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a. A M. Tud. Akadémia archaeologiai bizottsága. (Arch. 
értes. XI. 1.) 

— Az erdélyi országos múzeum útmutatója. (Arch. értes. 
XXIII. 3.) 

a—a. Orsz. múzeumi és könyvtári tanács. (Arch. értes. 
XVII. 1.) 

a-hangok történetéhez. A magyar — (I. Gombocz Zoltán a.) 
; a, —a,-thionaphthalin és néhány származéka. (1. Herz- 

felder A. D. a.) ; 
ab. A boldogasszonyi pohár. 2ábrával.(Arch. értes. XV. 5.) 
— A felkai Tátramúzeum. Ism. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— A miskolczi múzeumról. (Arch. értes. XXII. 1.) 
— A régi daciai aranybányászat. (Arch. értes. XII. 4.) 
— A zsolnai plébánia templom. (Arch. értes. X. 5.)  . 
— Az aacheni magyar kápolna műkincseiről. (Arch. 

.értes. XIII. 2.) 
— Az erdélyi honismertető egyesület. (Arch. értes. XI. 4.) 
— Az ezredéves kiállítás. (Arch. értes. XIII. 5.) 
— Az osztrákországi költségvetés archaeologiai érdekű 

tételei. (Arch. értes. XIII. 2.) 
— Ásatások Esztergomban. (Arch. értes. XII. 4.) 
— Budapesti múzeum. (Arch. értes. XVI.,5.) 
— Csallány Gábor : Az őskor. Ismert. (Arch. értes. XX. 1.) 
—- Dunaszekcsői római sírok. (Arch. értés. XVII. 1.) 
— Emberi alakot példázó őskori korsó Szentesről. Ábra. 

(Arch. értes. XXVI. 4.) 
— Három látogatás a vasmegyei rég. egylet szombat- 

helyi régiségtárában. (Arch. értes. XIX. 4.) 
— Horvátországi rég. társulat. (Arch. értes. XVIII. 1.) 

18 



ab.— Abauj-Torna 

ab. Jelentés a Magyar Nemz. Múzeum 1906. évi álla- 
potáról. (Arch. értes. XXVII. 4.) 

— Kassai kiállítás. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— Kolozsvári leletek. (Arch. értes. XV. 4.) 
— Kunszentmártoni leletek. (Arch. értes. XIX. 2.) 
— Nagybányai múzeum. (Arch. értes. XIX. 4.) 
— Népvándorlási kincs Szabolcsmegyében, 4 ábrával. 

(Arch. értes. XI. 1.) 
— Női munkák kiállítása. (Arch. értes. XII. 4.) 
— Római sír. (Arch. értes. XIII. 2.) 
— Székesfehérvári múzeum. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— Vidéki múzeumok. (Arch. értes. XXII. 4.) 3 
a. c. A délmagyarországi történelmi múzeumtársulat. 

(Arch. értes. XXIV. 4.) i 
á-sulfonormalcapronsavnak és sóinak megismeréséhez. 

Adatok az — (Il. Bittó Béla a.) 
a:u hangok váltakozása a szláv nyelvekben. A magyar 

göröngy szó és az — (Il. Asbóth Oszkár a.) 
A. O. A medve nevei. (Nyelvtudomány I. 2.) 
— Polgár. (Nyelvtudomány II. 1.) 
— TT Katona Lajos. (Nyelvtudomány III. 2.) 
Aacheni magyar kápolna műkincseiről. Az — (Il. , ab" és 

Árch. értes. XIII. 2.) 3 
— magyar kápolna ötvösművei. Az — (1. Kárász Leo a.) 
— — XVI. századi ötvösműveiről. (I. Pór Antal a.) . 
— — templom égéséről 1656-ban. Az — (I. Takács S. a.) 
Abaligeti cseppkőbarlang és a közelében levő rómaikori 

sírhantok. Az — (I. Wosinszky Mór a.) 
Abaujmegyéből a nyiregyházai múzeumban. Ábrák. 

Őskori lándsacsúcsok — (Arch. értes. XXX. 8.) 
— -re. Giskra, különös tekintettel — (I. Tóth-Szabó Pál a.) 
—  :-szántón 1909 aug. hó 15-én. Finkey Ferencz lt. 

beszéde Jászay Pál szülőházának emléktáblával meg- 
jelölése alkalmából — (I. Akad. értes. 238.) 

— -Torna vármegyében. Régi magyar ötvösművek — 
(I. Mihalik József a.) 



Abádi Benedek— Absorptiocoefficiensének 5 

Abádi Benedek Nádasdy Tamáshoz intézett levele. 
(Irod. tört. közlem. III. 1.) - 

— (I. néh. Szalay József a. is.) I 
Abel Jenő és Hegedüs István. Analecta nova ad his 

toriam renascentium in Hungaria litterarum spec- 
 tantia. Iussu Academiae scientiae hungaricae ex 
scriptis ab Eugenio Abel. Relictis cum commentariis 
edidit partimgue auxit Stephanus Hegedüs. n. 80. 

. 520 lap. 1903. 8.— 
Ablak I. Ferdinánd korából, a zürichi múzeumban. Czí- 

mereket ábrázoló festett. üveg — Ábra. (Arch. értes. 
XXII. 2.) 

— a zürichi múzeumból 1438-ból. Szines — Ábra. (Arch. 
értes. XXII. 3.) 

— etáblája. A zürichi múzeum szines — (I. Pór Antal a.) 
Abony-i régibb középkori sírmezőben. 1904. évi kuta- 

tások az — (Il. dr. Márton Lajos a.) 
— -i régibb középkori sírmezőből. Uj leletek az — (ll. 

. — dr. Márton Lajos a.) 
— -i sírleletek a régi középkorból. (I. dr. Éber László a.) 
Abonyi Lajos életéhez. Adat — (I. Györe János a.) 
— levele — Szász Károlyhoz. (1. Györe János a.) 
— -hoz. Arany János két levele — (Il. Györe János a.) 
— -hoz. Arany János levelei — (Il. dr. Esztegár László a.) 
— Sándor. Adatok a tengeri csontos halak bélcsa- 

tornájának szövettanához. 5 táblával. (Math. és t. t. 
értes. XXVIII. 4.) 

Abos-i bronzlelet. (Il. K. L. a.) 
— -i földvárról. Az — 1 ábrával. (1. Mihalik József a) 
Absolut geometria köréből. Bolyai János hátrahagyott 

irataiban. Vizsgálatok az — (]. Stückel Pál a.) 
Absolutus esetek. Kisérlet az összehasonlító mondat- 

tan köréből. Az — (Il. Hegedüs István a.) 
Absorptiocoefficiensének a hőmérsékkel való változá- 

sának törvényszerűségéről. A gázok — (I. Winkler 
Lajos a.) . 



6 j Abstemius—Acsády Ignácz 

Abstemius (Bornemisza) Pál püspök végrendelete. (I. 
dr. Takáts Sándor a.) 

Abt Antal. A moraviczai vasércztelepben előforduló ter- 
mészetes mágnesekről. (Math. és term. tud. értes, - 
XIV. 2.) 

— Néhány fémoxyd és fémsulfid therínoeloktranttitás 
ereje 1000 hőmérsék-külömbségnél. (Math. és term. 
tud. értes. XVIII. 1.) 

Academie Hongroise des Sciences, Rapport sur 
Vactivité de V — Megjelenik minden évben. A. kül- 
földi tagok és tudományos társulatok számára. 

Accumulatiója különféle folyadékokban. A nap mele- 
. gének — (1. Kalecsinszky Sándor a.) 

Accumulatorok. A szovátai meleg és forró konyhasós- 
tavak mint természetes hő — (ll. Kalecsinszky Sán- 
dor a.) 

Accusativus a görögben. Az — (Il. Hegedüs István a.) 
Acetaldehydre vizes oldatban. A bróm hatásáról — 

(I. Bugarszky István a.) 
Acsay Antal dr. Montaigne. Mihály és Locke János. 

(Athenaeum XI. 2—4.) 
— Kh Tamás és Bacon Ferencz. (Athenaeum IX. 4. 

b. 0ZE 
Acsády Ignácz. A jobbágyadózás 1577—97-ben. Kivonat.. 

(Akad. értesítő 81.) — U. az. n. 89. 137 lap. 1896. 
(Történ. értek. XVI. 8.) 2.40 

— Miksa király korában. Kivonat. (Akad. értesítő 51.) 
— A karloviczi béke története 1699. Kivonat. (Akad. 

értesítő 112.) — U. az. n. 89-rét. 80 lap. 1899. 
(Történ. értek. XVIII. 4.) 1.50 

— A magyar adózás története 1598—1604-ben. n. 89. 
124 lap. 1906. (Tört. értek. XX. 6.) 2.— 

— A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi 
vész után. n. 89-rét. 84 lap. 1890. (Tört. értek. 
XIV. 9.) 1.60 

— — Ugyanannak kivonata. (Akad. ért. 2.) — 80 



Acsády Ignácz -—Acumincum 7 

syáerk él Ignácz. A .pozsonyi és: szepesi. kamarák. 
1565—1604. Kivonat. (Akad. értesítő 48.) i 

— — U. az e czím alatt is: , Két pénzügytörténelmi 
tanulmány." 

— -Gindely Antal emlékezete. 1829—1892. (Akad. érte- 
sítő 64.) 

— Halotti búcsuztató 1633- ból.. (Irod. tört. közlemé- . 
svrnyek: 1. 71). : 
ki páztűrténottak  föladatai. Kivonat. (Akad. érte- 

sítő: 6 . . 
— Jelentés a Bésán- únálgázatról (Akad. értés. 191.) 
— az ifj. bojári Vigyázó Sándor-féle pályázatról. (Akad. 
... értes. 129.) 
— Két pénzügytörténelmi fattülinány: I. A pozsonyi és 
." Szepesi kamarák 1565—1604. IL A zklezs és nékét 

1564—1576-ban. n. 89. 238 lap. 1894. Dee 
— Régi magyar birtokviszonyok 1494—1598. n. 89.72 

lap. 1894. (Tört. értek. XVI. 3.) i 1.20 
— — U. a. kivonata. (Akad. értesítő 57.) 
— Verancsics Antal. és Szerémi György. (Irod. tört. 

közlem. IV. 1.) 
— Végváraink és költségeik : a XVI. és XVIL guázdk 

ban. (Hadtört. közl. I. 1/2.) 7 -. 
— (I. Ranke Lipót a. is.) 
— It. T 1905. decz. 17-én. (álkád éstbs. 209.) 
— ravatalánál. Csánki Dezső rt. beszéde — (Akad. 

értes. 205.) 
Acta curiosa. (l. Kőszegi Pál , Bercsényi házassága" a.) 
— -et documenta historiam Gabrielis Bethlen Transsil- 

vaniae principis illustrantia. (1. Gindely- Antal a.) 
Actio elvének általánosításáról. Az — (I. Réthy Mór a) 
— elvéről. A legkisebb — (I. Réthy Mór a.) 
— elvéről és a mechanikai elvek azon osztályáról,. 
.-. melyhez tartozik. (I. Réthy Mór a.) 
Acumincum vidéke és a régi EKBOS ES; limes. (I. Fröh- 

lich Róbert a.) "7" HATrn 



8 Ad vogem—Adelung 

Ad vocem. Akadémia. (Irod. tört. közl. VIH. 19) . 
— Akadémia. — Balassa arczképek. (Irod. tört. Közl. 

