
Pápai Páriz a 
szótáríró-nyelvész 

Szótárírás-történetünk két legfontosabb mérföldkö-
vének egyikén Pápai Páriz neve olvasható. Mai or
vosi nyelvünk szempontjából a Pax corporis írója 
gyűjt ötte-alkalmazta-alkotta a legmaradandóbbat 
Latin—magyar szótára ma is alapvető, teljességé
ben a Finály fogható hozzá, régebbi korokban or-
vostörténészkedni nélküle elképzelhetetlen. 

A másik, időben távolabbi mérföldkő Szenei 
Molnár Albert nevét őrzi. Mindketten „mellékesen" 
voltak szótárírók a medicina, illetve a poézis terü
letéről. 

Azontúl is együtt említendők, mert Szenei Mol
nár dictionariumát Pápai Páriz bővítette ki, írta át? 
jelentette meg újra. 

Maga a szótár szó a Pápai Páriz 1767. évi Bod-
féle kiadásában fordul elő először, Szenei Molnár
nál még „Igéket magyarázó könyv", Comeniusnál 
„a Szóknak lajstroma". 

A könyvnyomtatás előtti legrégibb írásos em
lékeink között kifejezett szótár jelleggel alig isme
rünk párat. Ilyen a „Besztercei Szójegyzék" 21 fo
galomkörbe osztott 1316 szóval. Ettől bővebb, és 
már anatómiai fogalmakat is tartalmaz a felső
ausztriai „Schlágli Szójegyzék", 32 csoportban 2140 
szó, az 5. a testrészekről, a 29. a testrészek és álla
pot jukról szól. Mindkettő valószínűleg a XIV. szá
zad második feléből való. 

Nyomtatott szótáraink első kútforrása a Mur-
mellius-féle Lexikon Krakkóban megjelent három
nyelvű változata, teljes címén: „Lexicon Joannis 
Murmellii in quo Latina rerum vocabula in suas 
singula digesta classes cum Germanica et Hunga-
rica interpretatione. Cracovie, per Hieronymum 
Vietorem. Anno ab őrbe redempto MDXXXIIP. 

Ugyancsak ez időből való Pesthy Gábor „No-
menclatura sex linguarum"a (latin—olasz—francia 
—cseh—magyar—német), „Per Gábrielem Panno-
nium Pesthinum. Hans Singriener. 1538." 

Ezek voltak Szenei Molnár főbb, de nem egye
düli forrásai. Megemlítendő még Calepinus 1585. 



évi Lyonban kiadott: „Latinia Dictionibus Heb-
raeae, Graecae, Italicae, Germanicae et Hispanieae, 
itemque nunc primo et Polonieae, Ungaricae atque 
Anglicae", c. szótár ritkasága. 

A fentiek poliglott szótárok. Az első magyar— 
latin a Szenei Molnár Alberté, 1604-ban jelent meg 
Nürnbergben. „Dietionarium Latino-ungarieum. 
Item versa Dietionarium Ungarolatinum. Per Al-
bertum Molnár Szeneiensem Ungarum". 

Ez a szótár a korabeli magyar nyelv etimoló
giai enciklopédiája. A latin rész azonban elsősor
ban a középkori latin szerzők szókincsét tartalmaz
za. A reneszánsz rehabilitálta írók, Sallustius, Sue«~. 
íonius, Lucretius miatt a latin tanítás és tanulás 
bővebb szótárok írását tette időszerűvé. Maga a la
tin nemcsak az iskola, a medicina, az egyház és a 
jog, de az 1805-ös országgyűlés határozatáig hiva
talos nyelv volt, ami méginkább magyarázat a nagy 
szótárigényre. 

Ennek igyekezett eleget tenni Pápai Páriz Fe
renc, Nagyenyed város, majd a fejedelem, végül a 
kollégium orvosa és tanára. A Pax corporis megje
lenése (1690) után kezdett foglalkozni szótárírással, 
amelyet haláláig (1716) folytatott. 

Legelső kiadása Lőcsén jelent meg, teljes cí
mén: „Dietionarium Latino-Hungaricum . . . coac-
tum a Francisco Pariz Pápa i . . . Leutschoviae, Apud 
Haederes Samuelis Brewer, Anno MDCCVIII". Utá
na még négy kiadás következett, az 1767-es nagy
szebeni már Bod Péter gondozásában. 

Pápai Páriz forrásai: a saját gyűjtése, Szenei 
Molnár szótára, valamint a gyulafehérvári „Index 
vocabulorum"-ok. 

A latin—magyar rész önálló munka, a magyar 
—latin pedig Szenei Molnár szótárának bővített ki
adása. 

Az utolsó kiadás kivételével mindegyik kiadás 
végén függelékül Tsétsi János „Observationes Or-
thographico Grammatica" útmutatója található. 

Pápai Páriz orvosi nyelve már a korábban 
megjelent Pax corporisban adva volt. Eredeti szép
ségeire és maradandó voltára Csapodi István sze
mész tanár mutatott rá. Ha írásmódjában történtek 
is némi módosulások, jelentésében azóta sem szo
rultak újításra a következő tüneti-diagnosztikai ki
fejezések: sugorodás, olt-var, nyavalya-törés, mere
vedés, ajaka-cserepezés, has-fájás, potrohosság, has
szorulás, has-menés, kipárlás, orbáncz, rüh, sömör, 
tályog, köröm-méreg, hurut, torka-fájás, orra-du
gulás, tsuklás, geleszta, vér-pökés stb. 

A testrészek megnevezése: tag, nemesebb ta
gok, agyvelő, feje lágya, orra lika, szeme héja, ízek, 
ízületek, orcza, ábrázat, állkapczája, álla, hónyallya, 
köldök, csecs-bimbója, a térd kalácsa, boka-ér, nagy 
lábujja, kereszt-csont, ágyék, a vese tája, szemérem
test, a belső részek, a nyelv csapja, a nyeldeklő, be
lek, epe-hójag, a lépi, a mája, fodor-háj, az íny stb. 

Jelzői sajátosságok: foga fájó ember, puska
por égette rész, gutta ütött, jóra forduló jelek, ne
hézemésztő eledel stb. 

Határozói sajátosságok: éhomra fáj, folyton 
foly a vér, közibe lelegyít, nyirkosán, rútul csipá-
zik, szemlátomást, büdösséggel dohos, bő nedvesség
gel való elázás, viszketeggel terjed, a dagadás hév
séggel vagyon, a diaeta szoros gondviseléssel lé

gyen, melegen páráivá tedd gyomrára, fájdalom 
enyhíteni dicsértetnek stb. Kifejezéseit Pápai Páriz 
a nép- és tájnyelvből vette, ezért nyoma sincs benne 
a Bugát-féle nyakatekert neologizmusoknak. Pl. az 
anus=vég-hurka, ma is így nevezik a székelyeknél. 

Erre nem az a magyarázat, amit a Pax corporis 
bevezetőjében ír: „sok ügye-fogyott szegények hasz
nára" íródott volna, hanem „mennyire lehetett, ér
telmesen s világosan magyar nyelven kiadott Pápai 
Páriz Ferenc". 

Ilyennek érezzük ma is. száüási Árpád dr. 


