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300 éves a Pax Corporis 

A három évszázaddal ezelőtt először megjelent Pax 
Corporis az első magyar nyelvű önálló orvosi munka, 
amelynek leszögezése önmagában kihangsúlyozza jelentő
ségét. Szellemtörténetünk szempontjából pedig azon szép-
ívű híd, melynek egyik pillére a Magyar Encyclopaedia, 
a másik a Magyar Athenas, vagyis nyelvünkön az első tu
dományos lexikon, illetve az első irodalomtörténeti össze
foglaló, melyek között a P&x Corporis időben is, térben is, 
ismételt megjelenésével pedig különösképpen a híd szere
pét tölti be. Mint ismeretes, Apáczai Csere Encyclopaediá-
ja szerzőjén kívül a hollandiai Utrecht nyomdáját dicséri 
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1653-ból, Bod Péter Athenása pedig a szász Nagyszeben 
magyar nyelvű könyvkiadásának 1766. évi határköve. Kö-
-̂üiük világít 1690 óta a kolozsvári Pax Corporis, medici

nánk kezdő anyanyelvi összefoglalója, melynek tömörítő 
épsége máig elbűvöli olvasóját. E könyvig mennek visz-
s / a Semmelweis korszakos következtetései, Hőgyes Endre 
lángeszű kísérletei, a Korányiak klinikuma, Szent-

- °r8yi és ifj. Jancsó nagy eredményei, miként Arany Já-
t
no> eP°sza Ilosvai Selymes Péterhez, a kezdetnek minden-

lAH kijáró tisztelettel. Tehát a Pax Corporis első megjele
ni Ncnek ürügyén a magyar orvosi könyvkiadás és szak

irodalom tricentenáriumát ünnepelhetjük, a nehézségek 
nem csekély analógiáinak emlegetésével. Kivált ha ki
hangsúlyozzuk, hogy Apáczai Csere, Pápai Páriz és Bod 
Péter valamennyien erdélyiek voltak, amikor az önállósá
gában már vészesen megroggyant Transzilvánia még min
dig jobban tudta biztosítani az anyanyelvi folytonosságot 
(tudtunkkal a románt is), mint az anyaország, melynek 
permanens pusztulásában átmenetileg sem akadt tündér
kerti aranykor, a nyugat-európai példa pedig főleg a fenti 
nevekhez kötődve került hazánkba. 

Pápai Páriz másodgenerációs erdélyi, apja protestáns 
papként szegődött a Királyhágón túli területek szolgálatá
ba (1). A 17. század második felének,,fejedelemfogyasztó" 
kora ez, //. Rákóczi György, Kemény János, Barcsai Ákos, 
/. Apafi Mihály rosszra forduló ideje, amikor a tündérkert 
bozótos ugarrá változott. A Gyulafehérvárról Nagyenyed-
re helyezett Bethlen Kollégiumnak a diákja, nagy küföldi 
kitérővel végezte tanulmányait, mivel universitas hiányá
ban itthon diplomát nem remélhetett. Basel híres egyete
mén avatták orvosdoktorrá 1674-ben, Glaser, Bauhin és 
Platter tanítványaként. Hazaszeretete ,,mentette meg" a 
világhírtől, ahogy az Nagy Géza kitűnő könyvéből kikö
vetkeztethető (2). Magyarországi elődei közül ugyanis 
Balsaráti Vitus János V. Pál pápa, Gyulai Pál Báthory Ist
ván erdélyi fejedelem és lengyel király, Jessenius János 
Rudolf császár és király, Zsámboki János pedig a Habsbur
gok udvari orvosa lett, Pápai Párizt az Erasmus, Paracel
sus és Glaser(-ek) nevével fémjelzett helvéciai egyetem 
marasztalta, praktizőri és professzori kilátásokkal egya
ránt. Nem kétséges, hogy neve a bázeli iskola révén beke
rült volna az egyetemes orvostörténetbe. Helyette 
1675-ben a „haldokló Erdélybe" (Transylvania moribun-
da) jutott, ahol előbb a beteg fejedelemasszony, Borne
missza Anna és a lelkibeteg fejedelem, I. Apafi Mihály ud
vari orvosa lett, 1680-ban pedig Bethlen Miklós beiktatta 
a nagyenyedi tanári karba (3), amelynek 1716-ban bekövet
kezett haláláig tanára, orvosa és anyagilag is istápolója 
maradt. 

