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Abstract 

N. STENO, b o m in Copenhagen as a son of a goldsmith, studied in his native town and from 
1659 in the Netherlands. His favourite object of study was anatomy, in particular the glands, the 
muscles and the heart. He discovered the "ductus stenonius" named after him. He was promoted 
to Doctor of Medicine by the University of Leyden in 1664. 

Having spent two years in Paris and Montpellier, he was invited to Florence by Grand Duke 
Ferdinand in 1666. It was in Toscany that he became interested in minerals and fossils. He travelled 
widely in Central Europe, visiting also Hungary. 

N. STENO eventually became the founder of modern geology, due to his discoveries published 
in his "Prodromus...." in 1669. In 1672 he returned to Copenhagen, but was not allowed to teach 
at the university, because, a Lutheran by birth and education he had converted to Catholicism. 

Back in Florence by 1674, he was ordained a priest in 1675. Two years later he was nominated 
titular bishop. He worked as a missionary in Hannover, Münster and Schwerin. He died in this 
latter town in 1686, at an age of only 48. 

The process of N. STENO'S beatification by the Roman Catholic Church was initiated in 1938, 
on the occasion of the 300th anniversary of his birth. 

1984 he was declared "venerabilis" by Pope John Paul П (the first step of canonisation). However, 
the process of beatification has not been terminated so far. 

A list of N. STENO'S 35 papers is presented. 
Manuscript received: 21 . 07. 1997 

Bevezetés 

V A D Á S Z E. professzortól hallottam először Stenoról, majd hosszú szünet után 

M. G U N T A U rostocki professzortól, az I N H I G E O volt főtitkárától, később elnö

kétől. Egyre inkább felkeltette az érdeklődésemet ez a rövid életű (mindössze 

48 esztendőt élt), egészen rendkívüli személyiség. 
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1. ábra. N. STENO hiteles arcképe a firenzei Uffizi képtárban 

Fig. 1. N. STENO'S authentic portrait in the Galleria Uffizi in Florence 

A szülői háztól a boncasztalig 

Niels S T E N S E N Dánia fővárosában, Koppenhágában (Hafnia) született 1638 Újév 
napján. Édesapja, Sten P E D E R S E N , aranyműves és ötvös volt. Niels hat éves volt, 
amikor apja meghalt. Az özvegy, Anne NlELSDATTER, még kétszer ment férjhez, 
mind a kétszer ugyancsak jómódú, sikeres aranyműveshez. 

A z élénk szellemű, de vézna, sokat betegeskedő fiú jó iskoláztatásban része
sült. Tízéves korától a "Miasszonyunk" (Vor Fru) középiskolába járt. 

1656 novemberében, 18 évesen, beiratkozott a koppenhágai egyetemre. Mate
matikát, természettudományokat, orvostudományt és klasszikus nyelveket (la
tint, görögöt és hébert) tanult, sokoldalú és kitűnő tanároktól, többek között 
Th. B A R T H O L I N T Ó L . E Z az anatómusprofesszor R. B A R T H O L I N fivére volt, aki az 
izlandi pát (kalcit) kettőstörő voltát felismerte. 
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Fennmaradtak a fiatal STENOnak az olvasmányairól készült jegyzetei, ame
lyeknek az ironikus "Chaos" címet adta (1). Ezekből kiderül, többek között, 
hogy R. DESCARTES három müvét is olvasta, köztük metafizikai főművét: Me-
ditationes de Prima Philosophia (1641) és a korszakalkotónak számító Principia 
Philosophiae-t ("cogito, ergo sum": "gondolkodom, tehát vagyok"). 

Az orvosi szakirodalomból tüzetesen kijegyzetelte H I P P O K R A T É S Z és G A L E N U S 

műveit, az ókori fizikusok közül A R C H I M É D E S Z T , és természetesen a nagy filo
zófust, A R I S Z T O T E L É S Z T . 

Koppenhága sikertelen féléves svéd ostroma után, amelynek elhárításában 
diáktársaival együtt tevékenyen részt vett, 1659-ben Hollandiába ment. 

Németalföld ekkoriban Európa szellemileg legszabadabb országának számí
tott, a tanulni vágyó fiatal protestánsok számára az ígéret földje volt, maga a 
Nagy Lehetőség. 

