
Füred 6-dikJanuárius 1^89* 

A * múlt eSztendei iöö-dik Magyaí Kurír, egy 
JL A . nagy iievezetft Magyar Doktort ismertetett* 
tneg &* Közönséggel (Nemzetünk ditsőTségére) a* ki 
idegen Orfzágbéli Tudós TárSáságtól jutalmat* éjs 
társ nevet érdemlett^ a* iol-dik tsak. hamar két Tö
rök vén Afzfzonyt emlegete/ a' kiknek minden re* 
úipéjek avas - Jzalonna. — Ezekről efzembe jutott J 
h^gy egy példát befzéllyek én-is a*. Kurírnak* Tá
lam a* Hazánkbéli köz- nép i melly még eddig a' 
dörgölő Banyákra Örömeftebb bizta magát>,mint á* 
jó ,maga értő Orvosra 5 meg - fogja idővel köfzonöi 
«s' Tudófitáíh 

Vefzprémben lakik > egy „ a* maga tanult me* 
fterségét, Sok eFztendőktol fogva ditséretefen„ Seré
nyen » és fzerentséfen gyakorló Orvos Khirurguf 
Koncz Jofef Ür&m* Vefzprém* vidékje,, 's a* mi Vár
megyénknek (Szalánah-h ) nagy réfze alkalmatos 
voltáról ismeri > és régi bizodalma vagyon hozzá, 
Sok Szegényeket ingyen, Sokakat tsekélységért Oir-
vofol i Sokaktól elég jutalom neki az > . hogy még* 
gyógyulhattak keze után. Vette-is jutalmát fárad* 
Latatlanságának 1 ugy meg-áldotta az Iften., a* ma. 
ga forísával való meg-elégedéBg* hogy nem kente-
len vele, hogy magát a' Szegények Pírjával erővel 
gazdagittsa, a* mint némellyeknél Szokás, a* k-k na
gyon í'zó-fzerint értették az iráft9 mikor azt oly «u 
ták : Dat Galenus op$s* 

I • Sok 
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Sok fzerentsés Seb-gyógyitáSokat tett a' Vidék
ben , és téfzen naponként, de a' mi különösen ide 
tartozik : Tudtunkra öt nyomorultakból vdgta-kt a* j 
tövet, a' kik máig-is élnelj; és SzerentséSsen 'élnek, J 
"VéSzpém* Vármegyében lrefzpr étnben^ ez-előtt mint 
egy 17 eSztendőkkel egy akkor mintegy* 10 efzten-
dös gyermekből, a' ki már moft feleséges gyerme
k e s - e m b e r ; Nagy Vajbnybari - is egy gyermekből\ 
ezelőtt mintegy 12 efzteridökkel. A' mi Szála Vár
megyénkben pedig Udvariban egy 5 efztendös, . /% 

Jzvlon egy jó fiatal "gyermekből, a' kik moft-is élnek . 
és egéfségefek, ''s leg-közelebb (*) Pc'tsvlen*8L* mii. 
efztendei Februárius Hónapnak ig-d.ik napján egy 
ASzfzonyból, a' ki akkor tizen - két heti gyermek, 
ágyas volt; 's az Operátzió után már Húsvétkor a* j 
Templ^mba-is el-ment. Az illyen kö-ki-vágáfokban, 
(mellyeket nála jó-kora nagyságúkat lehet látni ) J 
Szokott dolgozni Kontz Uram , Cum magnó appará-
tu i a' mint nevezik, meilyet leg-felöSzor Fráter Ja~ j 
cobus (**) t a lá l t ; de azután Sokan* javítottak ; követi j 
a' ki-vevésben Ráviuji, de neki nem Szükség annyi j 
ezköz, mint Rdviusnak 9s máSoknak, a' kik régen* 
a' Lithotoiniát) kő ki-vágáft gyakorlottak. 

Vagyon közel a' Szomfzédunkban,- Szöllös nevji j 
helységben egy ember, a* kinek kö volt a' fijában, I 
a* kinek hihető hogy Kontz Uram valamely előre J 
való készületekről talált Szóllarii — 'S azonban tör- 1 
ténik, hogy - 1 

A' múlt December Hónapban (itt jönek mára* 
í o r ö k vén ASzízonyok) meg jelennek Szőllösön va
lamely Görögök — el-hitetik az embert , hogy ők 

' ' ' ' a' . 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



93 
a' gyermeket a1 kőtől tsak hamar meg-Szabadítják. 
—~ hozzá-is fognak — kimetSzik, és a5 gyermeket 
ízereiitséfsen rneg-ölik. — A' Görögök'' kő-ki-vágás-

* Sa' módja'Vó'ít Apparátus minor, de hihető hogv 
nem voltak' ok jelen a* Hip'pokrátes* letzkéjén ak,<3 

kor , núkor ez a' nagy ember a' maga tanitvánnyi-
nak meg-r párautsolta, 's vélek esküvés alatt meg
fogattatta; hogy ok a' kő-ki-vágásba, magokat ne-
avaSsák, — A* 2Szegény Szellői! ember fem vol t , 
de volt VeSzprém és Szála - Vármegyékben , a' hol 
esmerhetett-is már" ötöt, a* kik körül Kontz Uram 
Szerentséíisen dolgozott. Ö.láísa — ö valja kárát 9 

— de ezután alig ha. elő nem kéri a' Görög -meté* 
lök Diplomáját, minek:elölte kezekre bizná a' be^ 

I tege'. 

