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Polihisztor professzoriunk szellemi őrhelyét és 
könyveket te rmő műhelyét má r Dézsi Lajos ki
jelölte Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis 
Miklós és Bod Pé te r társaságában [1]. Erdély rö
vid a ranykorá tó l hosszas haldoklásáig terjed azon 
másfél száz esztendő, amelyet viharos életük átfog, 
ám tevékenységük már az önálló államiság ha
nyat lásának idejére esik, amikor szellemi bás
tyák építésével erősí tet ték a romló falakat, anya 
nyelvi tornyokkal világították a sötétlő horizon
tot, hogy máig érvényes üzeneteket továbbí tsa
nak a megmaradás mikénti módozata inak példá
zatára. Mert az erdélyi szellem őrzése Pápai Pá 
riz idejében sem volt könnyebb; a dési paróiohia, 
majd II. Rákóczi György udvar i papjának nagy
reményű fia kilencéves gyermekiként éli meg 1658-
han a török szultán bünte tő tatár-expedícióját , 
amelyet a nagyravágyó fejedelem felelőtlen len
gyelországi beavatkozásánaik retorziójául szánt, va
lójában a magyar e tnikum kapot t többé ki nem 
heverhető sebeket. Az életmentő menekülés akkor 
is mindennapos volt, viharosabb vidékekről vé
det tebb helyekre. A történelem pörgésében a cent
ripetális erő érvényesült , hogy a fizikai te rmino
lógiáról a teológiádra térve szorosabb legyen a 
megzavar t nyáj összebújása. Ha egy tehetséges 
peregr inus t a centripetális törvény kirepítet t , a 
kiszámítható pálya állomásai a nyugat-európai 
protes táns egyetemek voltak, ahonnét tudással 
megrakodva szekereztek vissza az anyaföld őr
helyeire, ahol csak a feladatokban nem szűköl
ködtek. 

Pápai Páriz Ferenc tanulmányait azon kollégium
ban kezdte, amelyet a Nagy Fejedelem alapított 1622-
iben a központnak számító Gyulafehérvárott, majd 
imiután a tatár hadak 1658-ban felperzselték, kis ko
lozsvári kitérővel került a nyugalmasabb Nagyenyed-
re, ahová 1662-ben II. Rákóczi György eme főiskolai 
szintű középiskolát áthelyezte. Diákéveiről nem fel
adatunk részletesen szólni, bár a helytállás axiómáit 
már akkor megtanulta. A fejedelmek (II. Rákóczi 
György, Kemény János, Barcsai Ákos) gyors egymás-
utánd halálával nemcsak a szorongatott ország lett ár
va, hanem az iskolák is. Pápai Páriz 1667-ben pedig 
az édesapját is elveszítette, így a családi gyámolítás 
lehetősége megszűnt; az alig 18 éves ifjú családfővé 
lépett elő, mert mostoha anyjára alig számíthatott. 
ö istápolta két öccsét és egy húgát, természetesen a 
református egyház védőszárnya alatt. Pápai Páriz Fe

renc 1664 és 1672 között nyolc esztendőt töltött pálya
futása kezdő szakaszának első részeként a Nagyenye-
di Kollégiumban, ahol az ifjú diákból a diákság ne
velője lett, hogy mjijd kiérdemelve egy fejedelmi 
alumniát (ösztöndíját), esélye legyen külföldi egyete
mekre eljutni. Mivel uniiversitásról akkor sem Er
délyben, serri az anyaországban nem beszélhetünk, 
legfeljebb csak előkészületi iskolákról, a latin nyelv 
kitűnő elsajátításáról, amelynek segítségével zökkenő
imentesen sorra látogathatta a kultúrvilág akkori hí
res egyetemeit. ^ . 

