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NIELS STENSEN

Schwerinben, ebben a ma NDK-ban fekvő, tavakkal körülvett, patinás északnémet
városkában idén november 25-én emlékeznek meg Niels Stensen halálának 300. év
fordulójáról.

Niels Stensen (latinosan Nicolaus Stenonius, Steno, Stenonis, Stenonianus), az
észak-európai katolikus diaszpóra apostola Koppenhágában, 1638. január l-jén szüle
tett. Apja aranymüves volt, de családfájában evangélikus lelkészek egész sora talál
ható. Születésekor még senki sem sejtette, hogy valamikor még nagy izgalmat fog kel
teni a hít és a tudomány világában, s olyan felfedezések fúzödnek majd a nevéhez,
amelyek a jövő számára is fenntartják a hírét.

Orvostudományi egyetemet végzett szülövárosában, majd holland földön. Amszter
damban huszonkét évesen felfedezi a fültőmirigy-vezetéket (ductus Stenonianus),
amelyet még sok más tudományos felfedezés követ az ifjú tudós életében.

1665-ben Párizsban agykutatási programot dolgoz ki, 1666-ban Firenzében pedig
úttörő munkát végez az állattan és az embriológia területén. Nemsokára a geológia
felé fordul érdeklődése. Itáliában a hasznosítható talajkincsek után kutat. Stensen az
egzakt geológia úttőröje. R. Sparck professzor szerint "saját korát több szempontból
is évszázadokkal megelőzte. Mint geológus, felismerte a fosszíliák (ösmaradványok)
valódi természetét. Ő alapozta meg a paleontológiát, és ezzel Jean Baptiste Lamarck
és Charles Darwin evolúciós elméletének legfontosabb alapjait teremtette meg, ame
lyekre azután a modern biológia épülhetett." Neki köszönhető a geológia új ága: a
kristálytan. 1669-ben Firenzében kiadja egyik tudományos mestermüvét: "De solido
intra solidurn" (Szilárd a szilárdban) címmel. Leibniz, a filozófus, aki nagyra értékeli
Stensen minden munkáját, ezt a müvét tartja a legkiválóbbnak.

Mialatt ezen a geológiai munkán dolgozik, Stensen bejárja Európa bányáit. Ebben
az időben már világhírnek örvend.

Ekkor éri a tudós világot az a hatalmas meglepetés, hogy Stensen katolikus lesz.
Stensennél a tudás nem gátolta a hitet és a hit nem gátolta a tudást, hanem a kettő

tökéletes egységet alkotott benne. Kutatásai és imái az emberi lét titkainak egyre
mélyebb rétegeibe vezették. Kutatóként megtapasztalta: "A világ többet és nagyobbat
ígért, mint amennyit ad, a természet többet és nagyobbat ad, mint amennyit ígér."
Hívőként pedig ezt vallja: "Szép, amit látunk, szebb, amit tudunk, de a legeslegszebb,
amit fel nem foghatunk."

1666-ban, Úrnapján, a fiatal tudós Livornóban a főutca szélén áll, amikor elvonul
mellette az ünnepélyes úrnapi körmenet. Az emberek sorra letérdelnek az út men
tén, a harangok zúgnak, egyházi énekek hangjai töltik be a várost. A természettudós
elgondolkodik. Vajon abban, amit eddig müvelt, minden benne van, amit az igazság
megtapasztalása érdekében tehet valaki? Az élet legvégső céljához vezet-e mindaz,
amit felfedezett és kutatott? És tulajdonképpen mi az, amit ezek a katolikusok itt
csinálnak? Töprengve tér haza. "Az ostya vagy egyszerü kenyérdarab tisztelői őrültek,

vagy pedig Krisztus valóságos teste, és akkor miért ne tiszteljem én is?"
Az elkövetkező hetek sok beszélgetéssel, tanulással és gondolkodással telnek. Niels

Stensen a Szentírás után nyúl. Az eredeti görög és héber szövegeket tanulmányozza,
hogy tisztábban értse Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Egyre in-
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kább arra a meggyőződésre jut, hogy ez a darab Kenyér a szentségtartóban valóban
Krisztus Teste. Válaszúthoz érkezik. 1667-ben, Mindenszentek ünnepének estéjén
utolsó meggondolásai is szertefoszlanak. Stensen megteszi a döntő lépést: katolikus
lesz.