Az életet minden kézre bizui Félő , 
Más a' tanult Orvos más a' Kan-heréiő, 

i *) „ A' mit Fráter Jacobus tálált , neveztetik /#-
„ LcTülis operatiotiak \ de ez-is cum magnó cperatu 
,„ megy véghez, (mellyet leg-elsőbben Ráviusi meg-
„ jobhitott) irt-is Fráter Jarobus erről 1702-ben egy 

I „ k i s könyvet , e' Titulus alatt : JSovelle methodq 
I „ de taiííer et tirer la pierre de la vefiíe , hanerft 
| „ kozönségefen a* Magnus apparatufl találta Joannes 

„ Romanus , Világ eléébe adta Marianus Sanctus 

n 1522-ben, ngy mint Romanus találmánnyal;; de 
„ a* melly tsak ugyan Mariana operátzionak-is ne-

9) veztetik* 
I 2 ' &*da 
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(**) „ Akkor az ^ emiitett Pétseli AfzSzony:, 

„ az, első gyermekével lévén gyermek-ágyban, a9 

„ midőn terhbe eSett többé a' vizelléfe paroxismuR 
•.*„ nem tar tot t : Sem az ágyból fel* nem kelhetett , 

53 mivel a' vizellete megszűnés nélkül Szivárgott; 
„ az Operátziő előtt a' faluban leg- nyomorultabb 
„ vol t , apolta pedig l egde rekabb menyetske. —* 
„ mind erre mind a' többi Operátziokrais. ollyan* 
„ kor requiráitatott KontZ Utam? a* íriikor már a* 
3, halál torkábaa yóltak* 

EMLÉKEZTETŐ OSZLOP, 

E ' gyáfzaa Vederbea OrSzág Vezérének 
Bitső harnya nyugfzik hideg tetemének; 

Bd'tsí Vitézbea, igaz Polgár , 's Király Híve 
Vőlt^ és, Nem jetiinkhez frajlott nemes Szive^ 

Ritka dolog! *- *, -, ámbár Született idegen, 
Még-is, Hazánk Sorsát ?iem iJezte hidegen. 

|fijaink jayáa buzgcm igyekezett, 
Fő*Rendünkéi fogott baráttságas kezet, 

jlettegő Hazánkat ellenség kardjától 
Mentette Qfzrpának öklelő Holdjától. * 

Kár! költs; rendeléfe mind Jhelybe nem maratt —-

%mx^tx YQlaa nékünk vígabb Q£ZX és nyarat. 

Ír-
ti 
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^Erdély hát OSzlopot FABRIS nagy nevének 
Könyves Szemmel méltán emel Érdemének, 

Eh ént kefergi boldog emlékezetű Fö-Hadi Feze'* 
rinek é* folyó Hónapnak x^-dik napján az élők 
közül lett ki-fzóllittatását az Erdélyi Magyar 
Nemefség, N. Székely Lovas - Seregbéli fő Had* 
nagy Czirjék Mihály által . N. Szebenben%> 
Boldog-Afzfzony Havának zo-dik napján 1789* 
dik Efztendöben* 

, r i 1 ' •• • s - — « * ~ ! - • — * y ^ p , — . . ^ — i . i . — . - , — . — p * ~ ~ * 

Tudófitás* 

Azon TiSztelet, mellyel minden Igaz Hazafi tu
lajdon Hazájához terméfzei-fzerint vifeltetik; azon 
édes érzékenység, mely a* Seppédö Anyai Nyelv
nek Támogatására kit-kit méltán ingerelhet, azon 
Szorgalom, mellyel tsak itt-is némely érdemes Ma
gyarok , kedves Hazájokhoz vonízo Szereteteknek bi
zonyításában fáradhatatlanul munkálódnak, voltak 
abban az, én ÖSztörieim, hogy ama nagy hirű Né
met írónak Dufch János Jakabnak , a5 t i ízta, és ne^ 
mes Szeretet erejéről, németül tizen-négy Könyvek
ben ki-botsátott munkáját, Nappali Időmet Hivata-n 
lomban tölteni kénteienittetvéa, éjjeli óráimban, ön; 
non Anyai Nyelvemre fordittsáitiu — A? Könyv az, 

