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Tartalmi összefoglaló. Az interneten és a lexikonokban a híres tudósról, J. A.
Segner polihisztorról többnyire csak gyenge min½oség½u arcképek találhatók. Egy
friss kötet (az 1. hivatkozás) borítóján viszont megpillanthatjuk Segner szim-
patikus, nyugodt, okos tekintetét F. Reibenstein festményén. Ugyanakkor vita
alakult ki a fest½o pontos nevér½ol.



A cím magyarázata. J. A. Segner (1704�1777) polihisztort a világ leginkább
német tudósként ismeri, de ½o maga saját magát hungarus jelz½ovel illette. (A
segner és hungarus szavak szokásos kiejtése: zégner illetve hungarusz.) Segner
evangélikus ½osei Stájerországból menekültek hazánkba; a család a török elleni
harcokban nemesi címet szerzett. Írásunk els½o címszerepl½oje Pozsony vármegye
Szentgyörgy városában született, alsó- és középiskoláit Pozsonyban, Gy½orben,
Debrecenben végezte, 21 évesen már a jénai orvostudományi egyetemen tanult,
1730-ban megszerezve orvosi oklevelét Pozsonyban kezdett praktizálni, majd Deb-
recen városi orvosa lett. Aztán 1732-ben meghívták Jéna városába magántanár-
nak; kés½obb Göttingen és Halle egyetemein professzorkodott haláláig. Korának
egyik legnagyobb tudósaként tartjuk számon. Ebben az írásban azonban nem tár-
gyaljuk tudományos, egyetemalapítói és tanári teljesítményét, csupán azt, hogyan
nézett illetve nézhetett ki fénykorában.





Segner kortásráról és közeli munkatársáról, L. Euler matematikusról több fest-
mény is fennmaradt; azok hamar fellelhet½ok az interneten. Segner esetében
azonban sok-sok fekete-fehér arcképet találunk, melyek leginkább csak az id½os
professzor mutatják. Ezért is tekinthet½o egyfajta szenzációnak, hogy egy új kötet
(az 1. hivatkozás) megjelenésével kapcsolatban publikálásra került egy Segner-
arckép élete derekáról. Ez megmutatjuk. Csak az tudható, hogy a kép 1750 körül
készülhetett, vélhet½oleg 1747-ben vagy 1748-ban.

Ki a fest½o? Fekete-fehérben megtalálhatjuk az interneten a teljes képet az úgy-
nevezett Voit Collection részeként, 15-ös sorszám alatt. Az arckép készít½ojének
a Wikimedia egy bizonyos Friedrich Reibenstein fest½ot ad meg, akárcsak több
további kép esetében.

A vita arról indult, hogy helyes-e F. Reibenstein keresztnevét Friedrichnek olvasni.
H. Storz tiszteletes úr olyan adatokat vél kiolvasni régi papírokból, hogy a fest½o



inkább Franz mint Friedrich. Az adatok alapján úgy t½unik, létezett egy Franz
Reibenstein (bár a nevet néha Riebenstein változatban írták) ott ahol a fent
említett fest½o m½uködött, azaz Göttingen városában. De arra nincs bizonyíték,
hogy ez a Franz lett volna a fest½o, de még ha fest½o lett volna ½o maga is, akkor
sem bizonyos, hogy nem létezett Friedrich Reibenstein. Ne feledjük, Dürer névre
is legalább három fest½o hallgatott (a legid½osebb, annak a híres nagyobbik �a, és
a kevébé híres kisebbik �a), és az évszázadok távlatából a Dürer nev½u fest½oket is
néha összetévesztik.

Javaslatunk a következ½o: Továbbra is csak az F bet½ut írjuk ki Reibenstein kereszt-
nevéb½ol! Az érdekl½od½o és/vagy kételked½o nyájas olvasót pedig Storz tiszteletes
írásához fordítjuk.
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