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György és végre a XVII . században szereplő Benkovicli 
Ágoston váradi püspökök, nem lehetetlen, hogy Ábrahám 
Lázár álnevű sábáteista talán ép a fogoly Frank Jakab 
küldetésében járt Nagyváradon, hogy előmozdítsa annak 
kiszabadítását és hol ürügyként alkalmilag kikeresztelkedési 
szándékát is bejelentette. 

Vélekedésem mellett szól különben az a körülmény is, 
hogy — mint nagyságos Bunyitay Vincze, nagyváradi székes-
egyházi főesperes 'és róm. kath. szertartású c. kanonok ur 
értesít, — a nagyváradi kapuczinus atyák rendháza »His-
toria־domusának« 1760 — 1770. évi lapjain Ábrahám Lázárnak 
neve nem található. 

Hasonlóképen Nagyvárad város XVII I . századi plé-
bániáján a kath. hitre tértek lapjain az 1760—1770. évek 
közt Ábrahám Lázár szintén nem fordul elő. 

 / ״ /

így tehát valószinübb, hogy Ábrahám Lázár nem a 
kapuczinus atyáknál, hanem a pálosoknál fordult meg, kiknek 
1786-ig volt klastromuk Nagyváradon, de irataik nem maradtak 
ott, mert azokat II . József, midőn 1786 február 7-én e szerzetet 
Magyarországon eltörölte, vagyonukkal együtt elkoboztatta. 

Gyöngyös. J _ Feigl L. H. • 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . 

A. M. Zs. L. 1906. évi I I . 8z. 147. old. kimaradt: 
 נעשה על ידי אלופים גבאי צדקה דקק אובן ישן :felirata׳ כסא של אליהו

ת תקעו לפק (1816 נ ש ) . Gyönyörű díszes kétülésü kerevet. Réz 
állványon értékes kárpitos munka. U. e. a réz támlán van 
kivésve a körűimétélésnél szabványos ביכה. Kikerülte figyel-
meinet azért, mivel a ביית most már nagyon ritkán történik 
a templomban. 

260 old. nem B, hanem 4 karos az a gyertya-
tartó — amit riP-kor a חין tag felvétele — valamint annak 

אד• סעודה 5 r -kor használják. 
1907. évi I. sz. 36 old. nem »Faragó«, hanem Fodor 

táblabíró olvasandó. 
U. 0. 38 old. helyes főnökének és nem *igazgatójának*. 
U. o. 261 old. *tanítványa helyett• olv. tanítója. 
U. 0. nem »Lányi«, hanem Lángy-ról van szó. 
Budapest. Bató J. Lipót. 