,Qrefces ama hajdani nagy nevű uigamemnon Görög-
.arfzági Királynak F ia , Hermionépél 'sí Menelás li'u 
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rály 9 és Heléna Királyné Leányaival lett ritka pél 
óá)ú öSzve-kelését foglalja magában. Az Elöre-fize-
tés 30 kr. és tart a' jövő első Májúiig. A' munká
nak az árra inkább Hazámhoz vonfzo forró Szere
tetemhez, mint annál érdemeihez Szabattatott. Ki
kérem azért a' vejendö Érdemes Urak Száma bé-je-
lentését, mely kezemhez érkezvén, kefe delem nél
kül meg-küldöm a' munkát > a* mely mondhatom 
még az öfzbe keveredett Olvasóknak Sem fog keve-
Sebb Gyönyörködtetéssel Szolgálni > mint az IFiak-
nak. Kérem végtére az alább nevezendő Urakat 
mind közönségefseh , a' kiknél a' Befzédes Helyei 
léíznek, ne-Sajnállyák, e' Szerint édes Hazánkhoz, 
A.nyai Nyelvünkhöz , 's hozzam való igaz ígérete
teket bizonyofsá tenni. Költ Kafsán Februáriusnak 
ip-dikén -1739.-dik efzíendöben. 

Vitéz Imre a' Fordító* 

Az elö-Jizete'jl JBé-vevők: 

Aradon: Pleyer Férentz Ur Vas-á*o$. 
jlrok-Szálláfon: Tifzt. Járqfi Ignaiz"Ur. 
Budán : Vcingand és Köpf Urak Kony v-ároSok. 
Befztertz -Bányán : Quendl Mátyás Ur Könyv-kötő. 
Bétsben : N. N. Szatsvay Sándor Ur , Magyar Új

ság'író. 
Biharon: T . T * Kolosváry Mihály Ur Praed. 
BöSzörményen: T* T . Vétsey Sámuel Ur PrétL 
BraSsóban: T . ; T. Kleinkauf György Ur, 
Debretzenben : Imre János Ur Konyv-áros , és a* 

Ref. ColL érd. Tagja Buday Efayas Ur, 
Eger-
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Kgerbea : N. és Nemzetes Gyulay Ferentz Fiscális 
, . \ Ur , és Gyalogay Ignátz Ur Könyv-kötő. 
Éper je ísen^Ns. és Nemzetes Metzner Sámuel Vice 

NotáÉus Ur. 
ESztergomban : Tifzt. Katona IJtván PrédL Ur* 
Győrben: Mutter Ferentz Ur, Könyv-kötő. 
Gyöngyösön: Schuman Ur, Könyv-kötő. 
Gyulán: Balogh György Ur, Köny-kötö. 
KaSsán: Ns. itate ijfea/z Ur 5 a' 9-dik Ns. alatt, és 

..., > a' F@rditó. 
Ketskeméten: Sallya János Ur * Könyv-köt&w . 
Kolosváron: T. T , Verestői György Préd. Ur^ 
Komáromban: T . T . Fétzely JofefVxéÁ: Ur. 
Lofontzon: T . T. jR^//ár Dániel Ur Conrector, 
JLötsén : Oflerlam Efrairn Ur. 
Miskóltzon: Ns. és Nemzetes Szent Ivány Láfzló% és 

Fapfzdz Jojef Urak, Mezey Jofef, és ProSeffor 
Hegedűs Ferentz \Jv*. 

Nagy-Váradon: Prx>f. £z#W J*?/*?/7 Ur. 

ö - Budán; Kiss IJhán Ur Könyv-kötö. 

Pápán : &;<£? Miklós Ur, Könyv-kÖtő, 
Peílen : Strohmayer Ur , Köny-áros. 
Pétse t : Veidinger Márton Ur, Könyv-köto* 
Rima - Szombatom;- Psctpó Jofef Ur, Konyv-kötft. 
Rosnyón : Fő Tifzt. Stróhamer Direktpr Ur, és EteL 

Imre Ur , Könyv-kötö* 
Szatk-
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S. Patakon: Szabó János Ur, Könyvkötő. 
Selymetzen: fíardopler Agofton Ur , Könykötö, 
Sopronyban : Srábs Gottlieb Ur. 

Szathmár-Németiben: Farkas János Ur , Könyvkötő-
Szántón : Buitykay ~ György Ur. 
SzikSzoni Veres Bálint Ur , és Ifc&Ay György Ur 
Szebenben (Erdélyben). Grorner, Bartkf és Ge/z/J?/-

mayer, Könyv-árofok. 
Székes * Fejér-Váron : Láng Agojion ü r 5 Könyvkötő. 
Tá l lyán : Nms és Nemzetes Szedlitzky András Pofta 

Meffier Ur , és HfeA j^foife Frofefsor Ur* 
Tartzalon : T. F%tf J H W Ur. 
Tömösváron: Lechner Ur , Könyvkötő. 
Ujhelyben: Nms. és Nemzetes Vitéz János Oecono* 

mus U r , Reviizky Actuárius Ur , és Szendrey 
György Ur ,r Kojby v-kötö* 

Jáfzberényben : Praef. Gelley Jofef Ur. 
Unghváron: Kiss IJiván Cancellifta Ur. 
Ivánkán: Nms Nyitra Vármegyében Vitéz Lázár ür* 
Vásárhelyen: Sáray János Ur , Könyv-kötő. 
Vátzon : Ambró Ferentz Ur> Könyvnyomtató* 
VeSzprémben ; Fejér János Ur , Kereskedő Kalmár* 
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