A Pax Corporis még életében négy kiadást ért meg. 
Páratlan pályafutása ez egy orvosi könyvnek, különösen ha 
tekintetbe vesszük, hogy a szerző a második kiadás (1692, 
Lőcse) jogosságát nem ismerte el (4). 

Ezek után kövessük nyomon főleg Nagy Géza kutatá
sai alapján (5) a Pax Corporis genezisének történetét, 
mindjárt vitába szállva azon állításával, hogy „megjelené
sének gazdag hazai előzményei vannak" (5). Nagy Géza 
három munkára hivatkozik, amelyek 1690-hez viszonyítva 
akkor sem lennének „gazdag hazai előzmények", ha orvo
sok tollából váltak volna ismertekké. A jelzett könyvek kö
zül az első Melius Juhász Péter Herbáriuma (Kolozsvár, 
1578), amely gyógy-botanikai jellegű, ám semmiképp nem . 
orvosi szakmunka. A másik szintén a 16. század második 



feléből való, Lencsés György fejedelmi főudvarmester Ars 
medica című kéziratos műve, amely csak századunk köze
pén látott nyomdagépet. Nem orvos írta és nem is jelent 
meg, így az a néhány másolt példány semmiképp nem a 
Pax Corporis előde. A harmadik Balsaráti Vitus Jánosnak 
Magyar Chirurgia „mesterségeiről írt négy könyve", 
amely viszont vagy megsemmisült, vagy lappang (6). így 
a Pax Corporis feltételezett előzményeként éppen csak 
megemlíthetjük azokat. 

Pápai Páriz Ferenc naplójából tudjuk, hogy 1672-ben 
Lipcse egyetemén került először kapcsolatba a mediciná
val (7). Ahogy írja: ,,elunván a némaságot", beiratkozott 
az orvosi fakultásra és öt hónapig hallgatta az előadásokat 
(8). Ekkor kezdte módszeresen vásárolni az orvosi köny
veket, széljegyzetekkel ellátni azokat, megvetni a majdani 
könyvírás alapjait. 

Pápai Páriz Ferenc könyvtárát jól ismerjük. Nagy Gé
za 141 művet sorol fel (8), nagy részük korabeli klasszikus 
orvosi munka. így mindjárt Paul Ammann lipcsei profesz-
szornak a Paraenesis circa institutionum medicarum 
emendationem (Lipcse, 1673) című műve, melyet a szerző 
küldött Bázelba nagyreményű tanítványának, 1674 tava
szán. Viszonossági rokonszenv alapján viszont ifjú orvo
sunk a disszertációját a bázeliek mellett Ammann profesz-
szornak ajánlotta. A dán Bartholinus tanár négy könyvvel 
képviseli magát, közülük kétségtelenül a Responsio de ex-
perimentis anatomicis (Hafniae, 1661) című bonctani mun
kája a legfontosabb. Még Bartholinust is felülmúlja Caspa-
rus Bauhinus az öt művével, melyek közül az anatómiai és 
botanikai egyformán a tankönyve volt. Megtalálható Di-
oscorides botanikája (9), Hippokratész egyik könyve (12) 
és aforizmagyűjteménye, Galenust viszont csak Fallopius 
függvényeként olvashatjuk. Holott a klasszikusok közül a 
Pax Corporisban elsősorban Galenusra hivatkozik (11). 
Megtalálható kolligátumként Jessenius egyik műve is (12), 
mindketten a tragikus század orvosfiai voltak. Pápai Páriz 
a praxist főleg Platter könyvéből (15) tanulta, akinek elő
adásait volt szerencséje hallgatni. Alapműnek számított az 
angol Willis: Diatribe defermentatione, defebribus című 
munkája (London, 1662) és nem hiányozhatott a francia 
Fontanus belgyógyászati összefoglalója, a De morborum 
internorum curatione... (Lyon, 1574), amelyet az erdélyi 
Fogarasi Jánostól kapott ajándékba, másrészt akkor még a 
százéves szakkönyvek sem voltak elavultak. Hippokratész-
től Jesseniusig sorolható a példa. Alapvető még Moebius 
jénai orvosprofesszornak a Fundamenta medicináéphysio-
logicae (Jena, 1661) című élettana, amely Albrecht Haller 
fiziológiájának előfutára volt. Szerzőnk bejegyzése szerint 
a Moebius-féle tanokat Ammann professzor lipcsei magán-
elődásaiban hallotta először (14). 