Amszterdamban és Leydenben, valamint rövid időre Groningenben is elsősorban 
anatómiai tanulmányokkal foglalkozott. Ezért meglepő, hogy első nyomtatásban meg-
jelent műve, 1660-ban, a hévforrások eredetével és vegyi összetételével foglalkozott (2). 

Sokat boncolt, főleg háziállatokat, és a tanítványból itt vált mesterré. 
A boncolások során a fej mirigyei, az izmok - beleértve a szívet is - , és az 

agy érdekelték leginkább. (2, 3, 4, 5, 6). 
Felfedezte és leírta azt a mirigyvezetéket, amelyet nevéről máig is "ductus 

stenonianus"-nak hívnak. Ezt a felfedezését irigy tanára, Gerhard BLASIUS, meg
próbálta tőle elvitatni, és a korabarokk időkhöz képest is minősíthetetlenül dur
va vitairatban támadta meg. A fiatalember higgadt eleganciával, de könyörtelen 
logikával védte meg igazát (12). 

Kimutatta, hogy a szív nem más, mint egy izomköteg (13). 
DESCARTESnek "Az emberről" szóló műve (De Homine) 1662-ben, a szerző 

halála után 12 évvel jelent meg. Nyomban a következő évben a római egyház 
indexre tette, azaz megtiltotta az olvasását és terjesztését. A párizsi egyetemen 
királyi rendelet tiltotta be. így természetes, hogy STENO nagy érdeklődéssel 
tanulmányozta. Csalódnia kellett. 

DESCARTES "érzéketlen gép" elméletével szemben STENO határozottan úgy vél
te, hogy az állatok is éreznek fájdalmat. 

1664-ben hazatért Koppenhágába, hogy elbúcsúzzon nagybeteg édesanyjától, 
majd eltemesse őt. Várakozása ellenére nem kapott állást az egyetemen, így 
újra külföldre ment, ezúttal Franciaországba. 

Távollétében, 1664 decemberében a leydeni egyetem (orvos)- doktori címmel 
tüntette ki. 

Nagyvilági élet Párizsban 

A Napkirály Franciaországába utazván, kitűnő társaságba került. 
Ennek lelke és az előkelő szalon házigazdája egy Issy-i úriember, a gazdag 

és élénk eszű Melchisédech THÉVENOT volt, aki később a francia Akadémia 
tagja és XIV. Lajos könyvtárosa lett. 
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2. ábra. N. STENO első, a hévizekről írt értekezésének címlapja 

Fig. 2 . Cover page of N. STENO'S thesis on the thermal waters 

Ennek a kéthetente összeülő szellemi elitnek volt korábban tagja az 1662-ben 
elhunyt fizikus és gondolkodó B. P A S C A L is. 

S T E N O anatómiai vizsgálatait Párizsban is tovább folytatta. Előadást tartott az 
emberi agy szerkezetéről, mégpedig francia nyelven (17). 

Ebben ismét D E S C A R T E S ellen foglalt állást, elvetve annak azt a nézetét, hogy 
a tobozmirigy (glandula pinealis) az a szerv, amelyen át a lélek kapcsolatban áll 
a testtel. 

Montpellierben is tovább folytatta bonctani tanulmányait. Ott megismerkedett 
angol tudósokkal is, és több közleményt küldött Londonba az előző évben (1645-
ben) alapított The Royal Society-nek. 

Felfigyelt rá a firenzei (toszkánai, etruriai) nagyherceg, II. M E D I C I Ferdinando, 
és 1666 elején meghívta magához. 
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A nagyherceg orvosa és a cápa fogai 

A Mediciek pisai téli rezidenciájában, majd a. firenzei Palazzo Vecchio-Ъап élt. 
Élénk későrenenszánsz szellemi életbe került. Tagja lett az 1657-ben alapított 
Accademia del Cimento-nak. Ennek a tudományos társulatnak G . G A L I L E I neve 
fémjelezte a kísérleti irányú programját. 

STENOnak Firenzében anyagi gondjai nem voltak. Szabadon mozgott és tevé
kenykedett. Ellátták kísérleti anyaggal és boncolnivalóval. Ekkor jutott hozzá 
ahhoz is, hogy egy Livornonál partra húzott cápát felboncolhasson. Ennek során 
ismerte fel a cápafogak hasonlóságát a Málta szigetéről ismert nyelvkövekhez 
(glossopetrae). Arra a helyes következtetésre jutott, hogy azok nem egyebek, 
mint megkövesedett cápafogak (22). 