"VI. 3.) 
— Csirikló. find. tört. közlem. VIII. 1.) 
— Elhibázott kezdet. — Logika. — (Irod. tört. "közl, 

VIII. 4.) 
-—, Pelbárt, (Irod. tört. közl. VI. 2.) 
— Revue des Revues. (1. Kont Ignácz: Ad vocem. Irod. 

tört. közl. VILI. 1.) 
, Scythia". (I. Sz. Á. és Irod. tört. közlem. VIII. i 

42 alatt is.) 
-— Supra agnő. (I. Sz. Á. a.) 
— Szabács. — Sitét. — Szőlő. (Irod. tört. közl. VI 1) 
—e Szittya. (Irod. tört. közl. XI. 4.) 
— Szittya. — Kokonya. — Csollák. (Irod. tört. közl. 

VIII. 2.) 
— Szittya. — Tisztesség. (Irod. tört. közl. VIII. 3.) 
— (Il. ,Sz." és Szilády Áron a.is.) 
Ada-i leletekről. (1. Tömörkény István a.) 
— "Kále népe és nyelve. (I. Kúnos Ignácz a.) . 
— -Kálei török népdalok. (I. Kúnos Ignácz a.) 7 
Adalékok a bujdosók küzdelmeinek történetéhez. (Had- 

tört. közi. IX. 2.) 
— Firmicus Maternus astrologiájához. Szövegkritikai — 

(1. Némethy Géza a.) 
—— á mezőkeresztesi csata történetéhez. További — 

(I. ,G—y" a.) 
— Codeéxeink forrásához. Ujabb — (I. Katona Lajos a.) 
Adat I. Péczely József szülői életéhez. Néhány isme- 

retlen — (I. Dezső Loránt a.) 
Adatok : kutya, hodály. A magyar szókincs eredetéhaltsas 

szóegyezési — (I. Budenz József a.) 
Adattár. (Il. , Irodalomtörténeti közlemények" I. t.) 
Additív előállításának ; elméletéhez. Adalék az egész . 

számok — (I. Csorba György a.) 
Adelung. Révai és — (Il. Velledits Lajos a.) 



Adjungált —Aesehylos ; :9 

Adjungált bilineár alakok elméletéhez. Az — (I. Rados 
Gusztáv a.) 

— -helyettesítések elméletéről. Az — (I. Rados Gusztáv a.) 
— -négyzetes alakok. (1. Rados Gusztáv a.) 7 
Adománylevele György mesternek 1285-ből. IV. László 

király — (1. Soós Elemér a.) 
— Görcsöni Ambrus részére. Miksa király — :- (1. dr. 

Illéssy János: Irod. tört. tarlózatok I.) 
— -levél eddig megfejtetlen szaváról. A  Szent-István- 

féle görög — (I. Gyomlay Gyula a.) 
Adományok és új alapítványok. A M. Tud. Akadémia 

részére befolyt hagyományok — 1890-től 1909-ig. 
(I. Akad. értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110. 
122, 134, 146, 158, 170, 173, 182, 194, 206, 219, 
231. és 243. számaiban.) ( 

Adóeszmény tudományos és gyakorlati szempontból. 
Az — (I. Hegedüs Sándor a.) 

— -lajstromokban. Képek az eperjesi XV. századi — 
(I. dr. Szendrei János a.) . 

— -reformjairól. Évtizedünk egyenes — (I. Ráth 
Zoltán a.) 

Adózás 1577—97-ben. A jobbágy — (1. Acsády Ignácz a.) 
— Miksa király korában. A jobbágy — (I. Acsády Ignácz a.) 
— története 1598—1604-ben. A magyar — (I. Acsády 

Ignácz a.) 
nAegidius" monostor-templom maradványai. A Somogy- 

vári Szent Egyed — (I. Gereecze Péter a.) 
Aeginai aranykincs. (Arch. értesítő XIV. 3.) 
Aegyptomi, palaestinai és syriai rotatoriák ismeretéhez. 

Adatok az — (Il. Daday és Barrois a.) 
Aeneas Sylvius ,De duobus Amantibus"-ának magyar 

átdolgozói. (Il. "ifj. Mitrovics Gy. alatt.) 
Aeschylos , Perzsák" cz. drámájáról. Bevezető- előadás. 

(1. Hegedüs István a.) 
— Sophocles és Euripides szóképeivel. Aristophanes 

.. szóképei összehasonlítva — (1. Pecz Vilmos a.) 



10 AéschyloszAffectus-. 

Aeschylos tragédiái. Fordította Csengeri János. 89. XXIII. 
és 397 lap. 1903. (M. T. Akadémia könyvkiadó válla- 
lata. Uj folyam. LIII: kötet. 1902—1904. cyklus. ) 5. 
egész vászonkötésben "6. 

—: valláserkölesi világnézete Orestiája alapján. ha Sehnek 
ler István a.) 

/ Aesthetika. Modern-—-(t.. Rák Ő 
7 elvei a positivismus késtem ont Agi ke Kun 

Sámuel a.) 
ES tör története. Az — (I... Jánosi Béla a.) 
—-j dolgozatai. Bajza — (1. Pfeifer János a.) 
— -i érzések psychologiája. Az — (Il. dr. Pekár Károly Ká 
— -i játékelmélet. Az — (I. Szemere Samu a.) 
— ci tetszés alapproóblemája. Az — (1. Mitrovics Gyula a.) 
— -ában. A biológiai elv jelentősége ; az — (ll. dr. Pauler 

Ákos. a.) 
— A normativ elv jelentőségéről az — a. dr. Székely . 

- György a) 
— Uj eredmények a physiologiai —- -" €. dr. alkoss Ká- 

roly. a.) 
— -ja. A görögök — (I. Jánosi Béla a.) 
— Henszlmann Imre — (I. Kelecsényi János a.) i 
— -jához. Szines felületek nagyságának megbecsülése. 

Adatok a festés — (l..dr. Pekár: Károly a.) 
Aether számára. Általános mechanikai elvek azi — 

(I. Farkas. Gyula a.) 
Aethylalkohol egymásra hatásának sebességéről. A bróm 

és — (1. Bugarszky István a.) 
— egymásra hatásának sebességére. A hőmérséklet be- 

folyása a bróm és — (I. Bugarszky István á.) 
— guantitativ meghatárózására. Uj módszer az — (I. 

Bugarszky István a.) 
—  disulfokaliumcarbonat száraz lepárlásánál. A thio- 

phen képződése az — (l. Hankó Vilmos. a.) 
Affectus nélküli egyenletekről. (I. Bauer Mihály. a.) 
— nélküli egyenletek. sűrűségéről. (1. Bauer Mihály a.) 
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Africanus Sextus Caecilius jogtudós és nehány lex 
damnata. (1. Vécsey Tamás dr. alatt.) 

Afrika édesvizi mikrofannájának ismeretéhez. Adatok 
Német-Kelet- — (I. Daday Jenő a.) 

— -ban tett meteorológiai megfigyelésének eredményei- 
ről. kvávi Menyhárth Dél — (I. dr. Fényi Gyula 
dő 

Agalenoidae (1. Chyzer és Kulczynski: Araneae hung. II. 2.) 
Agancs- és csonteszközei. A lengyeli telep — (l. Wo- 

sinszky Mór a.) 
Agaricini elterjedése. A magyarhoni lemezgómbák - — 

.. (I. Hazslinszky Frigyes a.) 
Agnő. Supra — Ad vocem. (I. Sz. Á. a.) 
Agrár-reform. Az orosz — (Il. Várnai Sándor a.) , 
a 7 ZERG Beregszászról. Domborműves SA KYeá 

(Arch.  értes. . XIII. 3.) 7 
— Szilas-Balhásról a n. múzeumban. Római — Ábra. 

(Arch. értes. XXIV. . 5.) 
— -emlék Beregszászról. Domborműves —. Ábra. (árok. 

értes. XIII. 3.) 
— -mécses a n. múzeumban. (Arch. értes. XIII. 2.) 
— -mintája. Aguincumból. Emeletes épület — (I. Hpl a.) 
— -mű Erősdről: (Brassó m.) Képes táblával. Néhány 

, érdekes őskori — (Il. Teutsch Gyula a.) 
Agyagműveiről. A tordosi őstelep — (I. dr. Reinecke 
"Pál: a): 
— -vessége. Az őskor mészbetétes diszítésű —- (l. 

Wosinszky Mór a.) 
— .-hez. Adatok az őskori mészbetétes — (I. Wosinszky 

Mór a.) 
— -tábla Babylonból. Föliratos — (I. dr. Mahler Ede a.) 
— -tárgy Somkerekről. Határozatlan — Ábra. (Arch. 

értes. XV. 2.) 
Agyvelő hangképző középpontja. Az — ( 18 Ökör Adolf a.) 
— -höz. Az orr melléküregeinek viszonya az — (Il. Ónody 

Adolf a.) ; 
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Ahihis állomása? Hol is volt a Lederata tibiscumi 
római hadiút — (Il. Halaváts Gyula a.) 

Ahmet Bek esztergomi kelytartó Pálffy Istvánhoz Szőny- 
ről 1627 jul. 29. Lovat küld egy rab váltságdíja 
fejében. (I. Jedlicska Pál: , Adatok a török hódolt- 
ság történetéhez" a.) . 

Aizis állomásának helyrajza. A lederata-tibiscumi hudi 
út — (1. Téglás Gábor a.) 

Ajándék a n. múzeum régiségtárában. Két főúri — 
(I. dr. Éber László a.) 

— -okra. Mennyit költött Apaffy Mihály az 1683-ik évi 
hadjáratban — (Il. K. L. a.) 

ő Ajdin vidéki nyelymutatványok. Népdalok. — Kisázsiai 
török nyelv. I. Brusza — (1. Kúnos Ignácz a.) 

Akadémia. Ad vocem. (Irod. tört. közl. VII. 3., VIII. 1. 
]. Szilády Áron a. is.) 

— levele (A belgrádi szerb kir.) — a M. Tud. Aka- 
." démiához. (Akad. értes. 2.) 
— helyesírási reformja. A franczia — (Nyelvt. közl. 

XXIII. 3.) 
— alapszabályai és az Ügyrend. A Mér Tudom. . — 

Kis 80 kiadás. 
— archaeolog. bizottsága. A m. tud. — (I. ,a.", ,xy." 

és Arch. értes. X. 4., XXIV. 3.) 
— egy évi működése. (Az ,Archaeologiai értesítőt 

minden kötetének 3. számában.) 
— 1858—1890. (Akad. értes. 8.) 
— állandó bizottságai. (Akad. Értesítő 1. és minden 

kötetének májusi számában.) 
— állandó szótárbizottságának jegyzőkönyvei. éned, 

értes. 107.) 
— belső tagjai. 1890—1892. (I. Akad. értes. 1, 16, 

87. és 1893-tól az Akadémiai Értesítő minden köteté- 
nek január 1-én megjelenő számában. 

