
Pápai Páriz 
és a Pax Animae 

Erasmus, Paracelsus és — Oporinus tipográfus ré-
yén — Vesalius városában 1674 őszén egy nagy 
tehetségű erdélyi fiatalember kereste fel dominus 
Bauhin dékánt, hogy bejelentse szerényen szándé
kát az orvosdoktori gradus lege artis megszerzé
sére. Basel klasszikus nevekkel jelzett tudományos 
patinája vonzotta a hadban állt fél Európa e nyu
galmasabb pontjára. A tudományokra szomjas ván
dordiák Nagyenyedről, a nagy fejedelem alapította 
kollégiumból indult el, és renoméjukra pedáns 
észak-német egyetemeket látogatva jutott el a 
Neckar-parti Heidelberg városába, onnan pedig or
vosi záróvizsgát szerezni Svájcba, a tudósjelöltek 
ígéret földjére. A ceremóniás examinációk menetét, 
és kitűnő kimenetelét Dézsi Lajos könyve részié-



tesen ismerteti. (Dézsi Lajos: Pápai Páriz Ferenc, 
Bpest, 1899.) 

Apja, Páriz Imre Pápáról került a Királyhágón 
túlra protestáns papnak, így bővült a vezetékneve 
szülővárosáról véve kettőssé. Ferenc fia volt, akit 
az Erasmus kollégiumban háromszáz éve orvosdok
torrá avattak. Marasztalva maradhatott volna 
Baselben, Bécsbén, a tőrök megszállta Budát észak
keletre kikerülve Debrecenben, de ő szülőföldjére 
igyekezett sokoldalú tudását hasznosítani. A császá
ri zsoldosok és szultáni martalócok martaléka volt 
ekkor Transsylvania, Apafi Mihály báb-fejedelem
mel megfejelve. Beteges felesége, Bornemissza An
na és .a búskomorságra hajlamos Apafi a kollégium 
újdonsült tanárát, Pápai Páriz Ferencet hívták meg 
udvari orvosuknak. Az alábbiakban essék ismer
tetés az öt Pax-könyv legelsőjéről; a Pax Animae-
ról, noha Pápai Páriz Ferenc az elévülhetetlen la
tin—magyar szótár és az örökbecsű Pax Corporis 
szerzőjeként él tudatunkban. Miként Miskoltzi Fe
renc lőcsei tipográfus írta a Pápai Páriz-szótárt kö
szöntő versében: 

,,A' jó Békességnek leg-első Traktáját 
A' Lelken kezdi-el kegyesség munkáját 
PAX ANIMAE, mellyen elméjét' pennáját 
Folytatja, s ki-tészi tzimeres zászlóját." 

A „Pax Animae az az a' lélek békességéről és 
az elme gyönyörűségéről való Tracta . . . " eredeti
leg Molinarius, azaz Dumoulin francia szerző val-. 
lásbölcseleti műve, noha hugenotta szemléletű, lap
jain békésen megférnek a bibliai bölcs Salamon, a 
pogány stoikus Seneca, és a katolikus „Ágoston dr" 
Ezt fordította, pontosabban átköltötte a Károli-bib-
lia nyelvi szintjén Pápai Páriz Ferenc. A bibliai 
idézeteket dőlt betűkkel szedve — csak a szem 
veszi észre, a fül nem. Afféle perszváziós pszicholó
giai tranquilláns textus, a mimikátlanul szomorú 
fejedelem intő vigasztalására. ,,A' bolondok örökké 
arra áhítoznak aJ mi jelen nintsen, a' böltsek pedig 
böltsen bírják a jelen való dolgot és önnön mago
kat. Oh mennyi emberek volnának boldogok, ha 
magokat boldognak lenni gondolnák" — írja imi
gyen Molinarius-Pápai Páriz. Epiktétoszi ihletéssel 
írja az elmúlásról, „Kinek kinek magára nézve az 
Halál a világnak vége". Az indulatoknak hippok
ratészi magyarázatát adja. „mert mikor a' bilis 
vagy epe-sár aJ vér közzé elegyedik, ottan a harag 
is bé-férkezik a? lélekben". Ha minden német város 
öt-öt katonát adna, erőt lehetne venni a törökön, 
írja hazája sorsán töprengve. Nem mintha szeretné, 
a háborút. 

A hat és félszáz oldalas könyvet először 1680-
ban adták ki Kolozsvárott, Veresegyházi Sz. Mihály 
nyomdájában. A fejedelemasszonyt nyolc, Apafit 
tíz esztendeig gyógyítgatta pszichésen. Pápai Páriz 
Ferenc 1716-ban bekövetkezett halála után a Pax 
Corporis és a nagy szótár lettek az új és új kiadást 
érdemlő klasszikus művek. Azonban Pataki Sámuel 
főorvos szorgalmazására a Pax Animae is újra 
megjelent 1775-ben a református kollégium betűi
vel. Külön érdekessége, hogy a főorvos Pataki Sá
muel bevezetője után a nagyenyedi kollégiumból 
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Dési Márton és - Kolosvári professzorok írtak kö
szöntő verset. 

A Pax Animae újbóli megjelenését — szép 
bölcs szövegéből ma is elhihető — nemcsak a ke
gyelet indokolta. 

Háromszázhuszonöt esztendeje született, és ke
rek három százada kapott orvosdoktori fokozatot 
Pápai Páriz Ferenc, a XVII. század legnagyobb, leg
műveltebb magyar orvosa. Latin—magyar szótára 
és a Pax Corporis örök orvostörténeti kéziköny
veink, a Pax Animae nyelve pedig sejtetni engedi, 
miért írnak Sütő Andrásék olyan gyönyörűen ma
gyarul. Szállási Árpád 