Hivatás tör ténetünk szabályai szerint elsősorban 
az orvosdoktor pályafutásáról szólunk. A medici
na i ránt i érdeklődésének első fennmaradt bizonyí
téka egy 1665-ös jegyzet, amelynek címe: Tracta-
tus de conservanda sanitate, s azon Enyedi Sá
muel enyedi t a n á r előadásait tar talmazza, aki Hol
landiában a híres Regius professzornál szerezte 
orvosdoktori képzettségét. Igazat kell adnunk a 
k i tűnő biográfus és bibliográfus Nagy Gézának, 
aki Enyedi Sámuel hatását és előkészítő buzgal
mát véli felismerni Pápai Páriz pályaválasztásá
ban [2]. Oklevélszerző vándorú t já ra 1672 tavaszán 
indult ©1, a régi hagyományok alapján a pro tes
táns Szászország felé. Példaképe Szenczi Molnár 
Albert , akitől naplóját , naplóírói módszerét és 
szótárkészítő buzgalmát örökölte, ám minden va 
lószínűség szerint felismerte, hogy van m á r Er
délynek tudásgyűjteményt képező kiskönyve, „Is
ten igazságra vezérlő kalauza", SL lat in nyelv r e j 
telmeibe beavató szótára, de még nincs „egész
ségre vezérlő" magyar nyelvű kalauza. És hát ta
pasztalhat ta eleget, mily kevés a „szegény ember 
kezeügyében lévő értelmes orvos" [3], ezért dönt
hetet t Lipcsében a medicina mellett. 

Lipcsev Marburg (Árpád-házi Szent Erzsébet vá
rosa) és Heidelberg u tán így kerül t 1673. április 
végén Paracelsus és Erasmus városába Bázel 
egyetemére, ahol 1674 kora őszén orvosdoiktorrá 
ava t ták [4]. A bázeli másfél esztendő eseményei
ről a Pax Corporis részben még részletesebben 
szólunk. 

Noha kecsegtető ajánlatokkal maraszta l ták 
Svájctól Schaffhausenen át Debrecenig, naplója 
szerint 1675. december eleijén megérkezet t Enyed-
re. Az 1677. esztendőben m á r a fejedelemasszony. 
Bornemissza Anna meghívott udvar i orvosa és 
rövidesen visszatér a Nagyenyedi Alma Mater ke -
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belébe, egyelőre csak egy kollégiumi gyógyszertár 
berendezése céljából. A fejedelemasszony u tán ke 
zelte Petrőczi Is tván bihari főurat, majd a kor 
együk legnagyobb formátumú államférfiéi;, 
Bethlen Miklóst, akit gubacsos gyógyteával (cser
sav!) k ú r á l t ki makacs hasmenéséből [5]. Majd az 
orvoslást abba nem hagyva ik ta t ták be 1680-ban 
a nagyenyedi tanár i karba, amely életének leg
te rmékenyebb negyedszázadában felváltva okozott 
gyötrelmeket és gyönyörűséget. 

Tanári pályafutásának ismertetése megint megha
ladja illetékességünket, megemlítjük viszont bujdo
sásának azon idejét, amellyel sem Dézsi Lajos [6], 
sem Nagy Géza könyve nem foglalkozik [7]. 

Amit a kuruc—labanc harcok idején 1708/09-ben 
a kuruc generális Károlyi Sándor Szatmár m e 
gyei b i r tokán eltöltött, a saját és az orvos-diplo
ma ta Vízaknai Bereck György naplója t anúsko
dik róla. Ez utóbbi biztat ta Pápai Párizt, hogy 
forduljon a fejedelemhez (mármint II,. Rákóczi Fe
renchez) némi pénzbeli támogatásért . A Dictiona-
r ium üdvözlő versei között a Vízaknai Bereck 
Györgyé is megtalálható. Ez valószínűsíti, hogy 
a nagykárolyi tar tózkodás a szótár első lőcsei ki
adása között lehetet t összefüggés, Károlyi Sándor 
segítségét sem kizárva, ám ez megint kívül esik 
szerzőnk orvosi tevékenységén. 