Módszertani hitvallását a következőkben foglalta össze: 
"A természettudományokban nem tudunk semmi mást, csak amit a kísérletek 

és a megfigyelés nyújtanak, és amit azokból le tudunk vezetni metafizikai és 
mechanikai elvek segítségével." 

Föld és ég vonzásában 

Toscanai kirándulásai során a síkvidéki születésű és iskolázottságú S T E N O 
különös figyelmet szentelt a domboknak, a völgyek üledékeinek és a kris
tályoknak. Ásványokat és fosszíliákat gyűjtött, gazdagította és rendezte a nagy
herceg gyűjteményét. 

Élesszemű megfigyelő, ügyeskezű rajzoló és fegyelmezett következtető volt. 
Ennek eredményeként a rétegegymásutánnak és a töréses, valamint eróziós folya
matoknak első összefüggő leírását (és rajzát) adta, megkövült állati maradvá
nyokként értelmezte а fosszíliákat (osztreákat, pekteneket és csigákat), valamint fel
ismerte a kristályok szögállandóságát. Még a kristályokban előforduló folyadékzár
ványokat és az azokban látható gázbuborékokat is megfigyelte és leírta. 

Mindezzel beleírta nevét mind a földtan és az ó'slénytan, mind pedig a kris
tálytan történetébe. Tulajdonképpen tőle számítjuk a modern földtudomány ok kez
detét. 

Csak ideiglenes bevezetésnek (Prodromus) szánt műve "a szilárd testekben 
természetes módon előforduló más szilárd testekről" 1669-ben jelent meg. (De 
solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus, 24). 

Már két évvel később megjelent az angol fordítása is Londonban. Nem helyt
álló tehát az a sokáig közkeletű nézet, hogy S T E N O úttörő gondolatai hosszú 
időre (egészen Élie de B E A U M O N T - i g , 1830) feledésbe merültek volna. 

Figyelemreméltó az is, hogy az Appenninek gyűrt formaelemei sem maradtak 
ismeretlenek előtte. Dicséretes szerénységgel azonban ezekről nem foglalt állást, 
mondván, hogy "mind a megfigyeléseim, mind az értelmezés lehetőségei elégtelenek. " 
Emellett a reformáció megrázkódtatásai után megújuló katolicizmus is felkel
tette a lutheránus (evangélikus) neveltetésű S T E N O figyelmét. 
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3. ábra. N . STENO kristály-táblája. Ezen mutatta ki a kristályok szögállandóságának törvényét 

Fig. 3. N. STENO'S crystal table, in the comments to which he established the law of constancy of 
crystal angles 

Tudományos és vallásos érdeklődése nemhogy nem állt egymással ellentét
ben, hanem egy tőről fakadt és szervesen kiegészítette egymást. Sőt: egyenesen 
bűnös mulasztás nem vizsgálni Isten műveit a Természetben. 

Ezt írta: 
"A test és lélek csodáit megismerve jutunk el Isten felismerésére és szere

tetére". 
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4. ábra. N . STENO ábrái Toscana fejlődéstörténetének hat szakaszáról 

Fig. 4. N. STENO's figures illustrating six successive development stages ofToscany 

Továbbá: 
"Szép, amit látunk, szebb, amit megértünk, de messze a legszebb, ami meg

haladja értelmünket." 

Azonban élesen szembefordult S P I N O Z A panteisztikus természet-istenítésével. 
(Ez ügyben leveleket is váltottak egymással.) 

Néhány kiváló életű egyéniség - köztük egy előkelő hölgy, Lavinia A R N O L F I N I 
és F L A V I A nővér, a nagyherceg kórházát kiszolgáló gyógyszertár vezetője is -
nagy hatással volt rá. 1667 Halottak Napján pedig misztikus istenélményben is 
volt része. Ekkor döntött úgy, hogy áttér a katolikus vallásra. 

Még abban a hónapban meghívást kapott szülővárosából, a koppenhágai egye
temről. Ehelyett azonban inkább hosszú geológiai tanulmányútra ment Auszt
riába (Tirolba), Felsőmagyarországra (!) és Hollandiába. 

