
PAPAI PARIZ FERENc-. 
1649--1716 

KOCSIS LAJOS 

Hazai orvos elődőkre. emlékezve nem hagyhatjuk figyelmen kívül · 
Pápai Páriz Ferenc személyliségét és munkásságát. Hogymost emlékezünk 
~~g róla annak az ad idöszerüséget, hogy 260 évVJel ezelőtt 1716 szep-
tern~rében halt meg Nagyenyeden. . . 

Dézsen 1649-ben született. Élete sok megpróbáltatásokkal, nehézsé
~e~~el volt tele ;·16 éves koráig-családjával együtt vándorol a török ... taJtár 

*) A Kovászna megyei Orvostudományi Társaság 1976. novemberi . tudományps 
· ülésszakán tartott előadás rövidített s;zövege. 
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dulás és kuruc-labanc hábo~úk :elöl . ·Erdéfy:· egyik várostiból a másikba. 
Miután Kolozsvárorr a kollégium előkészítő osztályait elvégezte 8 évig 
nehézségek és anyagi gondok között az Enyedi kollégium diákja volt . 

. Enyedi évei után az akkori szokás szerint utrakel, Drezda és Lipcse meg
tekintése útán vándorbottal a kezében jutott el- Bázelbe, :Európa akkor 
egyik leghíresebb, legrai:lgosoabb egyetem·ére. Itt, elsósorban · orvostudo
mányi előadásókat haLlgatott ; '·különösen a bonctan. és· gyó~ynövény :isme

~ret érdek~ !te és itt tanulta ki ,,az orvoss? ~ fózést"' ·va~yis 'a' mai gy~y
~sze.részetet 'is. Négy évi tanulmány útán 16·74 .- szeutember ;6.:.án - ielentke .... 
~.z~tt ·a Bázeli ·e~vetem df.kániánál a doktöri dm elnyeréc::-éért. Doktori é.r
'.telrP.?:ése rfm'V:mián ·ez ?ll : Franr.is.ruc; Pári z De Pápa De ~Transi1vana -és 
a Tribus Consiliis Medicinis cfmü dol~o7atát három napi~: .tartó vita után 
az ef!yete:tni tan.ács. elfogadta f>s ·így elny~rte ·a ·doktryrit~kiÚapot. 

A négy évi tanulmány befejeztével ·hazajött KoÍozsvárra. Képzettsé
Re, tudá:sán.ak .a híre már meg•előzte ;' városok. és főúri ·há~ak versengtek, 
hogy szolaálatait igénybe veqvék. ű azor.b4n a'k~:dv.e7.-1 ·, anyf!. o:i ai~nl~to
kat elutasítv·a, a Nagyenyedi kollégium professzo:rság?t·yál:lalt{l,.CKés5bb Apa· 
fi Mihály f.ejedelem orvosaként Gyulafehérvárra ·került. )~Li idő alatt több 
müve jelent meg Ko[ozsváron, így: a Pax Corporis, Pax 1\,:ilimq~, Pax Aulae 
stb. Ezek abban az időben jeleTitek ·meg . . amikor ·Európa~ .háborúk szín
tere volt e müve1nek a címé'vel is jelezvén, : l).o~y .a·hekét:,.szplgáljal. 

Biológiai, orvosbiológi.ai szeinpont.ból a ·;;Páx Corpbris~ '.1\z-az Az em
beri Testnek belső Nyavajáinak Okáiró, Fész~iról s azQ~ak- orvoslásának 
módjáról való tracta (Kolozsvár 1690), az ,a munkája, · a:m~ly : mai szemmel 
nézve is értékes münek számit. Ez volt az elsó magyar nyelvü nyomtatott 
orvosi könyv. · ':r .. , · ; · 

A "Pax· Corporis"-ban az akkor ur·alkodó ·vallásos; : iniS:ztikus csodák
ban hívő orvosi felfogást ésszerüen próbálta··össz~kl;\pcsolpt·'a:. ·reál'is gyógy
módokal. Késobb is a fitoterápis és természet'e~ '·:gypgyrtJA~,P~ . ielentőségét 

·hangoztatta, niert a méregdrága gyógyszerek korában ·ezek 'álltak a sze-
gény nép,rendelkezésére. . ... , , ·>?t·. 

Előszavában kihangsúlyozta, hogy könyvet . nem :tu~ó? :Öfvosoknak ír
ta, hanem .,az házi cselédes gazdáknak s. gazdaasszonypkna.k, és i~yefo
gyott szegényeknek; akiknek nincs mind~nkoron kezek,ügyében értelmes 
orvos", kiváltképpen falukban, az csak hamarább taJ~lseg~tséget a beteg 
barom, mint a beteg ember. Könyve volt :az els.ő · n~p.szél\'ű orvöstudomány
mü, a későbbi "Orvos a családban" dmü könyvek elődje, az ·egészségügyi 
nevelés úttörő je 1• .. ' 

A nagy enciklopédista tudósra jellemző, hogy a ()rvos:-:tv,domány mel-
1etrt foglalkozott matematikával, geológiával, szótár.:.készítéss:el, növény-
tannal is~ · .. . . , 

Pápai Páriz Ferenc egyike Erdély polihi sztorainak. · Korát az orvos
tudomány ltef!én előzte meg, s egyes orvosi ·m 'e.g.állapításaLrn.a is helytál
lóak. Ránkmaradt művei alapján nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a 
korabeli erdélyi tudományos élét európai szírivonalú volt. 

1) Könyve kéziratában románul is megjelent Spielmann J. közlése szerint. 