Pápai Pár iz orvosi művekén t az elsőbbség csak 
akkor illeti meg az 1690-ben, tehát 300 éve meg
jelent könyvét , ha a „test békéjének helyreállítá
sa" a tét. Ugyanis az 1680-as kiadású Pax Animae, 
azaz a „lélek békéje" is orvosi munka , mivel fel
i smer te benne a lélek bajának befolyását a testi 
nyavalyákra . Az indulatoknak hippokratészi m a 
gyaráza ta : „Mikor a' vagy epe-sár a'vér közzé ele
gyedik, ottan a harag is bé-férkezik a9 lélekbe" 
[8], t ehá t a testi és lelki betegségek között fordí
tott ha tás is tapasztalható. 

Miskoltzi Ferenc lőcsei tipográfus írta a Pápai-Pá-
riz-szótárt köszöntő versében: 

„A' jó {Békességnek leg-első Traktáját 
A' Lelken kezdi-el kegyesség ^munkáját 
PAX ANIMAE, menyen elméjét'' pennáját 
Folytatja, 's ki-tész tzimeres zászlóját" [9]. 
A Pax Animae, azaz ,,a' lélek békességéről és az 

elme gyönyörűségéről való Tracta" eredetileg Moli-
tiarius, azaz Dumoulin francia teológus író vallásböl
cseleti műve. Noha hugennotta a szerző, idézettjei 
között békésen megfér a bibliai bölcs Salamon, a 
[pogány sztoikus Seneca és a katolikus Szent Ágoston. 
Ezt költötte magyarrá Pápai Páriz a Károli-biblia 
•nyelvi szintjén; egyben sejtetni engedi, miért írnak 
Sütő Andrásék oly gyönyörűen magyarul. 

A bibliai idézeteket — mivel dűltbetűkkel szedett 
— csak a szem veszi észre, a fül nem. Mai orvosi 
nyelven amolyan perszváziős pszichológiai trankvil-
láns textus, a mimikátlanul szomorú fejedelem és a 
szorongó Bornemissza Anna vigasztalására. 

„Oh mennyi emberek volnának boldogok, ha mago
kat boMogmak lenni gondolnák" — írja imígyen Mo-
linarius-Pápai Páriz [10]. A könyvet 1775-ben újra ki
adták a kolozsvári Református Kollégium betűivel. 
Dési Márton és Kolozsvári professzorok versben kö
szöntötték. Ez utóbbi Balassi-strófában: 

,,A' lélek munkáit 
A 'testnek mozgásit 

Ha vennők különbségben 
A' jót ki bennünk van 
Közölhetnök bátran 

Másokkal ez életben". [11]. 

A Pax Corporis 1690-ben jelent meg, íródott 
„N. Enyedem, Szent Jakab Havának 24. napján, 
1687 siralmas Esztendőben." [12]. A siralmas jel
ző olyan szomorú sztereotípia, amelynek őszinte
ségét és indokoltságát többszörösen igazolta a 
történelem. Szellemtörténeti szempontból a Pax 
Corporis azon szépívű híd, amelynek első pillére 
a Magyar Encyclopaedia, a másik a Magyar Athe-
nas, vagyis nyelvünkön az első tudományos le
xikon, illetve az első i rodalomtörténet i összefog
laló. Az első magyar nyelvű orvosi m u n k a időiben 
és térben különösen a híd szerepét tölti be a hol
landiai Utrecht városától Szebenig, köztük Ko
lozsvár, időtoen 1653. és 1766, köztük 1690. 