Ezek után nézzük meg, igaz-e a Nagy Révai Lexikon 
azon megállapítása, mintha a Pax Corporis ,,mind kompi-
lációk v. fordítások" (15) lennének! Ez a sommás ítélet 
alapvetően téves. Ugyanis: sokszor idézett előszava sze
rint: „Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket 
megfogni, nem is azoknak írom: hanem a házi cselédes 
gazdáknak és gazdaasszonyoknak, és az ügyefogyott szegé
nyeknek, akiknek nincsen mindenkoron kezük ügyében ér
telmes orvos: kiváltkép falukon, hol hamarabb talál segé

det a beteg barom, mint a beteg ember" (16). Vágyig nép
szerűsítő könyvet írt, elsősorban csak anyanyelvükön tudó 
nem orvosok számára. így aztán széteső ollózás helyett jól 
összefogott kis orvosi könyv, Kótay professzor szerint „benő
ne válik a fejedelmi kor Erdélyének színes és ízes nép nyel
ve a magyar orvosi műnyelv gyökerévé és törzsévé" (17). 

A Pax Corporis első kiadását Pápai Páriz a naplója sze
rint 1683-ban fejezte be, amikor Esztergom már felszaba
dult a török félhold uralma alól, Budán viszont még lengett 
a lófarkas lobogó. A ,,test békéje" itt hét könyvből áll, első 
a ,,főnek nyavalyáiról", a második az érzékszerveké, a har
madik a tüdő és szív betegségeit tárgyalja, a negyedik a gyo
mor és belek bajait, az ötödik a máj, lép és vesék „nyava
lyáiról" szól, a hatodik szülészeti és nőgyógyászati 
fejezetnek számít, a hetedik pedig a lázzal járó betegségeket 
tárgyalja. Az első kiadás méretre kétszer akkora, mint a ké
sőbbiek. 

A tünettana a kor színvonalán minden összehasonlítást 
kiáll, ugyanis Kótay Pál professzor megállapítása szerint: 
„korának orvostudománya az élet- és kórtani ismeretek hiá
nyosságát skolasztikus okoskodásokkal, misztikus, megma
gyarázhatatlan elméletekkel s a babonák bosszantó vagy 
mosolykeltő, tarka összevisszasággal igyekszik pótolni. így 
történik ez a Pax Corporis lapjain is" (17). 

A gyógyítást illetően pedig alkalmazkodott a népi 
gyógyszerekhez és hiedelmekhez, sokszor a kellő kritikán 
túl is. Ezért marasztalták el legtöbben a Pax Corporist (18), 
no nem a kortárs orvosok részéről. 

Nyelvének eredeti szépségére és maradandó voltára 
már Csapodi István szemésztanár rámutatott (19). A tüneti
diagnosztikai kifejezések közül a sugorodás, olt-var, 
nyavalya-törés, merevedés, hasszorulás, kipárlás, orbáncz, 
rüh, köröm-méreg, hurut, tsuklás, geleszta, vér-pökés, vala
mennyi él a mai terminológiánkban. 

Úgyszintén a testrészek megnevezése: agyvelő, orra li
ka, szeme héja, nyelv csapja, fodor-háj, térd kalácsa, vég
hurka (ma is így nevezik a székelyek) Csecs-bimbója, hogy 
csak a legismertebbeket említsük. Az éhomra fáj, csipázik 
és viszketeggel terjed, szintén a Pax Corporis szótárából 
valók. 

A Pax Corporis megjelenésére hét évet kellett várni s 
a szerzőt hét kiadás élte túl. Közben elhagyta a szebeni 
nyomdát a Rudus-redivivum (1684) és felszabadult Buda. 
Mire az első magyar nyelvű orvosi munka Kolozsvárott ki
került Némethi Mihály műhelyéből, elhunyt Bornemissza 
Anna fejedelemasszony és I. Apafi Mihály erdélyi fejede
lem. A Pax Corporis bölcsője mögött felfeketéllett Erdély 
koporsója, örökre eltemetett függetlenségével. 

Három évszázad távlatából jó lenne csak a mű jelentő
ségére emlékezni! 
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