— czímere. (1. Viszota Gyula a.) 

, zén Őt e SÉÉ- 5 ven 
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Akadémiá. Deák Ferencz és az — (I. Szily Kál- 

S men 

mán a.) 
1890-ig elhunyt belső tagjai. (Akad. értes. 2.) 
elhunyt tagjai fölött tartott eémlékbeszédek. (I. 
, Emlékbeszédek" és , Nekrologok" a. is.) 

. előirányzata 1890—1910-i -ig. (Az , Akadémiai Érte- 
sítő" minden kötetének februári számában.) 
emlékserlegei. Az — (Il. Viszota Gyüla a.) 
emléktáblájának története. (Akad. értés. 36.) 
és a Nemzeti Múzeum. Az — (I. Kollányi Fe- 
rencz a.) 
Évkönyvei. XVII. kötet. 7 darab (49-rét, 72 Vis 
1899. 1.6 
felirata a képviselőházhoz. , 1843/4-iki MARE 
javaslatok és fegeateták kk szakszerű  fel- 
dolgozása tárgyában. (I. b. Eötvös Loránd a.) 
a Vallás- és Közoktatási Miniszteriumhoz, az Orszá- 
gos Meteorologiai és Földmágnességi intézet tárgyá- 
ban. (Akad. értes. 39.) 
főkönyvtárnoki állásának betöltésére. Javaslat — 
(Akad. értes. 35.) 
gyászjelentés gyüjteménye számára beküldött gyász- 
jelentések. (Akad. értes. 3.) 
Hadtörténelmi Bizottsága. (Hadtud. közl. XI. 1/2.) 
hadtudományi bizottsága által kiirt hadtörténelmi 
pályakérdések. (Hadtud. közl. II. 4.) 
hadtudományi bizottságából. (Akad. értes. 47. és a 
, Hadtört. közlem." minden számában.) 
halottjai 1892—1910-ben. (Akad értesítő 41, 53, 65, 
TT, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161, 173, 185, 195, 
209, 291, 283 és 245. Számaiban.) 
III. (mathernatikai és terimészettudományi) osztályá- 
nak ülésein az 1894. év folyamán előterjesztett 
munkálatok betűrendes jegyzéke, a megjelenés mód- 
jának IMÉSSARNENYYŐL (Math. és term. tud. értes. 
XIII. 5.) 
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Akadémia 

Akadémia 1898. szept. 12-én tartott rendkivüli ülésének 
jegyzőkönyve. (Erzsébet királyné halála alkalmából.) 
(Akad. értes. 105.) 

— jegyzőkönyvei. (Az , Akad. Értes." minden számában.) 
— jutalomtételei. (Akad. évk. XVII. 7. és Akad. értes. 

5, L7, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 1255EBT, 5 
149, 161, 162, 173, 185, 195, 209, 221, 233, 245.) . 
— U. az (Arch. értes. XII. 3.) kB 
Semsey Andor t. t. adományából. (Akad. értes. 
17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 114, 126, 137, 149, 
162, 173, 174, 175, 185, 195, 209.) 
Kazinczy Ferencz és az — (I. Heinrich Gusztáv a.) 
képesterme. : (Akad. értes. 13, 23.) 
kiadásában megjelent munkák és folyóiratok betű- 
rendes czím- és tartalomjegyzéke. 1830—1889. 80. 
503 lap. 1890. retege 
vagy támogatásával megjelenő folyóiratok és Könyv- 
kiadó- Vállalatok. (Akad. értes. 54.) 
kiadványait átalány fejében kapják. Hazai intézetek, 
melyek az — . (Akad. értes. 29, 41, 53, 65, 77, 89, 
101, 113, 125, 137, 149, 161, 173, 185, 195, (209, 
221, 233, 245.) I 
kiadványai hivatalból köldetnek Hazai és külföldi 
intézetek melyeknek az — (Akad. értes. 29, 41, 53, 
65, 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161, 1783, 185, 
195, 209, 221, 233.) 
1907. évi költségvetéséről és vagyonának állásáról. 
Az Igazgató-Tanács jelentése a M. Tud. — (ll. Berze- 
viczy Albert a.) -s 
könyvkiadásai 1889-től 1909-ig. (1. Akad. értes. 5, 
17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 125, 137. 149, 
161, 173, 185, 195, 209, 221, 288, 258. számaiban.) ; 
könyvkiadóhivatala. (Akad. értes. 11.) 
Könyvkiadó-Vállalata. (Akad. értes. 21.) 
— pártoló tagjaihoz. (Akad. értes. 14.) 
— pártoló tagjai. (Akad. értes. 22.) 
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Akadémia (A Magy. Tud. —) könyvkiadó-vállalatában 
. (1875—1910.) a következő művek jelentek meg: 

Aisehylos tragédiái. Ford, Csengeri János (XXIII és 397 lap.) 5 . — 
Alexander Bernát. Kant. Élete, fejlődése és philosophiája. Kant. 

Immánuel arczképével. (Elfogyott.) 
Arany János. Prózai dolgozatai. (Elfogyott.) 
Badies Ferenez. Fáy András életrajza. Fáy András arczképével, 

(VIII és 672 lap.) 3. — 
Bánócezi József. Révai Miklós élete és munkái. (416 lap.) 2. — 
Bárczay Oszkár. A hadügy fejlődésének története. Két kötet. 

(VIII, 350 és 680 lap.) — 12. — 
Barthélemy Saint Hilaire. A philosophia viszonya a természet - 

tudományokhoz és a valláshoz. Fordította Péterfy Jenő, 
(VIII és 196 lap.) 

Beöthy Leo. A társadalom fejlődés kezdetei. Két kötet. (432 
és 536 lap.) 6 . — 

— Zsolt. A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. 
(Elfogyott.) 

Bernát István. Észak-Amerika. Közgazdasági és társadalmi 
vázlatok. (Elfogyott.) 

Berryer. Válogatott törvényszéki beszédei. Fordította Tóth 
Lőrincz (400 lap.) csak kötve kapható. 4 . — 

Berzeviezy Albert. A tájfestés a XVII. században. (220 lap 
és 50 képmelléklet.) 5 . — 

Bluntsehli.J. C. Az általános államjog és a politika története 
a XVI-ik század óta a jelenkorig. (Elfogyott.) 

Bodley J. E. Courtenay. Francziaország. Két kötet. (XX2I, 
360 és VIII, 575 lap.) 7. — 

Boissier Gaston. Archaeologiai séták. Róma és  Pompéji, 
(Elfogyott.) 

— Cicero és barátjai. (Elfogyott.) 
Bourdeau János. A jelenkori gondolkodás mesterei. (246 lap.) 5. — 
Boyesen Hjalmar Hjorth és Heinrieh Gasztáv. Goethe Faustja, 
—— Tanulmányok. (XV és 272 lap.) 39— 
Bryee J. A római szent birodalom. (XXXI és 503 lap.) 5.— 
Burekhardt Jakab. A renaissanckori műveltség Olaszországban. 

Két kötet. (408 és 387 lap.) 8. — 
Carlyle Tamás. A franczia forradalom, (Elfogyott.) 
— Hősökről. Gyémánt nyakláncz. (X.XII, 436 lap.) 6 . — 
Carrara F. A büntető jogtudomány programmja. Forditotta 

Beksics Gusztáv. Két kötet (XX, 390 és 591 lap.) Csak 
kötve 3.60— 

Cherbuliez V. Művészet és természet. Forditotta GeöcZe Sarolta. 
(Elfogyott.) 
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Coneha Győző. Ujkori alkotinányok. (Elfogyott.) 

Croiset M. A greg eposz története. Két kötet. (XLVII, gs 
és 431 

Cuftiis Bend, A görögök története. (Elfogyott.) 
Dante Alighieri. Isteni szinjátéka, Fordította. bevezette S 

jegyzetekkel kisérté Szász Károly. ; 
Első rész: A pokol. (Elfogyott.) 
Második rész: A pürgatorium. (Elfogyott.) "16 
Harmadik rész: A paradicsom. (XIII és 424 lap.) 

Diecey V. Bévezetés az angol alkotmányjogba. öklét 
Tarnai János. (XV és 412 lap.) 8. — 

Emerson. Az emberi szellem képviselői. Fordította Szász Károly. 
(XVI és. 200 lap.) 

Eseott T. H. S. A mai Angla. Három kötet. (XII, 375; kt 4.868 
. "és 431 lap.) 
Faguet Emil. A XVIII. század. Irodalmi tanulmányok. Ford. 

Haraszti Gyula. (VI és 687 lap.) 
Ferenczi Zoltán. Deák élete. Három kötet. (XV, 463; XII, 433 

és XI, 445 lap.) ÍR ús 
Földes Béla. A socialismus. Két kötet. XII, 298 és 517 lap.) 10. — 

) — Értekezések az angol és franczia nemzetgazdaságtan 
köréből, (180 lap.) 

Friedjung Henrik. Harcz a német hegemoniáért. 1859—1866. 
(VIII, 392; XI, 463 és XIV, 525 lap.) 15. — 

Fustel de Coulanges: Az ókori község. (Elfogyott.) 

Gide Pál. A nők joga. Fordította. Tóth Lőrincz. Két kötet. 
(390 és 412 lap.) Csak kötve. 7.60— 

Gneist Rudolf. A jogi állam. (Elfogyott.) 

Goethé. Lyrai költeményei. (Elfogyott.) 
Goldziher Ignáez. Az iszlám. Tanulmányok a auhamímnedán 

vallás története köréből, (Elfogyott.) 
Gregorovius Ferdinánd. Hadrián császár. A görög-római 
gr fev a szgyekga korabeli rajza. Fordította Pásztory JAHOR 

ap.) § 
Haraszti Gyula. A naturalista regényről. (Elfogyott ) i 
— Corneille és kora. A franczia színköltészet fejlődése a közép- 

kortól Racineig. (XII és 571 láp) ár 
Heinrich Gusztáv. A német irodalom története. (Elfogyott.) 
Homerosz Iliásza. Forditotta Baksay Sándor. (563 lap.) 6.— 
Hornyánszky Gyula. A görög felvilágosodás ÉL OGOJaT áásk 

Hippokrates. (LVI és 505 lap.) 
Huber Alfonz. Ausztria története. Átdolgozta Baróti tajók. 

Három kötet. (VI, 528; VI, 575 és VI, 592 lap) — 14.— 
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Hunfalvy Pál. Magyarország ethnografiája. (Elfogyott.) 
— Az oláhok története. Két kötet. (LXVI, 482 és LXXII, 481 

lap.) 19. 
Hüppe Siegfried. A lengyel alkotmány története. Forditotta 

Szathmáry Gy. (542 lap.) i 6 . — 
Janet Pál. A politikai tudomány története a morálhoz való 

viszonyában. Fordította Lőrinczy Béla és Angyal Dávid. 
Három kötet. (608, 544 és 568 lap.) 9. — 

! Jánosi Béla. Az aeszthetika története. Három kötet. (VI, 504; 
VI, 553 és VI, 635 lap.) 11. — 

Kállay tn A szerbek története 1780— 1815. Első gat 
(8640 lap.) 