Az anyanyelv kifejező szépsége máig elbűvöli 
olvasóját. A Pax Corporis ihlető forrása egy ele
mi hiányérzet , 

,,e\zek A indítottak arra, hogy rend szerint való 
dolgaim között e' Könyvet írjam, tudtomra e' ma
teriáról való írás a'mi nyelvünkön nem lévén/1 

[ 1 3 ] -
Szakmai előzménye viszont a bázeli tar tózkodás, 

ahol 1674 őszén Glaser, Bauhin és P la t té r taní t 
ványaként orvosdoktorrá avat ták. Hazaszeretete 
„mente t te meg" a világhírtől, ahogy az ki tűnő 
életrajzából kikövetkeztethető (14]. Magyarorszá
gi elődei közül ugyanis Balsaráti Vitus János 
személy szerint V. Pál pápa, Gyulai Pál, a nagy 
Báthary István erdélyi fejedelem és lengyel király, 

Pax Corporis 
az. <*z. 

Az emberiTcftnckbcísp Nyavalyáinak Okairól, Víh-
keiről, sü azoknak Orvoílásának 

módgyáról valá 

T R A C T A . 
MdiycC mind élo tudós Tanítóinak fzájokból, mind x) 
Régickpek tudós Iráfokból, mind pedig maga fokBe-» 
tegek korúi való Tapafztaíáfiból fummáfon ofzve-fze~; 

dett, és fok ügyefogyott fzcgcnycknck hafznokra,. * 
mennyire lehetett crtelmcfsen,' vilá« 

gpfsan Magyar nyelven ^ 
kiadott; 

1>APA1 TAT^ÍZ FS^NCZ, 

M. D. Títlnjeúihán azon FacultÁshan Hites Afstfstr y 
é^.Bnytdt jCéüegüthban-idfpl^mtliatUn Tanítí* 

ty Qa.nJ^l * Jóban. j . v. i8% /Ud XT/iíL 
íj Csdekfdatd és njálósággaL 

K O L O S V A R - A T T 
Nyomtatta Rcmahi Mihály, MDC.XC B/zj^diltn,. 

1. ábra. Pápai Páriz Ferenc „PAX CORPORIS"-ának, 
ma már rendkívül ritka, kolozsvári első kiadásának 

(1690), címlapja 
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Jessenius János pedig Rudolf Habsburg császár 
és király. Zsámboki János Bécs udvar i orvosa 
lett. Mint emlí te t tük, Pápai Páriz t az Erasmus 
Paracelsus és Glaser(ek) nevével fémjelzett helvé-
ciai egyetem marasztal ta , praktizőri és professzo
ri ki látásokkal egyaránt . Nem kétséges, hogy n e 
ve a bázeli iskola révén bekerül t volna az egyete
mes orvostörténetbe. Helyette 1675 végén a hal
dokló Erdély (Transylvani mor ibunda) zűrzava
rában kötött ki, hogy osztozzék predestinációsnak 
vélt végzetében. 

Ezek u tán vizsgáljuk meg főleg Nagy Géza ku
tatásai a lapján [15] a Pax Corporis genezisének 
tör ténetét , mindjár t vitába szállva azon állításá
val, hogy „megjelenésének gazdag hazai előzmé
nyei v a n n a k " [16]. Nagy Géza három m u n k á r a 
hivatkozik, amelyek 1690-hez viszonyítva akkor 
sem lennének „gazdag hazad előzmények", ha or
vosok tollából származtak volna. 

A jelzett könyveik közül az első Melius Juhász 
Péter Herbáriuma (Kolozsvár, 1578), amely gyógy-
botanika jellegű, ám semmiképp sem orvosi szak
munka . 

A másik szintén a 16. század második feléből 
való, Lentsés György fejedelmi főudvarmester 
Ars medica című műve, amelynek eredeté t Kováts 
Ferenc sem muta t t a ki , és csak századunk köze
pén ad ta ki Varjas Béla [17]. 

A harmadik Balsaráti Vitus Jánosnak a Ma
gyar Chirurgia „mesterségéről" ír t négy könyve, 
amely viszont az orvostörténészek szerint vagy 
megsemmisült , vagy lappang. így a Pax Corporis 
előzményeként csak feltételezett formában emlí t 
hető és valószínűsíthető. 

