
Pápai Páriz orvos fiai 
és a Pax Gorporis 
egyik ismeretlen kiadása 

Nagyenyed nagyszerű doktor-professzora három
szor házasodott. Első felesége a debreceni cívis
lány, született Zöldi Kata, gyermekáldás nélkül 
szállott a sírba. A második, név szerint Székhalmi 
Anna, Imrével és Ferenccel ajándékozta meg. A 
válást újfent nem a bíróság mondotta ki. Harma
dik, a Nyírő családnevű Judit asszony szülte And

rást. A három fiúból kettő orvos lett (Ferenc és 
András), Imre pedig a kollégiumi tanárságot örö-
költe apja polihisztori hagyatékából. 

I A bennünket közelebbről érdeklő két orvosfi 
zűrzavaros életét a Weszprémi-féle Succineta IV. 
kötete az 505—515. oldalon részletesen ismerteti. 
Ferenc (1689—1737) fő érdeme, hogy Albionba át
hajózva apja összeköttetései segítségével tetemes 
pénzösszeget szerzett a kuruc—labanc háborúban 
értelmetlenül feldúlt Bethlen-kollégium megsegí
tésére. A szomorú eseményt Jókai „A nagyenyedi 
két fűzfa" c. novellájában örökítette meg. Sajnos 
az összegyűjtött fontok egy részét Pápai Páriz jun. 
hazafelé jövet Párizs egyik szerencsejáték klubjá
ban elveszítette. Tiszafüredi orvosként halt meg 
aránylag fiatalon. 

« András (1703—1763) esetében az alma még 
messzebb esett a fájától. Zavaros kalandor magán
életéért orvosi hitelével fizetett. Két cselekedete 
mégis megőrizte nevét. Egyrészt: az erdélyi tája
kon összegyűjtött herbáriumát a maradék könyv
tárával együtt a kolozsvári kollégiumi könyvtárra 
hagyatékozta. Sajnos a növénygyűjtemény elkal-

/ lódott. Másrészt: apja híres művét ötször adta ki. 
| A Pax Corporis a régmúlt magyar nyelvű or-
j vosi irodalmának legnépszerűbb és egyik legjelen-
i tékenyebb könyve. A bibliográfusok (Szinnyei, 
» Szabó Károly, Dézsi Lajos, Győry Tibor) dátum 

és hely szerint a következő hét kiadást tartották 
nyilván: 1690 Kolozsvár; J^&5TÍ5cserT695 Kolozs
vár (ez a híres Misztótfalusi-féle); 1701 Lőcse, majd 

^háromszor egymás után (1747, 1759, 1774) ismét 
j Kolozsvár. Az 1958. évi Communicationes 8/9. szá-
] mában így sorolja fel a Páriz életét alaposan is-
| merő Kótay Pál marosvásárhelyi professzor is. Ké

sőbb az 1962-es Communicationes 25. számában 
Vita Zsigmond nagyenyedi tanár még két kiadás
ra hívta fel a figyelmet, a kolozsvári 1755-ös és 
1764-es ritka példányokra. A Pax Corporisok edi-
ciós száma így meglepetésként k i l e n g j emelkedett. 
Vita tanártól idézve: „ezen kívül Weszprémi Ist
ván egy 1756-i kiadást is említ, ezt azonban nem 
ismerjük". 

E sorok írójának sikerült találni egy 1756-os 
Weszprémi említette kiadást, és egy eddig sehol 
sem említett 1752-es évi példányt, s ezekkel a Pá-
riz-féle Pax-kiadványok amúgy is szép száma ti
zenegyre_nőtt Vajon kizárható-e újabb (esetleg 
újabbak) előkerülése? A Test Békéje az illusztris 
szerző nehéz életében négyszer jelent meg: Ko
lozsvár—Lőcse—Kolozsvár—Lőcse: 1690, 1692, 

JL695, 1701 sorrendben. Ismeretes, hogy első ki
adása után az addig hét fejezetre (Páriz szerint 
könyvre) osztott mű egy nyolcadikkal, „A Külső 
Nyavalyákról" szóló résszel bővült. A 344-ről 410 
oldalra történt gyarapodás jelzi a medicina idő
közti előrelépését. A kolozsvári és lőcsei kiadások 
közt terjedelmi különbözőség is látszik, az eltérő 
tipográfiából eredően. Míg a lőcsei könyvsorok 40 
betűből, addig a kolozsváriak 35-ből állnak. Az 
egy oldalra eső sorok száma az előzőeknél több, így 
a szóról szóra azonos szöveg mellett is vékonyabb 
a lőcsei kötet. 