Kidd Hálám. Társadalmi evolueczió. (XII és 387 lap.) Fa — 

B. Krafft-Ebing R. A törvényszéki elmekórtan" tankönyve. 
(Elfogyott.) 

Laneciani R. A régi Róma a legujabb ásatások világításában. 
Fordította Lubóczi Zs. Számos műmelléklettel és szöveg- 
közti rajzzal. (368 lap.) 6. — 

Laveleye Emil. A tulajdon és kezdetleges alakjai. Fordította 
dr. Bartha Béla. Két kötet. (LXXI, 404 és 315 lap.) 6.— 

— Kormányformák az ujkori társadalmakban. Fordította Tóth 
Lőrincz. (Elfogyott.) 

Lavergne Leonce. Az angol mezőgazdaság. Fordította Beksics 
Gusztáv. (XX és 464 lap.) 1. — 

Le Play. A munkásviszonyok reformja. Fordította és bevezette 
Geöcze Sarolta. (VIII és 540 lap.) 

Leroy Beaulien Pál. Az uj socialismus és birálata. Fordí- 
totta Sasváry Ármin. Bevezető előszóval Kautz Gyulától. 

(Elfogyott.) 
— Pénzügytan. Fordította Láng Lajos. Négy kötet. ET tén 

542; XXII, 506, XX, 486 és XX, 536 lap.) 
Lewes "György Henrik. A philosophia, története Thalestól 

Comte-ig. (Elfogyott.) 
— Goethe élete. (Elfogyott.) 

. Mae Carthy Justus. Anglia története korunkban. (Elfogyott.) 

Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. (Elfogyott.) 

; meret Ede. Babylonia és Assyria. Számos illustratióval. 8 vk 

lap.) 
Maine $umner H. A jog őskora. (Elfogyott.) 
Marezali Henrik. Az 1790/1-diki országgyűlés. Két kötet. b ban 

393 és 382 lap.) : ! 
Mayr György. A társadalmi élet törvényszerűsége. A Ja öntet 

viszonyok figyelembe vételével. (XVI és 348 lap.) : 8. — 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 2 
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Medveczky Frigyes. Társadalmi elméletek és ésben ev 
és. 412 lap.) 

Müller Miksa. Ujabb felolvasásai a nyelvtudományról. (ütrogy) 
Némethy Géza. A: római elégia. (XVI és 422 lap.) 4. — 

— ——— — Vergilius élete és művei. (IV és 476 lap.) ali ús 18 

Nisard D. Tanulmányok a renaissance és a reformatió korás 
ból. (Elfogyott.) 

— A franczia irodalom története. (Elfogyott.) 
Pauler Gyula. A magyar nemzet története az áepádházi, 

királyok alatt. (Elfogyott.) 
— -Szent Istvánig (XI; 276 lap.) pettáá-é 
— Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvésé 1664 

—1671. Két kötet. (Elfogyott.) 
ki úp ere ggagó Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. er 

la 
Payöt ( Gyula. Az akarat nevelése. (XXIII és 288 lap. (Elfogyott) 
Radó geg Az olasz irodalom története. Két kötet. EN és 

552 la j 
Rambaud A. Oroszország története. Fordította: Laukó . Alüöl és 

Két kötet. (432 és 448 lap.) 6. — 
Ranke Lipót. A. római pápák az utolsó négy században (Elfogy.) 
Ratzel Frigyes. A föld és az ember. Antlitepog om 

Fordította. Simonyi Jenő. (XX és 624 lap.) 
Ribbeek Ottó. A római költészet története. Fordította Csiky. 5 

Gergely és Katona Lajos. Három kötet. (420, 448 pg 552. 
p.) 

Ribot Th. 79 lelki átöröklés. Fordította Holló István KVI és 
4. lap. BT; 

Ruskin. Velencze kövei. Fordította Geöcze Sarolta. Három . v 
Kötet. (511, 488 és 339 lap.) "20. — 

Sainte-Beuve. Arczképek a franczia" ujabbkori társadalomból. 
Fordította Wohi Janka. (XX és 416 lap.) 3. — 

Sehuchardt Károly. Schliemann ásatásai Trója Tyrins, Mykéne, 
Orchomenos és Ithakában. Fordította: Öreg" János. Két 
arczképpel, 7 tervrajzzal és 321 ábrával. . (464 lap.) " 6.— 

Simonyi: Zsigmond: A magyar nyelv. Két kötet. (Elfogyott. 
( Sorel Albert. Európa és a franczia forradalom. (Elfogyott) 
Southey Róbert. Nelson életrajza. Fordította Reményi Antal, 

(XVI és 428 lap.) 5. — 
Symonds J; Addingt. Renaissance Olaszországban. (Elfogyott) 
Szász Károly. A világirodalom nagy époszai; (Elfógyott.) 
Tuine Hipp Adolf. Az angol irodálom története: (Elfőgyott ; vi 
(ez Ab jelenkori Franecziaország alakulása. (Elfogyott) I 
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Thierry Amadé. A római birodalom képe, Róma, alapításától 
kezdve a nyugati császárság végeig. Fordította G8iky 
Kálmán. (XII és 410 lap.) 

.—  Elbeszélések a római történetből az ötödik Szágkában 
€ Fordította dr. Öreg János. Négy kötet: 1. A nyugoti biro- 
2 dalom végső napjai. (Elfogyott.) II. Álarik, a birodalom 
" haldoklása. (Elfogyott.) III. Aranyszáju Szent János és 
Eudoxia császárné. A keresztyén társadalom keleten. (El- 
fogyott.) IV. Szent Jeromos. A kerésztyén társadalom nyu- 
gaton (XXVI és 588 lap.) 3. — 

Tódd Alpheus. A parlamenti Kormányrendszer Angliában s 
annak eredete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. Ford. 
Dapsy László. Három kötet. (Elfogyott. ) 

Trefort Ágoston. Emlékbeszédek és tanulmányok. ( Elfogyott.) 
— Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika, 

köréből. (Elfogyott.) 
Váezy János. Berzsenyi Dávid életrajza. Arczképpel. (Yánéa és 

432 lap.) —, 
Vámbéry SZÁR A magyarok eredete. (Elfogyott.) 
— A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. köinót o 
— Nyugot kulturája Keleten. (VIII és 423 lap.) 
Villémain. Pindar szélleme és a lantos költészet a rébák 

erkölcsi és vallási emelkedettségéhez való vonatkozásaiban. 
Fordította Csiky Gergely. (484 lap.) 3. — 

Akadémia könyvkiadó-vállalatának három utolsó cyklusá- 
ról. (1890—1898.) Jeléntés az — (Akad. értes. 108.) 

— könyvkiadó-vállalatára. Aláirási felhívás a M. Tud. — 
(Akad. értes. 2.) 

— könyvtára. (Akad. értes. 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 
. 89, 101, 1183, 125, 137, 149, 161, 173, 185, 186, 

187, 195, 209, 221, 233, 245. és 1. Heller Ágost, Szily 
Kálmán a. is.) 

— könyvtárában. Diplomatariumok és Monumenták a 
M. Tud. — (1. Hellebrant Árpád a.) 

— — Folyóiratok és időszakos kiadványok a M. Tud. — 
(I. , Folyóiratok" a.) 

— — Kiállítás az — (Akad. értes. 80.) 
— körlevele á m. törvényhatóságokhoz. (Akad. értes. 2.) 
— megalapításáról. Egykorú tüdósítások a — (I. Viszota 

Gyula a.) 
94 
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Akadémia, 

Akadémiához. B. Wesselényi Miklós levele az — (Akad. 
értes. 38.) (Facsimilével.) 
megbizásából és segélyezésével megjelenő munkák 
és folyóiratok. (Akad. értes. 5, 17, 29, 41, 53, 65, , 
77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 151, 173, 185, 195, 
209, 221, 232, 245.) 
milleniumi kiadványának tervezete. (Akad. értes. 39.) 

— munkásságáról. Jelentés a Magy. Tud. — 1888— 
1909. (I. Evkönyv. XVII. 7. és Akad. értes. 5, 6, 
17, 18, 29, 30, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 125, 
137, 149, 161, 173, 185, 195, 209, 221,- AA 
245. számaiban, 1. Szily Kálmán és Heinrich Gusz- 
táv a. is.) 

— pályakérdései. 1831—1892. (Akad. értes. 34, 35, 45.), 
1893—1900. (Akad. értes. 1830.) 

— pénztárának állása. A Magy. Tud. — 1889—1909-ig. 

Fe 

(Akad. értes. 5, 17, 29, 38, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 
113, 125, 137, 149, 161, 173, 182, 195, 206, 221, 
233, 245. számaiban.) 
részére befolyt hagyományok, adományok és új ala- 
pitványok. A Magy. Tud. — 1890-től 1909-ig. (I. 
Akad. értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 
122, 134, 146, 158, 170, 182, 194, 206, 219, 231, 
243. számaiban.) 
részvétirata a berlini kir. porosz akadémiához Momm- 
sen Tivadar k. tag halálakor. (Akad. értes. 168.) 
szerepe a képzőművészetek fejlesztésében. Az — 
(I. Pulszky Károly a.) 
szervezéséről és megalakulásáról. Döbrentei Gábor 
eddig ismeretlen levele az — (I. Székely Ödön a.) 
Széchenyi-emlékünnepe 1910. május 1. tartott ünne- 
pélyes közgyűlésen, Tartalom: I. Berzeviczy Albert : 
Megemlékezés gróf Széehenyi Istvánról. II. Heinrich 
Gusztáv: Széchenyi és az Akadémia. III. Vargha 
Gyula: Széchenyi. (Költemény.) IV. Angyal Dávid: 
Gróf Széchenyi István emlékezete. 45 lap. 1910.  1.— 
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Akadémia 91 

Akadémia. Széchenyi és az — (Il. Heinrich Gusztáv a.) 
."— Széchenyi-múzeuma. I. Széchenyi István munkái. 

II. Széchenyire vonatkozó munkák és folyóiratokbeli 
czikkek. III. Hirlapok és egylevelű nyomtatványok. 
IV. Széchenyi-kéziratokról. V. Kéziratok Széchenyi- 
ről. VI. Képek és szobrok Széchenyiről. VII. Képek 
és szobrok Széchenyi környezetéről. VIII. Emlék- 
tárgyak és tiszteletjelek. IX. Jelentések Széchenyi 
haláláról és egyéb családi eseményekről. (Akad. 
értes. 101, 113, 125, 137, 149, 161, 173.) 

— Széchenyi-múzeumának tárgyjegyzéke. Osszeállította 
Szily Kálmán és Viszota Gyula.: IV és 189 lap. 
1905. 1.— 

— A , Szombati kör" és a M. Tud. — 1849—50-ben. 
. (Akad. értes. 34.) 
— t. tagjaihoz. Kérelem a Magy. Tudom. — (Il. Szily 

Kálmán a.) 
— tagjaihoz. Körlevél az — (Akad. értes. 100, 208.) 
— tiszteleti tagjává ajánltatik. Lamberg Ferencz gróf 

altábornagy, az 1848. szept. 28-án a hajóhidon . 
meggyilkolt királyi biztos, az — (Hadtört. közl. VIII. 2.) 