2. ábra. Pápai Páriz szótárának (1767) címképe 
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3. ábra. Pápai Páriz Ferenc (1649—1716) portréja szó
tárénak 1767. évi kiadásából 

(Fotók: Csonka Mária) 

Pápai Páriz Ferenc naplójából tudjuk, hogy 1672-
iben Lipcse egyetemén került stúdiuma kapcsolatba a 
medicinával [18]. Alhogy írta: „elunván a némaságot" 
beiratkozott az orvosi fakultásra és öt hónapig láto
gatta aZ< előadásokat [19]. Ekkor kezdte módszeresen 
vásárolni az orvosi könyveket, széljegyzetekkel ellát
ni azokat, beköttetni és megvetni a majdani könyv
írás alapjait. J 

Pápai Páriz Ferenc könyvtárát jól ismerjük: Nagy 
Géza 141 müvet sorol fel [20], nagy részük korabeli 
klasszikus orvosi munka. így mindjárt Paul Aimmann 
lipcsei professzornak a Paraemesis circa institutionum 
medicarumemendationem (Lipcse, 1673) című műve 
(melyet a szerző küldött Bázelbe nagyreményű tanít
ványának 1674 tavaszán. Viszonossági rokonsz-nv 
alapján viszont ifjú orvosunk a disszertációját a bá
zeliek mellett Áramaim professzornak ajánlotta A 
dan Bartholinus tanár négy könyvvel képviseli ma
gát, közülük kétségtelenül a Responsio de experimen-
tis anatomicis (Hafniae, 1661) című bonctani munkája 
a legfontosabb. Még Bartholinust is felülmúlja Cas-
parus Bauhinus az öt művével, amelyek közül az ana
tómiai es botanikai egyformán a tankönyve volt Meg
található Dioscorides botanikája [21], Hippocrates 
egyik könyve [22] és aforizmagyűjteménye, Galenust 
viszont csak Fallopius függvényeként olvashatjuk, 
inolofrt a klasszikusok közül a Pax Corporisban első
sorban Galenusra hivatkozik [23], Megtalálható kolli-



gátiamként Jessenius egyik műve is [24],' mindket
ten a tragikus század orvosfiai voltak. Pápai Páriz a 
praxist főleg Platter könyvéből [25] tanulta, akinek 
előadásait szerencséje volt hallgatni. Alapműnek szá
mított az angol Willis: Diatribe de fermentatione, de 
febribus című munkája (London, 1662) és nem hiá
nyozhatott a francia Fon tanús belgyógyászati össze-
tfoglalója, a De morborum intemorum curatione. . . 
(Lyon, 1574), amelyet az erdélyi Fogarasi Jánostól ka-
ipott ajándékba, másrészt akkor még a százéves szak
ikönyvek sem voltak elavultak: Hippokratésztől Jes-
seniusig sorolható a példa. Alapvető még Moabius jé
nai orvosprofesszornak a Fundamenta medicináé 
physiologicae (Jena, 1661) című élettana, amely Alb
recht Haller fiziológiájának előfutára volt. Szerzőnk 
bejegyzése szerint a Moebius-féle tanokat Ammann 
professzor lipcsei magánelőadásaiban hallotta először 
[26]. 

Ezek u tán nézzük, igaz-e a Nagy Révai Lexi
kon azon megállapítása, min tha a Pax Corporis 
„mind komplikációk v. fordítások" {21] lennének! 

Ez a sommás ítélet a lapvetően téves. Ugyanis : a 
sokszor idézett előszava szerint : 

„Nem akartam én itt az ebben tudósoknak ér
telmeket megfoigm^ nem is azoknak írom: hanem 
a házi cselédes gazdáknak és gazdaasszonyoknak 
és az ügyefogyott szegényeknek, akiknek nincsen 
mindetnkoran kezük ügyében értelmes orvos: ki
váltkép falukon, hol hamarabb talál segédet a be
teg barom, mint a beteg ember" [28]. 