Magyarországi utazásainak körülményeiről és eredményeiről tüzetesen írt 
V I C Z I Á N I. (1979). Eszerint F R A N G E P Á N Katalin meghívására járt Selmecbánya 
vidékén. A gyűjtött kőzet- és érc- minták megtalálhatók a nagyherceg gyűjte
ményének Jegyzékében (Indice, 27) . 

Amikor Amszterdamban értesült pártfogója, Ferdinando nagyherceg haláláról, 
sietve visszatért Firenzébe. 

Csak évek múltán, 1672-ben kapott végre magas szintű - miniszteri - bizto
sítékot arra, hogy Dániában is szabadon gyakorolhatja választott hitét. (Ezt aztán 
végülis csak a francia követ házában tehette meg.) 

A z év nyarán meg is érkezett Koppenhágába, de mint katolikus, nem lehetett 
kinevezett tanár az egyetemen. 

Előadásokat és bemutató boncolásokat azonban tarthatott. 
Boncolt is: rénszarvast (28), sast (29), sőt még medvét is (32). Azonban minden 

lépését gyanakvás kísérte, és ismételt provokációknak volt kitéve. 

Arne Noe-Nygaard 
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Végül 1674-ben föladta a kilátástalannak bizonyult koppenhágai küzdelmet 
és MEDICI Cosimo nagyherceg hívásának engedve visszatért Firenzébe. 

A trónörökös herceg, a későbbi III. Ferdinánd nevelője lett, aki számára er
kölcsi buzdító intelmeket is írt (33). 

A szegények püspöke 

Közben mind elmélyültebben készült a papi hivatásra. Tisztasági és szegény
ségi fogadalmat tett. (Nem lépett be szerzetesrendbe, így engedelmességi fo
gadalmat nem tett.) A firenzei Dómban pappá szentelték, és első szentmiséjét 
1675 április 14-én, Húsvét vasárnapján mutatta be. 

Johann F R I E D R I C H hannoveri választófejedelem elhatározta, hogy STENO ké
pességeit az északnémet lakosság újra-katolizálása érdekében hasznosítja. 

1677 szeptember 19-én N. STENOt címzetes Titiopolisi püspökké szentelték, és 
az "északi országok apostoli helynökévé" nevezték ki. 

Új tevékenységi helyén, Hannoverben LEiBNizcel is találkozott, aki igyekezett 
közvetíteni a katolikus és a protestáns vallás között. STENO nem értett vele 
egyet. Úgy foglalt állást, hogy "aki mindenütt akar lenni, végül sehol sem lesz". 

Székhelyét 1680-ban Münsterbe, 1683-ban pedig Hamburgba tette át. Végül 
1685 decemberében Schwerinbe ment. 

Teljes szegénységben, egyre súlyosbodó vesegörcseit és gyomorbántalmait 
hősiesen tűrve, minden idejét és erejét a szegények segítésének és pasztoráció-
jának szentelte. 

Budának a töröktől való felszabadulása után, 1686 november 25-én tért meg 
Istenéhez. 

Befejezetlen befejezés 

M á r a következő évben, a firenzei nagyherceg parancsára, földi maradványait 
Itáliába szállították és а firenzei Szent Lőrinc templomban (Basilica di San Lorenzo) 
helyezték nyugalomra. 

Halálának 200. évfordulóján, 1886-ban márvány emléktáblát avattak a Szent 
Lőrinc kolostorban, a "geológusnak és anatómusnak egyaránt kiemelkedő férfi" (vir 
inter geologos et anatomicos praestantissimus) emlékére. 

Születésének 300. évfordulóján, 1938-ban, kezdeményezték N. STENO boldog
gáavatásának (beatificatio) eljárását. 

1949-ben a német püspöki kar egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
A z illetékes pápai bizottság (Sacra Congregatio pro causis sanctorum) meg

kezdte az adatgyűjtést. 
A z eredményt egy negyedszázad elmúltával, 1974-ben egy csaknem 1200 ol

dalas kötetben foglalták össze. (Positio). Ezt egy szakbizottság (Officium) elé 
terjesztették. 
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5. ábra. N. STENO püspöki címere: anatómialag helyes arányú szívbe ágyazott kereszt 

Fig. 5. N. STENO'S episcopal coat-of-arms: a cross implanted in a heart of anatomically correct proportions 

1983-ban mindkét testület úgy döntött (június 14-én, illetve november 22-én) 
hogy "Nicolaus Steno minden tekintetben a keresz-tény erények mintaképe volt." 