— ügyrendje új kiadásáról. (Akad. értes. 27.) 
— ügyrendjén. Módosítások a — (Akad. értes. 16.) 
— 1848. márczius 20-án tartott ülése. (Akad. értes. 99.) 
— üléssora. A Magy. Tud. — (I. Akad. értesítő min- 

den év januáriusi füzetében.) 
—- vagyonának állásáról, évi bevételeiről és kiadásai- 

ról. Jelentés —- 1889-től 13909-ig. (Akad. értes. 
2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 184, : 
146, 158, 170, 182, 194, 206, 219, 231, 243. szá- 
maiban.) 

— vagyonáról. (I. Berzeviczy Albert a.) 
—- 1841. szeptember 3-án választott tagjaihoz. Üdvözlő 

levelek — I. Báró Vay Miklós ig. taghoz. — II. 
Pulszky Ferencz ig. és tiszt. taghoz. III—IV. Hun- 
falvy Pál ig. és r. taghoz. (Akad. értes. 22.) 
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j 
. —. Akadémia veszteség- és nyeronágyázkaltói 1890. de- 
Bs czember 31—1909. deczember 31-én. A Magy. Tud.— 

(I. Akad. értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 
122, 184, 146, 158, 170, 182, 194, 206, 219, 231, 
243. számaiban.) 

— zoologiai kiadványai 1832—1890-ig. (Akad. érte- 
sitő. 21.) 

— Michelson-féle pályadíj jnkalótitétélet A szentpéter- 
vári Császári Tadományos — (Akad. értes. 210—211.) 

— Világ — (Il. Kemény Ferencz a.) 
Akadémiai Almanach. Polgári és csillagászati naptár- 

. ral. Magy. Tudom. — (1890-től 1911-ig.) Kis 89. Egy- 
egy évfolyam ára 2.— 

— archaeolog. bizottság évi jelentése. (I. Arch. értes. 
minden kötet 3. szárába) 

— bevételek állása. Magy. Tud. — 1891. decz. 31— 
1909. decz. 31-én. (I. Akad. értes. 14, 26, 38, 62, 
74, 86, 98, 110, 122, 1834, 146, 158, 159, 170, 174, 
182, 194, 906, 219, 231, 243. számaiban.) 

— díszterem falfestményéről. Jelentés az — (Akad. 
értesítő 25., 29.) . 

— előirányzat. Magy. Tud. — 1891-re—1909-re. (I. 
Akad. értes. 14, 26, 38. 50, 62, 74, 86, 98, 112, 
124, 135, 146, 158, 170, 182, 194, 206, 219, 282. 
számaiban.) 

— Értesítő. M. Tud. — (Akad. értes. 18 
— — előrajza. Az — (Akad. értes. 1.) 
— — Szerkeszti a főtitkár. (Fraknói Vilmos.) XXIII. év- 

folyam. 1889. 1—5. szám. Név- és tárgymutatóval. 
n. 89. 1890. 218 lap. 6.— 

— — AM. Tud. Ákadófnia megbizásából szerkeszti Szily 
Kálmán, a 184-ik számtól Heinrich Gusztáv főtitkár. 
Egy-egy kötet ára 6.— (A HEGY VISLANÓ Vállalat 
pártoló tagjai ingyen kapják.) n. 89. I. kötet (1890) — 
XXII. kötet (1911.) 

— jutalomtételek. (Arch. értes. XII. 3.) 
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Akadémia — 23 

Akadémiai kiadása. Zrinyi költői müveinek — (I. Badics 
Ferencz a.) 

— kiadványok ügye. Az iskoláknak és egyesületeknek 
küldött — (Akad. értes. 11.) 

— kiadványokat hivatalból kapnak. Hazai és külföldi 
intézetek, melyek — (Akad. értes. 29, 41, 53, 65, 
77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161, 173, 185, 195, 
209, 221, 233, 245. számaiban.) 7448 

— nagyjutalom és a Marczibányi  mellékjutalomról. 3 
Jelentés az — (Évkönyv XVII. 7. és Akad. értes. 
17, 18, 29, 30, 41, 42, 53, 65, 66, 77, 78, 89, 90, 
101, 104, 113, 125, 127. 137, 149, 150, 151, 161, 
173, 174/175, 185, 188/189, 195, 209, 212/2183, 
221, 233, 245. számaiban.) 

— osztályok és bizottságok költségvetése. A Magy. 
. Tud. — 1891-től 1910-ig. (I. Akad. értes. 14, 16, 
25, 38, 49, 61, 62, 74, 86, 88, 99, 112, 124, 135, 
146, 158, 170, 182, 194,. 206, 219, 231, 243. szá- 
maiban.) MEL 

— pályakérdés. (Arch. értes. XVI. 3., XVII. 3.) slat 
— pályakérdés az ötvösség történetéből. (Arch. értes. 

EV ak SX. XA 
— pályázat. (Arch. értes. XV. 3. és XXIII. 3.) sz AM 
— pályázati szabályok. (Akad. értes. 17, 29, 41, 53, 698 

65, 77, 89, 101, 113, 125, 1837, 149, 161, 173, 185, h8 
195, 209, 221, 233, 245. számaiban.) 

— pályázatok eldöntéséről. Jelentés — (Akad. értes.  . "A 
. 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, j 

161, 173, 185, 195, 209, 221, 233, 245. számaiban.) jeg 
— a pályázatokról — (Il. Akad. évkönyv. XVII. 7.) 
-- számadásokról. Wőtitkári jelentés. Magyar Tud. — 

1890—1910. (Akad. értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 
36, 98, 110, 122, 134, 146, 158, 170, 182, 194, 206, 
218, 230, 242, 246, 247. számaiban.) 

"— törekvései. Bessenyei — (Il. Császár Elemér a.) 



s dlée a AA gs TÉLRE zésig Alba," a) 

nr A Wet, 

Akadémia 

Akadémiai választásokról. Jelentés az — (1. ,X. Y." 
alatt és az Akad. értes. minden év a Május sa 
számában.) 
-ban. Kazinczy Ferencz működése az — (Il. Viszota 
Gyula a.) 
-a megalakulástól 1847-ig. Tagajánlások az — — (1. 
Viszota Gyula a.) 
Gróf Teleki József mellszobra az — (I. Viszota 
Gyula a.) 
-hoz. A belgrádi szerb kir. Akadémia levele az — 
(Akad. értes. 2.) 

-hoz. A budapesti légszeszgyárak igazgatósága levele 
a M. Tud. — (Akad. értes. 2.) 
-hoz a ,zérus-meridián és egységes időszámítás" 
tárgyában a — intézett kérdésekre válasz. (Akad. 
értes. 15.) 

-hoz , Árpád honfoglalása" tárgyában intézett kérdé- 
sekre. Válasz a — (Akad. értes. 14.) 
részvétirata a berlini kir. porosz Akadémiához — 
Mommsen Tivadar k. tag halálakor. (Akad. értes. 168.) 
-ák Szövetségének 1900. évi MENTNNATÓ Jelentés 
az — (l. Heller Ágost a.) 

1903. évi gyűléséről. Jelentés az — Előterjeszti 
Lenhossék. Mihály r. tag. (Akad. értes. 167.) 
Londonban tartott második nagygyűléséről. Jelentés 
az — (Il. Than Károly és Goldziher Ignácz a.) 
Párisban, 1901. április havában tartott közgyűlésé- 
ről. Jelentés az — (Il. Goldziher Ignácz a.) 

1907. május 27-étől junius. .2-ig Bécsben tartott 
III. nagygyűléséről. Jelentés az — (1. Goldziher 
Ignácz a.) 
1910. május 9—15. Rómában tartott IV. nagygyű- 
léséről. (1. Goldziher Ignácz a.) 
határozata a nyomtatványok, kéziratok stb. kiköl- 
csönzése tárgyában. (Akad. értes. 140.) 



Akadémia—Alakmagyarázatok 25 

Akadémián a XVI. században tanult magyar ifjak latin 
versei, mint forrásművek és pótlások a Magyar 
Athenáshoz. A wittenbergi — (I. Koncz József a.) 

— Deák Ferencz mint tanuló a győri — (I. Ferenczy 
Zoltán a.) 

— -tól küldött okiratokról. Jelentés a dán királyi — 
(Akad. értes. 21.) 

— .tól kutatásokra és irodalmi vállalatokra 1889-ben 
nyujtott segélyek. A M. Tud. — (Akad. értes. 2.) 

Akarat. Figyelem és — (Il. Belják B. Pál a.) 
— és beszámítás kérdése a büntetőjogban. Az — (I. dr. 

Ányos István a.) 
— kérdésének történetirodalmáról. Az — (I. dr. Szlá- 

. vik Mátyás a.) 
— nevelése. Az — (1. Payot Gyula a.) 
— problémája a görög gondolkozásban. Az — (Il. dr. 

Janicsek József a.) 
— végrehajtása és az egyéni jog. Az állami — (I. dr. 

Balogh Arthur a.) ; 
— -ról. A szabad — (I. Hörk József a.) 

Akasztói éremlelet. (Arch. értes. XIII. 3.) 
Akáczfák paizstetvéről. Az — (Il. Horváth Géza a.) . 
Akin Károly I. tag T 1893. okt. 31. (Akad. értes. 53.) 
Akkumulátorok működéséhez. Kisérleti adatok az — 

(I. dr. Schenek István a.) 
" — -ról. Az — (I. dr. Schenck István a.) 

Akragas és egyéb görög államok demokratiája. Taras, 
Syrakúsa — (I. Schwarcz Gyula a.) 

Akták az 1607/8-iki hajdulázadás történetéhez. Levelek 
és — (I. dr. Komáromy András. a.) 

Alajbég telepítései. Egy — (Il. dr. Borovszky Samu a.) 

Alakjai. A természeti jelenségek mythikai — (Il. Vogul 
népkölt. gyüjtem. II. 2.) 

Alakmagyarázatok. (I. ifj. Szinnyei József a.) 
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Alakok— Alapelve 

Alakok elméletéhez. A négyzetes — (I. Bauer Mihály úg 
— A semidefinit. guadratikus — (I. Rados Gusztáv a. 
— Az adjungált bilineár — (I. Rados Gusztáv a) 
— Adjungált négyzetes — (Il. Rados Gusztáv a.) 
— Sabariából. Antik ólom — Ábra. (Arch. értes. X. 1.) 
— egyes pókfajok közt. Átmeneti — (I. dr. Lendl 

Adolf a.) 
— a Halotti Beszédben. Ismeretlen nyelvtani — (l. 

Szinnyei József a.) 
Alaktan. Magyar hangtan és — (l. Simonyi Zsigmond : 

Tüzetes magyar nyelvtan. I.) 
— -a. A déli-lapp nyelv rövid — (I. Halász Ignácz a.) 
"— A verbászi német nyelvjárás — (1. Lindenschmidt 

Mihály a.) 
— -ához. A mód- és időalakok. Az ugor nyelvek össze- 

hasonlító — a) Többes és kettős szám. — b) Col- 
lectiv számnevek. — c) Az igeragozás; alanyi, 
birtokos és tárgyi személyragozás. (1. Budenz József 
hagyatékából a.) 