Vagyis népszerűsítő könyvet írt elsősorban csak 
anyanyelvükön tudó nem orvosak számára. Így az
t á n széteső ollózás helyet t jól összefogott kis or
vosi könyv, Kótay professzor szerint „benne vá
lik a fejedelmi kor Erdélyének színes és ízes nép 
nyelve a m/agyar orvasi műnyelv gyökerévé és 
törzsévéZ í[29]. 

A Pax Corporis első kiadását Pápai Páriz a 
naplója szerint 1683Hban fejezte be, amikor Esz
tergom m á r felszabadult a török félhold ura lma 
alól, Budán viszont még lengett a lófarkas lobo
gó. A „test békéje" itt hét könyvből áll, első a 
„főnek nyavalyáiról" , második az érzékszerveké, 
ha rmadik a tüdő és .szív betegségeit tárgyal ja , ne 
gyedik a gyomor és belek hajait , ötödik a máj , 
lép és vesék nyavalyáiról szól, ha todik szülésze
ti és nőgyógyászati fejezetnek számít, he tedik a 
lázzal já ró betegségeket tárgyalja. Az első k i 
adás mére t re kétszer akkora, mint a későbbiek. 

iTünettana a kor színvonalán minden összeha
sonlítást kiáll, ugyanis Kótay Pál professzor meg
állapítása szer int : „koráinak orvostudománya az 
élet- és kórtani ismeretek hiányosságát skolaszti
kus okoskodásokkal, misztikus^/ megmagyarázha
tatlan elméleteikkel s a babainak bosszantó vagy 
mosolytkeltő, tarka össz\evisszasúggal igyekszik pó
tolni. Így törtémik e\z a Pax Corporis lapjain is 
[30]. 

A gyógyítást illetően pedig alkalmazkodot t a 
nép gyógyszerekhez és hiedelmekhez, sokszor a 
kellő k r i t i kán túl is ; ezért maraszta l ták el t öb 
ben a Pax Carporist [31], no nem a kor tá rs or
vosok részéről. 

Nyelvének eredeti szépségére és maradandó voltára 
pedig már Csapodi István szemész tanár rámutatott 
[32]. A tüneti-diagnosztikád kifejezések közül a sugo-
rodás, olt-var, nyavalya-törés, merevedés, hasszorulás, 
kipárlás, orbáncz, rüih, köröm-méreg, hurut, tsuklás, 
geleszta, vér-pökés, valamennyi él a mái tenminoló-
giánkban. 

Úgyszintén a testrészek megnevezése: agyvelő, orra 
lika, szeme héja, nyelv csapja, fodor, háj, térd ka
lácsa, vég-ihurka (ma is így nevezik a székelyek) 
icsecs-bimbója, hogy csak a legismertebbeket említsük. 
Az éhotmra fáj, csipázik és viszketeggel terjed, szin
tén a Pax Corporis szótárából valók. 

A megjelenésére hét évet kellett várni , s a 
szerzőt hét k iadás élte tűi. Közben elhagyta a 
szebeni nyomdát a Rudus redivivum (1684) és fel
szabadult Buda. Mire az első magyar nyelvű or
vosi munka Kolozsvárott kiikerült Némethi Mi
hály műhelyéből , e lhunyt Bornemissza Anna fe
jedelemasszony és I. Apafi Mihály erdélyi feje
delem. A Pax Corporis bölcsője mögött felfeketél
lett Erdély ^koporsója, örökre e l temetet t függet
lenségével. 

Három évszázad távlatából jó l enne csak a <mű 
jelentőségére emlékezni! És az orvosi helytá l lás
ra, amelyre Pápai Páriz muta to t t máig érvényes 
példát, noha övéitől is kapott sebeket. A Pax Cor
poris, a Dictionarium és a Nagyenyedi Kollégi-
ium őrzi emlékét, míg nyelvünkön lesznek emléke
zők. Professzorunk szelleme soha nem volt idő
szerűbb. 
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