Pápai Páriz Ferenc senior már 13 éve halott 
volt, midőn a legkisebb fia, András 1732-ben az 
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Odera ment i Frankfur t egyetemén orvosdoktori 
fokozatot szerzett. Apja példáját cáfolva azonban 
Lipcse és Halle könnyelműen költekező aranyifjú
ságának lett bensőséges kültagja, az idegenek 
kompenzáló gavallériájával. A praxisból vékonyan 
csurranó pénz könnyen folyt el, így számlahátra
lékait az elárverezett szülői vagyonból fedezte, 
amíg futotta, Mikor betelt a pohár és kiürül t a 
zseb, a tékozló fiúk bűnbánatáva l tér t Kolozsvárra. 
Pápai Páriz fiát megkülönböztetet t szeretettel fo
gadták, a név patinája biztosította a pacienturát . 
A fogadalom ereje sajnos csak az újabb csábításo
kig tar tot t , környezete nem kis elképedésére. Majd 
1747-ben nagy mentőötlete támadt . Hogy egyrészt 

atyja áldott emléke előtt nyilvánosan vezekeljen, 
másrészt-főrészt a kimerülő praxist új pénzfor
rással pótolja (az érdem még így sem vitatható), 
a kolozsvári jezsuiták nyomdájában kiadta a Pax 
Corporist. A módosult címlapon ez áll: „Mostan 
pedig újabban, az Auctor Fia Pápai Páriz András 
M. D. Inspectioja, s némelly helyeken tet t igazí
tása alatt, sokaknak varasokra, Világra botsát ta-
tott". A „némelly helyeken tet t igazítása" (noha 
Weszprémi szerint „szerencsés kézzel bővítve és 
javítva") inkább ortográfiai. Ellenben ér thete t le
nül kihagyta Szatmár Némethi Sámuel, Csepregi 
T. Mihály, Enyedi István és Misztótfalusi K. Mik
lós üdvözlő verseit. Ezek még a félig-meddig ille
gális (állítólag Pápai Páriz nem járul t hozzá) lő
csei kiadványokban is benne vannak. P. P. And
rás számítása bevált, 1752-ben, 1755-ben, 1756-ban 
és 1759-ben érdemes volt újra kiadni. Nincs ada
tunk a példányszámról, az feltételezhető, hogy az 
1755 és 1756-os azonos nyomás, csak különböző 
címlappal, mégis külön-külön kiadásnak számít-

Pápai Páriz András, aki „állandóan vakosko
dott és ágyékbajban (vénuszi?) szenvedett", na
gyon szerette a természetet, szorgalmasan botani-
zált. Élőnövény-gyűjteményét (Herbárium vivum) 
és maradék családi könyvtárá t a kolozsvári kollé
giumi könyvtár ra hagyatékozta. Hatvanéves korá
ban halt meg csalódottan és csalódást okozva. A 
halála u táni esztendőben, 1764-ben, majd 1774-ben 
újra megjelent a P a x Corporis, de már az ő neve 

j ié lkül . __ 

Pápai Páriz Ferenc orvos fiai a saját és a m á 
sok szerencsétlenségére nem jól sáfárkodtak a ne 
mes-hatalmas szellemi-erkölcsi örökséggel, ezért 
alig esik róluk szó. András nevét a híres m ű öt
szöri címlapja őrizte meg. 

Jekm cikk megírását nem az elherdált kincsen 
való utósajnálkozás, hanem a Weszprémi-féle 
1756-os és az eddig senki által nem említett 1752-es 
kiadású Pax Corporis megtalálása fölött érzett 
öröm sugallta. SzáMsi ArpM 
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