— A névragozás. (Il. Budenz József a.) 
— -áról. A pióczafélék külső — (Il. dr. Apáthy ISYAGR a.) 
— -i adalékok. (I. ifj. Szinnyei József a.) 
Alany. Állítmány és — (I. Kalmár Elek a.) 
— és állítmány? Van-e psychologiai — (. Kicska 

Emil a.) 
— -áról általában s különösen Magyarországon. Az 

egyházi vagyon tulajdonjogának — (Il. d. Kosutány 
Ignácz a.) 

— ej, birtokos és tárgyi személyragok. Az ugor nyelvek 
összehasonlító alaktanához. Az igeragozás; — (l. 
Budenz József hagyatékából a.) 

— ról és állítmányról. Még valami az — (I. Kicska 
Emil a.) 

Alapelve. A szövetkezetek — (I. Nagy Ferencz a) 
— -i. Az 1777. évi Ratio Educationis — (1. dr. Fináczy 

Ernő a.) 



Alapelveinek— Alapítványa 27 

Alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig. 
A felsőbb analysis — (I. dr. Horváth József a.) 

— hangulatról. A hangulatváltozásokról, az egyéni — 
(I. dr. Pekár Károly a.) 

— -harczalakzat. A X. századbeli magyar — Rajz. 
(Hadtört.. közl. I. 4.) 

— -ítása. Ersekujvár második — (Il. Matunák Mihály a.) 
— és első határai. A pécsi egyházmegye — ((. dr. 

Ortvay Tivadar a.) 
— -ának négyszázéves emlékünnepe alkalmából. Utó- 

hangok a wittenbergi egyetem — (l1.Stromp László a.) 

. Alapító-levele. A tihanyi apátság 1055-iki — (Il. Sza- 

.  mota István a.) 
— Kovács Ferencz — (Akad. értes. 58.) 
— Ormódi Vilmos — (Akad. értes. 168.) 
Alapítvány a finn-ugor nyelvészet előmozdítására. (Nyelvt. 

. közlem. XXVI. 1.) 
— dr. Pollák Henrik nevére Pollák Jakabtól tett — 

(Akad. értes. 63.) 
— Scitovszky János herczegprimás nevére tett — 

(Akad. értes. 63.) 

— hollandiai egyetemeken tanuló magyarok számára. 
Két — (I. Zoványi Jenő a.) 

— ügyrendi szabályzata. Ifj. Bojári Vigyázó Sándor 
emlékére tett — (I. ifj. Bojári Vigyázó Sándor a.) 

— -a. A pesti magyar kereskedelmi bank — (Akad. 
értes. 44.) 

— -a Bródy Zsigmond — (Akad. értes. 16.) . 
— -a Kőrösi Csoma Sándor emlékére. Duka Tivadar It. — 

(I. Duka Tivadar a.) 

— :-a Forster János nevére. Forster Gyula — (Akad. 
8 "4 értes. 69.) 

— -a Scitovszky János herczegprimás nevére. Forster 
Gyula — (Akad. értes. 69.) 

— -a Ipolyi Arnold — (Akad. értes. 44.) 
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Alapítványa Kanizsay Károly — (Akad. értes. 15.) 
— -a Tomori Theodorovits Anasztáz — (Akad. értes. 69.) 
— -a Wahrmann Mór — (Akad. értes. 44.) 
— -a Id. báró Wodianer Albert — (Akad. értes. 124.) 
— -ából. Magyar történeti színműtár. Kóczán Ferencz : 

— (I. , Magyar tört. színműtár" a. 
— -ok. A M. Tud. Akadémia részére befolyt hagyomá- 

nyok, adományok és új — 1890-től 1909-ig. (Akad. 
értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 
134, 146, 158, 170, 173, 182, 194, 206, 219, 231, 
243. számaiban.) 

Alapjai és a continuum problémája. A halmazelmélet — 
(I. König Gyula a.) 

— -műveletek elmélete. Az — (I. Juvancz Irén a.) 
— -problemája. Az aesthetikai tetszés — (1. Mitrovics 

Gyula a.) 
— Pe értékelmélet feladata és — (Il. Böhm Károly a.) 
— -szabályok és Ügyrend. Magy. tudom. akadémiai — 
— -tételei. Descartes mechanikájának — (I. Ellend 

József a.) kH 
— -tételeire. Alkalmi megjegyzések Herbart lélektaná- 

nak — (I. dr. Schneller István a.) 
— -törvénye. A szellemtörténet — (]. Stein Lajos a.) 
— -jai. A lelki élet — (I. dr. Baló József a.) 
— -jai. Az ismerettan — (Il. dr. Palágyi Menyhért a.) 
Alán nyelvemlékek szókincsünkben. (1. Munkácsi Bernát a.) 

Albániából. Csathoz való aranylemez — Ábra. (Arch. 
értes. XXIV. 4.) ; 

— Griffes díszű. aranylemez — Ábra. (Arch. értes. 
XXIV. 4.) 

— Szíjvég aranyból és aranycsat — Ábra. (Arch. értes. 
XXIV. 4.) 

Album. A Hunfalvy — (Akad. értes. 26.) . 
Albuminoid és proteid-ammonia meghatározásár ól. Az — 

(1. Winkler Lajos a.) 



Aldana—Alexander Bernát . 99 

Aldana versiója a szegedi veszedelemről. (1. Kropf 
Lajos a.) 

Aldehydekre és ketonokra. Az aromás nitro-vegyületek 
hatásáról — (Il. Bittó Béla a.) 

Alduna vidékén. Régiségekről az — (I. Neudeck Gyula a.) 
— -ről. Őskori szobrocskák az — (I. Milleker Bódog a.) 
— való ősemlékek korrendi osztályozása. A magyar- 

országi — (Il. B. Miske Kálmán a.) 
— -i határkapuja. A Trajanus előtti Dacia — (Il. Téglás 

Gábor a.) 
— -i Kozla telepről. 1 ábrával. Bronzkarperecz az — 

(Arch. értes. XV. 5.) 
— -i leletek. (1. Bella Lajos a.) 

. — -i római erőd. Három — (I. Milleker Bódog a.) 
— -i zuhatagok sziklaföliratairól. Az — (Arch. értes. 

XIV. 1.) j 
— -i szikla-felirataihoz. Ujabb adalékok az — (I. Téglás 

Gábor a.) 
Aldunán. Tiberius útja az — (I. H. J. a.) 
— — U. az. 12 ábrával. (I. Neudeck Gyula a.) 
Alexander Bernát. A lelki élet egysége. (Athen. XIV. 2.) 
— A művészi phantásiáról. (Athenaeum I. 1.) 

. — Birálatok a Gorove-jutalomra beérkezett pályamunká- 
ról. (Akad. értes. 42.) 

—  Emlékbeszéd Domanovszky Endre lev. tag felett. 
19 1. 1901. (Emlékb. XI. 1.) —.30 

— delentés a Lukács Krisztina-féle pályázatról. (Akad. 
értes. 91., 176/177.) 

— a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról, 
(Akad. értes. 104., 188/189.) 

— a Vojnits-jutalomról. (Akad. értesítő 222/223.) 
a  "— Nemzeti szellem a philosophiában. Kivonat. (Akad. 

értes. 46.) 
— Taine Hippolyte emlékezete. 36 lap. 1903. (Emlék- 

beszédek XII. 1.) —-.60 
a — (I. Burckhardt Jakab a. is). 
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30 Alexajdér Magda—aAlgebrái alapja 

Aléxánder Mágda. A relief. (Athenaeum XVIII. 1/2.) 
Alexandriai. Szent-Katalin legendája középkori gadktsásar 

munkban. (I. Katona Lajos a.) 

Alexics György. Az oláh nyelv eredete. GYÉR közl. 
XXVI. 3.) 

— Juhnevek. (Nyelvtudomány II. 4.) . 
— Peéröntöl. (Nyelvtudomány II. 4.) 
—  Pogheáz. (Nyelvtudomány II. 2.) 

— és Asbóth Oszkár. Preszáka, Priszáka. (Nyelv- 
tudomány I. 3.) 

Alexovits és. Szeitz elleni védekezése verségültékk ts 
dr. Herényi Lajos a.) 

Alföld csapadék-viszonyai. A magyar — (1. Hegyfoky 
Kabos a.) 

— közepén. Az alsó és felső légáramlatok a magyar -— 
(I. Hegyfoky Kabos a.) 

— Petőfi és az — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 
— XVII. századi történetéhez. Egy alajbég telepítései. 

Adalék az — (1. Borovszky Samu a.) 
— -i Sánczok Maros-Duúa közti csoportozatának hély- 

rajzi és szerkezeti sajátságai. Az — (I. Téglás 
Gábor a.) 

— -i sánczok a Maros-Duna közti csoportozatának 
Maros-Dunaközi csoportjánák helyrajza és technikai 
szerkezete. Az — (Il. Téglás Gábor a.) . 

—- js székés vizek mikrofanájának ismeretéhez. Adatok 
az — (I. Daday Jenő a.) 

Algebrai alapja. A Fourier-féle mechanikai elv alkal- 
mazásának — (I. Farkas Gyula a.) 

— és logarithmiküs singülaritásokról. Általános téte- 
lek az — (I Dienes Pál és Dienes Valéria a.) 

— felületek magasabbrendű  érintősíkjai. (1. Tötössy 
Béla" a.) 

— függvények elméletéhez. Az egy complex változó — 
(I. Schlesinger Lajos a.) 
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Algebrai görbék—Alkohol 31 

Algebrai görbék elméletéhez. A harmadrendű — (I. 
Vályi Gyula a.) . 

— íteratio elméletéhez. Az — (Il. Dávid Lajos a.) 
— határfüggvényéről. (I. Dávid Lajos a.) 
— mennyiségek általános elméletéhez. Az — (I. Bauer 

Mihály a.) 
— elméletének alapvonalai. Az — (Il. König Gyula a.) 
— resolvensek elméletéhez. Adalék az — (I. Rados 

Gusztáv a.) 
— tételéről. Kronecker egyik — ((l. Rados Gusztáv a.) 

Algir állat- és növényotszágáról. (1. Nendtvich Károly a.) 
Al-Gyön. Ásatás — (Il. Tömörkény István a.) 
Ali basa házasulásáról és haláláról szóló históriás ének- 

. ről. Az — (I. dr. Pekár Károly a.) 
— kapudán basa. (I. Hadtört. okmánytár 2-ik szám a.) 

Alit. (I. Simonyi Zsigmond a.) 
Alkali-fémek sóira. A szénsav bontó hatásáról az — 

(I. Liebermann Leó a.) 
— tartalmáról. Az érett magzat vérének hydroxylion- 

és titrálható — (Il. Szili Sándor a.) 

Alkaloidák: hydroszármazékai. China — (Il. Konek" Fri- 
gyes a.) 

— . -ok synthesiséről. Kéntartalmú — (1. Konek Frigyes a.) 

