékelések Egyszerűbbek, 
gyorsabbak lettek, a vizsgálandó minták száma ugrás
szerű emelkedést mutatott. Bekövetkezett az a helyzet, 
hogy a' technikai asszisztensnők idejének java részét 
írásbeli munkák kötötték le Az automaták által ka
pott értékeket le kell írni és nyilvántartás, ill ellenőr
zés céljából naplókba bevezetni. Eredmény: a szaksze
mélyzetből írnoki, illetőleg titkári munkaerő lett. És 
itt mutatkozik a gyógyászatban alkalmazott elektroni
kus adatfeldolgozás további fontos alkalmazási terü
lete az automaták értékadatainak közvetlen átvétele, 
kol'rektúraértékek automatikus kiszámítása, a lcészü
lék ingadozásainak kiegyenlítése - amit egyébként fo
lyamatos ellenőrzéssel kellene megállapítani -, vala
mint természetesen ide tartozik a leletek leírása és 
naplózása is. 

Ausztria néhány klinikájának \.egyi laboratóriumá
ban már működnek analízisauto1natáklcal szorosan 
összekapcsolt komputerek (102) R. B. 

ÜIÓÉR-ELZARóDASOK GYÓGY!TASA 
MŰTÉT NÉLKÜL 

Ibf Öst Ap -Ztg 10 (10), 195 (1976) 

A civilizációs tünetként egész Európában egyre 
gyakrabban előforduló artériaelzáródást egy, a legutób-

bi hét év alatt Bécsben kidolgozott gyógyszeres eljárás
sal ugyanolyan eredményesen lehet kezelni, mint mű
téti úton. A bécsi egyetemi klinika docensének. Her
bert Ehringernek szavai sZerint „ a hat hétnél nem 
régibb érelzáródások 30°/o-át sike1ült feloldanunk, 640/o
ában pedig a gyógyulás tartósnak bizonyult. Betegein
ket kísérő gyógymóddal immá1 hét év óta panaszn1en
tesen tudjuk tartani." 

A bécsi klinikán elért eredmények azt bizonyítják, 
hogy közepes nag) ságú artériák hat hétnél nen1 régibb 
keletü elzáródását nagy százalékban lehetsÉges egy 
gyógyszerrel, a streptokinázzal (sztreptokokkusok által 
képezett fermentuinmal) feloldani, ill mtgszüntetni 
Nagyobb ütőerek elzáródásait mÉg hosszabb idő után 
is nagy vnlószínüséggel fel lehet oldani (103) 

R. B. 

IERHESSÉGMEGSZAKÍIAS ANGLIÁBAN 
APM.: Öst Ap-Ztg lO (9), 179 (1916) 

A legálisan végrehajtott terhességmegszakítások 
száma Angliában (Skócia nélkül) 1 '3 000-rEl nőtt az 
197:i évi folyamán (összesen 169 362 eset fordult elő) 
Csaknem minden ha1madik páciens külföldi volt Fő
ként francia (35 000), NSZK-beli (11 OOO) span)ol, 
be1ga, luxemburgi, írországi és olasz nők ·vették 
igénybe az angol törvények adta lehetőséget 
Kitűnik ebből a hivatalos statisztikából, miszerint a 

terhesség megszakítása az esetek soo 0 -ában azon in
doklással történt, hogy ellenkező esetben a lee·ndő 
an:va egészsége forog kockán A műtéten átesett nők 
közül 53 000-nek sohasem volt élő gyermeke és 820 
volt azoknak a szán1a, akik még nE:m érték el a 15 
éves kort Skóciár a vonatkozólag ugyanezen időszak
ban i500-ra becsülik a művi vetélések számát (93). 

R B 