1984. január 12-én II. János Pál pápa rendeletben (Decretum) hirdette ki, mi
szerint: 

"...bizonyítást nyert, hogy élete folyamán Nicolaus S T E N O hősi fokon gyako
rolta az isteni erényeket, vagyis a hitet, reményt és az Isten- és emberszeretetet, 
ugyancsak a négy sarkalatos erényt, úgymint az okosság, igazságosság, mér
tékletesség és lelki erősség erényét, a boldoggáavatás követelményeinek meg
felelően." 

Ennek alapján N. Steno venerabilis lett, azaz "tiszteletreméltó", de kultuszát 
nem engedték meg. 

A következő lépés, hogy egy orvosi szakbizottság felülvizsgálja a STENO közben
járására bekövetkezett csodás gyógyulásként számontartott eseteket. Utána újra 
összeül a teológiai bizottság és javaslatot terjeszt a pápa elé az ügyről (De tuto). 

Ennek alapján születhet meg az az apostoli levél (Epistola), amely a tisztelet
reméltó Nicolaus S T E N O t boldoggá (beatus) nyilvánítja, akit az Egyház bizonyos 
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területein (adott esetben Dániában és Németországban) kultusszal lehet illetni 
(pl. arcképét v a g y / é s szobrát templomban elhelyezni). 

A szenttéavatáshoz (canonisatio) az egész hosszú és bonyodalmas folyamatot 
meg kell ismételni. 

Csak ennek eredményes befejezése után válhat majd N. STENO az egész ka
tolikus egyházban tisztelhető S T E N O Szent Miklóssá, az anatómusok és geo
lógusok védőszentjévé, mint ahogy Albertus M A G N U S (Nagy Szent Albert) a 
természettudományok és a természettudósok védőszentje. 

Nicolaus Steno művei 

(1) 1659 Chaos (Koppenhága) 
(2) 1660 Disputatio physica de thermis (Amsterdam) - Természettani értekezés a hévforrásokról 
(3) 1660 De príma ductis salivalis exterioris inventione & Blasianis experimentis (Leyden) - Az 

első külső nyálvezeték felfedezéséről és Blasius kísérleteiről 
(4) 1661 Disputatio anatomica de glandulis oris, & nuper observatis inde prodeuntibus vasis 

prima. (Amsterdam) - A száj mirigyeinek bonctani és az onnan kiinduló, először megfigyelt 
edényeknek első ismertetése 

(5) 1662 Observationes anatomicae, quibus varia oris, oculorum & narium vasa describuntur 
novique salivae, lacrymarum & muci fontes deteguntur. (Amsterdam) - Bonctani megfigyelések, 
amelyek révén a száj, a szem és az orr különböző edényei leíratnak és a nyál, a könnyek és 
a nyálka forrásai felfedeztetnek 

(6) 1662 Sudorum origó ex glandulis - Az izzadmányok eredete a mirigyekből 
(7) 1662 Cur Nicotianae pulvis oculos clariores reddeat? - Miért teszi tisztábbá a szemet a 

dohánypor? 
(8) 1662 Observationes anatomicae in avibus & cuniculis. - Bonctani megfigyelések madarakon 

és nyulakon 
(9) 1662 Ex variorum animalium sectionibus. - Különféle állatok boncolásából 

(10) 1663 De vesiculis in pulmone - A tüdőben levő hólyagocskákról 
(11) 1663 Lymphaticorum varietas - A nyirokmirigyek változatossága 
(12) 1663 Apológiáé prodromus, quo demonstratur judicem Blasianum & rei anatomicae imperitum 

esse, & affectum suorum servum. (Amsterdam) - Bevezetés a védekezéshez, amely kimutatja, 
hogy bírálóm, Blasius járatlan a bonctanban és érzelmeinek rabja 

(13) 1663 Nova musculorum & cordis fabrica - Az izmok és a szív új szerkezete 
(14) 1663 De musculis & glandulis observationum specimen - Az izmokra és mirigyekre vonatkozó 

észrevételek bemutatása 
(15) 1663 De anatome rajae epistola ad Giul Pisonem - Levél Giul Pisohoz a rája bonctanáról 
(16) 1663 De vitelli in intestina pulii transitu epistola ad Paul Barbette - Levél Paul Barbette-hez 
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