Alkamenes. Phidias tanítványa. (1. dr. Hekler Antal a.) 
— -tanulmányok. (I. dr. Hekler Antal a.) 
Alkermes. Razzia: X. Gyülep. Misödör. Puncs. Keleti 

műveltségszók : Maszlag. — (I. Kúnos Ignácz a.) 

Alkohol befolyása. a fehérje szétesésére. Az — (1. Dóno- 
gány Z. és Tibáld M. a.) 

— hatása magnesium-nitridre. Methyl — (I. Szarvasy 
Imre a.) 

— -mérgezés ismeretéhez. Tanultnányok a nicotin- és" — 
(I. Vas Frigyes a.) 

— -mérgezésekről. Tanulmányok az idült nikotin- ég — 
(I. Vas Frigyes a.) 
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32 Alkoholok— Almadeni 

Alkoholok élettani hatásának ismeretéhez. Adatok az — 
(I. Verzár Frigyes a.) ; 

— pyridin tartalmáról. Az amyl — (I. Asbóth Sándor a.) 
— kimutatásáról. Az egyértékű — (Il. Bittó Béla a.) 
Alkonyatban. , Vérfoltok" hómezőn és vöröslátás — 

(I. Schulek Vilmos a.) 
Alkotmány története. A lengyel — (I. Hüppe S. a.) . 
— visszaállítása jubileumára hirdetett ódapályázatról. 

Jelentés a koronázás és az — (Il. Csengeri János a.) 
— -ban. A felelősség elve a magyar — (I. dr. Ferdi- 

nándy Géza a.) 3 
— -ban. A koronaőri intézmény a magyar — (I. dr. 

Rátvay Géza a.) 
— -ban. A rendi elemek a magyar — (I. dr. Ferdinándy 

Géza a.) 
— -jogba. Bevezetés az angol — (I. Dicey A. V. a.) 
— -jogi átalakulása modern állammá. Magyarország —v 

(I. Schwarcz Gyula .a.) 
— -ok gyűjteménye. A modern — (I. Ballagi Géza a.) 
— -os szabadságát? Miként tartotta fönn Magyarország 

a középkorban — (I. gr. Andrássy Gyula a.) 
— politika köréből. Az — (I. Schwarcz Gyula a.) 
— történelem korszakai azon csak imént fölfedezett 

görög munkában, melyet némelyek Aristotelesnek : 
tulajdonítanak. Az atheni — (I. Schwarcz Gyula a.) 

— történelmében, különös tekintettel a spanyol alap- 
törvényhozásra. A tudományos és irodalmi kitünősé- 
gek jogczíme a felsőházi tagságra az európai álla- 
mok — (I. Schwarcz Gyula a.) 

— -történeti munkáról. A legújabban fölfedezett athénei 
— (I. Schwarcz Gyula a.) 

— -unk fejlődése. Mátyás és — (I. Marczali Henrik a.) 
Allcharról, Makedóniában. Lorandit, új thallium-ásvány 

— (Il. Krenner József S. a.) 
Almadeni cinnabarit fénytörése. Az alsósajói cinnabarit 

kristálytani vizsgálata és az — (I. Zimányi Károly a.) 



Almanach— Alsóiványi 33 

Almanach. M. Tud. Akadémiai — (I. , Akadémia" a.) 
Almásy György. Jelentés tiensani tudományos utazá- 

somról. (Math. és term. tud. értesítő XIX. 2.) 
Alosztályok tárgyában. Bizottsági javaslat az — (Akad. 

értes. 12., 14) 
Alpári leletekről. Ujabb — (Il. Majláth Béla a.) 
— őŐsleletek. (1. Farkas Sándor a.) 
Alpica (E. —) L. K. és E. Inconspicua E. S. névű 

fajokról. Tanulmányok az Epeira Cucurbitina CIl., — 
Adatok az újabbirányú Descendentia-elmélethez. (Il. 
dr. Lendl! Adolf a.) 

Alsó- és Felső-Pannoniában. Római föliratok — (I. 
.. Fröhlich Róbert a.) ; 
Alsófehérmegyei múzeum. Az — (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— -történelmi-, sz er és természettudománryi egy- 

est Az — (I. ,b. b.", Arch. értes. XVI. 4., XXIII. 
. ég JA." XX." a. is.) 

— igát vogul nyelvjárás. Nyelvmutatványokkal. (I. dr. 
Munkácsi Bernát: A vogul nyelvjárások szórago- 
zása. III.) 

— -meczenzéfi német nyelvjárás hangtana. (1. dr. Ge- 
deon Alajos a.) 

— -moesiai érmek. Kiadatlan — (Il. Neudeck Gyula a.) 
— -nyéki ásatás. (I. Haugh Béla a.) 
— megskortót 1 képes táblával és 5 ábrával. (Il. Wosinszky 

Mór a 
— -Rákosig. A Limes.Dacius két Küküllő és Olt közötti 

részlete Udvarhelymegye éjszaki és keleti HORYSABAN 
ben Oroszfalutól — (I. Téglás Gábor a.) 

— .sajói cinnabarit kristálytani vizsgálata és az altítaé 
deni cinnabarit fénytörése. Az — (1. Zimányi Károly a.) 

—  sszentgyörgyi sír. A jász — (Il. Held Viktor a.) 
—- sszentgyörgyön. A nemz. múzeum ásatása Jász — 

(Arch. értés. XIX. 5.) 
— -iványi sírdombok (Kunhalmok) bag tig Az — 

. (: Nagy Géza"a) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 3 



34 Alsó-Mihályfalván— Amerikai 

Alsó-Mihályfalván. Római és más sírokról — (l. kánajtsr 
István a.) 

— -szopori Nagy Imre. (Il. Nagy Imre a.) 
Altáji elemek a szláv nyelvekben. (I. Munkácsi Bernát a.) 
— nyelvek hangtörténetéhez. Az — (I. Gombocz Zoltán a.) 
— nyelvészet terén. Esemény az ural — (l. Simonyi 

Zsigmond a.) 
, Alte-Leutsch" nevezetű neolith-telepről. Az — (I. dr. 

Horváth Ákos a.) 
Altemplom. A debrői — (Il. Gerecze Péter a.) ; 
Aluminioid- és proteid-ammonia meghatározásáról. Az — 

(I. Winkler Lajos a.) ; 
Alumiumhyd rophosphat Gömör vármegyében. Vashegyit, 

egy új bázisos — (I. Zimányi Károly a.)  . 
— -phosphat Vashegyről (Gömörmegyében.) Egy — ((l. 

Zimányi Károly a.) 
Alvilági cultus történetéhez. Ujabb adalék a KÉS 

tusai -— (I. Téglás Gábor a.) 
— istenek magyarországi római kőemlékeken. 6 dr. 

Kuzsinszky Bálint a.) 
Alvinczy Péter életéhez. (I. Kemény Lajos a.) 
Alvó emlősök anyagforgalmához. Adatok a téli álmot — 

(I. Hári Pál a.) 
Amadé László életéhez. Adatok — (I. Vértessy Jenő 

és dr. Illésy János . a. is.) 
Ambrus Zoltán. (1. Payot Gyula a.) 
Amerikai Egyesült Államokban. A valutákérdés az 

Észak — (Il. dr. Bamberger Béla a.) 
— Egyház és oktatásügy az —. (1. Várnai Sándor a.) 
Amerikai halakban élősködő Paramphistomidafajok ana- 

tomiai és szövettani viszonyai. A Dél — (l. many 
Jenő a.) 

— Trematodák. (I. Daday Jenő a) 
— psychologia történetéből. Az utolsó 10 év az — (l. 

dr. Pekár Károly : a.) 
— psychologiai laboratoriumokról. (I. dr. Pekár Károly a.) 



Amerikába— Analogia 35 

. ——— Amerikába. A magyarok kivándorlása — (I. Thirring 
Gusztáv a.) 

Ammonia meghatározásáról. Az albuminoid- és proteid 
— (I. Winkler Lajos a.) 

— egymásra hatásakor keletkező termékekről. Az ózon 
és — (Il. Ilosvay Lajos a.) 

Ammonszarv szövettanához. Adatok az — (I. Schaffer 
. Károly a.) 

Amores. P. Ovidii Nasonis — (I. Némethy Géza ajó 
. Amorettekkel. Antik üvegedény bevésett — Ábra. 

(Arch. értes. XIV. 2.) 
Ampelumban vagyis a mai Zalatnán. Fortuna Salutaris 

és Jupiter szentélye — (Il. Téglás Gábor a.) 
Ampére-féle elemi törvények aeguivalenseinek meg- 

.. határozása. Az — (I. Farkas Gyula a.) 
Amylalkoholok pyridin tartalmáról. Az — (I. Asbóth 

Sándor a.) . 
Amytos psephismája. Herodotos és — (Il. Schwarcz 

Gyula a.) 
Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria 

litterarum spectantia. Jussu Academiae  $Scientiae 
Hungaricae ex sScriptis ab Eugenio Abel. Relictis 
cum commentariis edidit partimgue auxit Stephanus 
Hegedüs. 520 lap. 1903. ; 8.— 

— recentiora ad historiam renascentium in Hungaria 
litterarum spectantia. Jussu Academiae Scientiarum 
Hungaricae ex variis fontibus hausta cum commen-: 
tariis edidit Stephanus Hegedüs. 431 lap. 1906. — 8.— 

Analitikai függvények negativrendű szinguláris helyei- 
nek vizsgálata. (I. Dienes Pál a.) 

 Analogia az inductio szolgálatában. Az — (I. dr. Sárffy 
Aladár a.) 

— az újgörög szavak képződésében, Az — (Il. Peez 
Vilmos a.) 

— Ellentétre alapítok — (I. Szily Kálmán a.) 
. — és szóvegyítés. (Il. Simonyi Zsigmond a.) 

3 
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36 Analogonja— András 

B Analogonja a lineár differentiálegyenletek elméletében. 
8 A Sylvester-féle resultans — (I. Rados . Gusztáv a.) 
ks — -járól. Desargues, tantételének térbeli — (Il. Vályi, 
É. Gyula a.) j 
8 Analysis alapelveinek kritikai története Keplertől— 
78 Langrage-ig. (I. dr. Horváth József a.) 

Br Anarchismus és eredete. Az — (I. dr. Balogh Arthur a.) 
il — -ták az Egyesült-Államokban. (I. ,—y." a) . 

vő Anatomiai alapon. A Ruscus-phylilocladium morphologiai 
B. értelmezése — (I. Bernátsky Jenő a.) 
sat —- és mykologiai vizsgálatok a kóros és a korhadt 
tát bükkfán. (I. Tuzson "JÁnos crur ÖR 
ós — és rendszertani vizsgálatok az artocarpeák köréből. 