Amilyen következetesen halad a természettudományos kutatásban, ugyanolyan
következetes a hit dolgában is. Nyolc év múlva pappá szentelik. 1675 húsvétvasár
napján a csöndes primícia után az újmisés még egyszer az oltárhoz lép, hogy szegény
ségi fogadalmat tegyen. A tudományos pályája csúcsán álló Stensen a lemondás útját
választja. "Annak a számára, aki nem talál örömet a szegénységben, nem született
meg Jézus", vallja.

XII. Pius pápa 1953-ban mondta róla: "A metafizikai igazságok és Isten keresése a
természettudományos kutatásokon keresztül ... vezették őt a katolikus egyházhoz
és tették pappá. A kincsről és a gyöngyről szóló példabeszédet, amely szerint az em
ber mindent odaad ezekért, komolyan vette, sokak számára érthetetlenül, de min
denki előtt hősi módon."

Kölnben Pallavicini apostoli nuncius felfigyel erre a rendkívüli emberre, és Rómá
ban püspöki feladatokra javasolja. Már két évvel pappá szentelése után püspök lesz.
Az északi országok apostoli vikáriusává nevezik ki. Isten elfogadta Stensen szegény
ségi fogadalmát. Az északi diaszpórához vezető út csak a legkeményebb munka és a
nagy szegénység útja lehetett. Püspöki címerében egy szívböl kereszt nő ki. Valószí
nüleg maga tervezte, hiszen anatómusként behatóan foglalkozott az emberi szívvel. A
pap és püspök számára jelképpé vált: teljes szívével kész, hogy a kereszt útját járja.

Ezentúl teológiai értekezéseiben és leveleiben nyilvánul meg az a szellemi nagyság,
amelyet a világ természettudományi munkáiból ismert meg.

Aki kézbe veszi a térképet és az újonnan kinevezett apostoli vikárius müködési te
rületét szemügyre veszi, nem győz csodálkozni. Braunschweig tartományai, Bréma,
Magdeburg, Halberstadt, Mecklenburg, Altona, Hamburg, Glückstadt és Schleswig
Holstein. 1678-ban hozzájárul még Dánia és Norvégia katolikusainak gondja. Niels
Stensen átéli, mi is a diaszpóra: paphiány, kevés és lagymatag hívő, nélkülözés az
anyagiakban. Stensen feljegyzései tanúskodnak róla, milyen nehéz munkaterülete
volt. "A tél nagyon kemény volt, de a lelkek hidegsége még nagyobb."

1685-ben utoljára látogat el szülővárosába, Koppenhágába. Hirtelen megérkezik
hozzá a mecklenburgi nagyherceg engedélye: egyszeru lelkipásztorként bebocsátást
nyert Schwerinbe, hogy ott megszervezze a reformáció óta szünetelő katolikus isten
tiszteletet. Stensen alázatára és missziós lelkületére vall, hogy élt ezzel az engedéllyel.
Így kezdödött meg életútjának utolsó szakasza. "A keresztény egész élete nem más,
mint út Jézushoz."

Esős, sötét decemberi napon érkezik meg Schwerinbe, ahol 80 katolikus hivatal
nok és udvari alkalmazott él, főképp külföldiek. A katolikus lelki gondozásnak alig
lehettek esélyei. A Párizsban élö Christian Louis herceg pedig, aki csupán politikai
érdekből lett katolikus, végrendeletében meghagyta, hogy halála után hat héttel ves
senek véget a katolikus istentiszteletnek.

A körülmények nyomasztóak. Niels Stensen Rómából engedélyt kap, hogya püs
pöki méltóság minden külsö jele nélkül végezze a liturgikus cselekményeket, nehogy
megbotránkoztassa környezetét. A hajdani világpolgár és ünnepelt tudós teljes el
hagyatottságban és a legnagyobb szegénységben él.

Az evangélikusok és a katolikusok között akkoriban nagyon feszült volt a kapcso
lat. Az egyházszakadás iszonyú hatását már a természettudós Niels Stensen is meg
tapasztalta az európai bányák végiglátogatása során. A magányos püspök most a hit
egységéért küzd. Alapelvei, amelyeket az egyház újraegyesítése érdekében követ, ma
is szóról szóra megvalósíthatók: a kérdések komoly tanulmányozása, mértéktartás
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mások nézetének megítélésében, imádság és mindenekelött a hitelesen élt keresz
ténység meggyőző példája. Tömörebben és világosauban ma sem lehetne megfogal
mazni áz ökumenikus mozgalom tennivalóit. Dr. Faller, a fribourgi egyetem anató
mia-professzora mondja róla: "A véres vallásháborúknak a legmélyebb gyölölettöl
fűtött korszakában nem prédikált, hanem életével mutatta meg: erőszakból és hábo
rúból nem születhet kiengesztelödés, egyedül szolgálatból és szcretetböl."

Stensen mélységesen bízott benne, hogy Isten újból egyesíteni fogja keresztényeit.
Imáiból látható, mily kevéssé engedett a rezignáció és az elkeseredés kísértésének, s
mennyire küzdött azért, hogy szeretctbcn és jóságban járhassa az egyesülés útját.
"Szívből kívánom, hogy az emberek Isten Igéjét egyedül a Szenilélek magyarázata
szerint értelmezzék, és akkor nemsokára mindnyájan újra egy szív, egy lélek, egy
nyáj, egy szölötö, egy test, egyetlen közös szentegyháza leszünk Krisztusnak, mely
kegyelmet a legszentebb Szentháromság, Jézus Krisztus érdemeiért, a legszentebb
Szűzanya és Istennek minden mennyei és földi barátjának könyörgésére megadni
méltóztassék."

Stensen mindig imádkozó keresztény volt, már diákkorában és kutatóként is. Így
figyelmeztette önmagát: "Kérd Istentől a valódi imádságot, kezdd mindig újra, mint
egy gyakorlatlan inas."

Az anatómus, a geológus, a pap és a püspök Stcnsen életét a Miatyánk kéréseiben
foglalhatjuk össze. "Egyedül Isten akarata teljesüljön. Ez az én vágyam, hogv Isten
megadja nekem ezt a kegyet."

Schwerini múködése 1686. november 25-én, 48 éves korában bekövetkezett halálá
val ért véget. Utolsó útja előtt nélkülöznie kellett egy paptárs vigasztaló jelenlétét és
a szentségek kegyelmi ajándékait. Akkor úgy látszott, hogv halála a mecklenburgi
katolikus egyház számára is a véget jelenti. A valóságban azonban ez új kezdet volt.
Röviddel halála előtt ezt mondta Niels Stensen: "Béke legven veletek. Az Irgalom
Atyjához megyek, ahol azt hiszem, jobban segíthetek rajtatok, mint ha itt maradnék
köztetek."

A kutató Stensen cmlékét ma is őrzi a tudományos világ. 1955-ben, a koppenhágai
nemzetközi sebészkongresszuson vezérelvként fogadták el Niels Stensen egyik mon
datát: "A hamisat kerülni kell, az igazságot megszilárdítani, a homályt felderíteni."

W. H. Hobbs professzor szerint: "Stensen a megfigyelésen alapuló és a modern ter
mészettudományokban ma már uralkodó kutatási eljárások úttörö]e. Leonardo da
Vinci kivételével a XVIII. sz. elött egyetlen természettudományi író sincs, aki pontos
ságában, megfigyeléseiben, éles ítéletében, parancsoló végkövetkeztetéseiben a tudós
dánhoz volna mérhetö."

Nekünk katolikusoknak Stensen a bátorság, a hűség, a nagylelkűség, az alázat, a
keresztények egységéért folytatott szüntelen könyörgés pé Idája. "Isten jelenlétébe
akarjuk helyezni magunkat és tudatában akarunk lenni annak, hogy Isten, a Minden
ható, jelen van itt, néz és hallgat minket."

Életét, alakját legjobban egyik imája állítja elénk:

"Mindenható lsten és Atya,
akinek az akarata nélkül
fejünkrőlegy hajszál,
a fáról egy levél,
a levegőből egy madár
le nem hull,
- aki nélkül szellemnek a gondolat.
nyelvnek a szó,
kéznek a cselekedet
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tt ern sikerülhet, -
Te számomra ismeretlen utakon
vezettél engem!
Mert Neked konnvebb
engem oda vezetned.
ahová Te akarod,
mint nekem,
hogy elhagyiam uzt,
ami felé kivánságom VOIlZ."