(I. Richter Aladár a.) 
KÖ! — és szövettani viszonyai. A délamerikai halakban élős- 
Bé ködő Paramphistomidafajok — (I. Daday Jenő a) 
a: — -ája és fejlődése körül tett vizsgálatok eredményei- 
ú ről. Beszámoló az emberi iris hátsó rétegeinek — 

. (I. Szili Aurél a.) 
"ét — -ájához. Adatok a Leguminozák bakteriumlakta gu- 
té; móinak physiologiai — (I. Bernátsky Jenő a.) 
al — -ea reformálása. A boncztani műszók: Nomina — 
§ (I. Mihalkovics (téza a.) 
88 Andegavensis. Codex Diplomaticus Hungaricus — (Il, 
98 Anjoukori okmánytár a.) 
16. Anderson Miklós. A dentalis spiransról az Osz ttHEBN: 
38 (Nyelvtud. közl. XXIII. 2.) 
na — Ivanovics. TF. (Nyelvt. közl. XXXV. 2.) 
yr Adorit új hazai ezüstércz. (I. Krenner József S. a.) 

Andorka K. A. magyar. nemesi fölkelés harczbalépése. 
; II. Frigyes ellen 1744-ben. (Hadtört. közl. VI. 1/2.) 
445 III. András. óta, a király. tanácsosainak felelőssége Ara- 

goniában és Magyarországon. (I. Schvarcz. Gyula, a.) 
András (Szent) határában. A római kori temetőről. 

Öcsöd és, — (1. Csallány. Gábor. a.) : 



Andrási-ezred— Angol alkotmányjogba 37 

Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére kiadott Instruc- 
tió. Az — (I. dr. Merényi Lajos a.) 

— hegyvonulat geologiai viszonyai. A rudabánya-szent 
— (I. Koch Antal a.) 

Andrássy ezred egyenruházata. Az — (1. Illésy Jánós a.) 

Andrássy Géza gr. gyűjteményéből. Wödeles ezüst- 
pohár a XVII. századból — Ábra. (Arch. értesítő 
XIX. 2.) 

54 Andrássy Gyula gróf ig. és t. tag. 1823—1890. (I. 
, lt Akad értes. 14.) 

— emlékezete. (I. Kállay Béni a.) 
— élete és kora. (1. Monori Wertheimer Ede a.) 
— (ifj) adományából kitűzött , Deák Ferencz élet- és 

. jellemrajza" czímű pályaműtervrajzról. Jelentés az — 
(Akad. értes. 113., 185.) 

— (ifj.) jutalomról. Jelentés az — (Akad. értes. 161.) 
"— (ifj.) Miként tartotta fönn , Magyarország a közép- 

korban alkotmányos szabadságát? (Akad. értes. 126.) 
— Manó. 1821—1891. (Akad. értes. 21. és Arck. 
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értes. XI. 3.) 
— 1. tag felett. Báró Radvánszky Bélaig. és t. tagtól. 

Emlékbeszéd — (Emlékb. X. 12.) —.30 
,. —— — Tivadár ig. t. T. 1905. május 13. (Akad. értes. 195.) 
i Anekdoták. Pápai Páriz — (I. ,D." a.) 

Anemometer-észlelésék a Haynald - observatoriumon, 
Kalocsán, 1881/1888. (I. Fényi Gyula a.) 

Anglia. A mai — (Il. Escott T. H. S. a.) 
— -ában. Pártpolitikai alakulások — (Athenaéum XII. 1.) 
— -ában. Társadalmi nevelés — (]. Pászthory János a.) 

Angol alkotmányjogba. Bevezetés az — (1. Dicey A. V. a.) 
—. és olasz levelek. Arány Jánoshöz intézett német, 

franczia — (I. A. J. levelére IV. közlem.) 
— helyesirási reformmozgálom. (1. Nyelvt. közl. XXIII. 3.) 

. — humanista Janus Pannonius. Egy — (I. Hegédüs 
István a.) 
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38 Angyal Dávid Anonymus Belae 

Angyal Dávid. Jelentés a nagyjutalomról és Marczibányi- 
mellékjutalomról. (Akad értes. 233.) 

— -a Vigyázó-pályázatról. (Akad. értes. 191.) 
— -a Vitéz-pályázatról. (Akad. értes. 226.) - 
— Kisfaludy és Petrarca. (Irod. tört. közlem. I. 1/2.) 
— Murád útja Várna felé. 1444. (Hadtört. közlem. XI.1/2.) 
— Gróf Széchenyi István emlékezete. (I. , Akadémia 

Széchenyi-emlékünnepe" a.) 
— — U. a. (Akad. értes. 246/247.) 
— történeti eszméi. Részlet 1907. jan. 14-én felolva- 

3 sott székfoglalójából. (Akad. értes. 207.) 
— (Il. , Bodley J. E. C.: Francziaország" a. és , Janet 

Pál: A politikai tudományok története" III. kötet a. is.) 
— Pál. A tömeg bűntettei. 69 lap. 1905. (Társad. értek. 
"XIII. 5.) 1.20 

— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 188/189.) 
— Visszalépés a kisérlettől, eredményelhárítás és jóvá- 

tétel. 781. 1910. (Társad. értek. XIV. 4.) : 1.50 
— — Kivonat. (Akad. értes. 241.) 

. "Animae imádságai codexeinkben. A Hartulus — (I. 
, Katona Lajos: Ujabb adalékok" a.) 

Anj jouemlék a drezdai kir. kincstárban. (Arch. érte- 
sítő XI. 5.) j 

Anjouk eredete. A magyar — (I. Óváry Lipót a.) 
— -kori Mária-kép Krumauban. (Il. Pór Antal a.) " 
— okmánytár. (Codex diplom. Hungaricus Andegaven- 

sis.) Szerkesztette Nagy Imre. VI. kötet. 1353—1357. 
VII és 659 lap. 1891. 12.— 

— -temetőben.  Ásatás a szeged-ötömösi — (1. Móra 
Ferencz a.) 

Anka-szigeten. Ágnkás a jrábél — (I T. J. a.) 
Anna királyné arczképe. (Il. Ziehen Gy. alatt.) 
Anonymus Belae. "(Kis 49-rét. 24 oldal és 2 szöveg- 

fordítás. 1892. Aláirási ára  12.— (Elfogyott.) 
— szerint. Arpád sírjának helye — (I. dr. Wekerle 

László a.) 



4 Va adná EV LATE Ve 
ké ER RÉST td A § 
y ke 6 4 

Hi Anophelesekben— Antik : 39 

Anophelesekben. Vizsgálatok a malaria-parasiták- to- 
vábbfejlődéséről az — (I. Jancsó Miklós a.) 

fi Antal Géza felett. Emlékbeszéd Török József és — 
i Hőgyes Endre r. tagtól. (Emlékb. IX. 12.) ——.60 
Í Anthologia. A görög — (I. ponori Thewrewk Emil a.) 

Anthropologiája a művészetben és irodalomban. A bűn- 
tettes — (I. Várnai Sándor a.) 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Centralblatt 
für — (Arch. értes. XVI. 2.) 

Antik aranyékszer. Ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) . 
— aranylemez a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 

KV B.) 
— arczképek a budapesti . művészházban. 5 ábrával. 

.. Graf T. gyűjteménye. (Arch. értes. XI. 1.) 
— arczkép gyűjteményről. Egy magyar festő levele 

Graf-féle — (Arch értes. XI. 2.) , 
— bronzfibula a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 

XIII. 4.) 
— — Bregetióból a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 

XVII. 5.) 
— bronz szobrocska a n. múzeumban. Néhány — ((l. 

Récsey Viktor a.) 
— domborműves sírkő töredéke: legyezőt tartó nő. 

Ábra. (Arch. értes. XI. 2.) 
— eémlékeken. Lovas istenségek  Dunavidéki — (l. 

j Hampel József a.) 
i — emlékről. Két győrmegyei — (I. dr. Kuzsinszky 
"888 . Bálint a.) 
§ — ezüst edény. Ábra. (Arch. értes. X. 4.) 
4 — fibula a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. X. 1.) 
— ——— — épületminta Dunapenteléről. Két — (1.dr. Drexel Fr. a.) 

Ú érmek Ugocsamegyében. (I. M. J. a.) 
-üvegmásolatai. (Arch. értes. XI. 1.) 

— gyüjtemények közt. Párhuzam a trieri és buda- 
pesti. — (Il. dr. Ziehen Gyula a.) 



Antik—Antolik " Károly 

Antik mithologiai domborművek, a nemz. múzeumban. 
(I. dr. Ziehen Gyula a.) ELETEN 

— négyfejű bronzedény a Dunántúlról. " (ázojó értes. 
XXIII. 3., 4.) KE VAT : 

— ólomalakok Sabariából. Abra. (Arch. értes. X. 1.) 
— síremlék Carlisle mellett: legyezőt tartó nő. A 

(Arch. értes. XI. 2.) 3 
— szobrocskák az erdélyi múzeumban. (1. dr. Finály 

Gábor a.) 
— terracotta (Bacchansnő; —) dombormű a fehérvári 

múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XV. 5.) 
— üvegedény bevésett amorettekkel. Ábra. (Arch. értes. 

AlV.:99 
— -pohár Sabariából a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 

értes. XIII. 4.) 
— votivkezecske bronzból, Ravazdról. Ábra. (Arch. 

értes. XVIII. 1.) 
Antike Geschütze. Schneider — (I. dr. Finály Gábor a.) 
Antipendiuma. Ágnes királyné — (I. Száraz Antal a.) 
Antipyrin kristálytani és optikai ismeretéhez. Az — 

(I. Zimányi Károly a.) 
Antirabikus oltásairól.:: A budapesti Fasteur-intézet első 

két havi — (I. Hőgyes Endre a.) . 
Antirabikus védőoltások megkezdéséről. A.  Pasteur- 

féle — (I. Hőgyes Endre a.) 
— — jelen állásáról s az oltás megkezdéséről Budapes- 

i ten. Az — (I. Hőgyes Endre a.) " 
— — U.az. Első két havi oltásairól. (I. Hőgyes Endre a.) 
— — U. az. Első félévi statisztikája. (I. Hőgyes Endre a.) 
— -tuberculosus hatásáról. A jodoform — (I. Troje G. 

és Tangl Ferencz a.) 
Antolik Károly. A hangáttétellel előidézett hangidomok- 

ról kifeszített rezgő hártyákon. és üveglemezeken. 
32 lap. 58 ábrával. 1890. (Term. tudom. eégényi 
XX..4) 

—  Hangidomok. (Math. és t. t. értes. VII. 8/9.) 

KSS 



Antonius— Apafi ha KÖNáYÉG 

Antonius mester arany kelyhe. (I. Mihalik József a.) 

Antroposophia. Philosophia és — (Il. dr. Fitos József a.) 

Anuraeidae rotatoria-család revisiója. Az — (I. Daday " 
Jenő a.) 

Anyag-problémájához. Adalékok az — (1. Heller Ágost a.) 
— -cseréjében. A szervetlen sók jelentőségéről a szer- 

vezet — (I. Hirschler Ágost és Terray Pál a.) 

, — és energiaforgalmáról. Újabb vizsgálatok a  tyúk- 
ébrény — (Il. Tangl Ferencz és Mituch Auguszta a.) 

— és energia forgalmára. Kisérletes vizsgálatok a vér 
mennyiségének befolyásáról az — (1. Fuchs Dénes a.) 

— és energiaforgalmáról. Ujabb vizsgálatok a tyúk- 
ébrény — (I. Tandl Ferencz és Mituch Auguszta a.) 

.— — fejlődés közben. Vizsgálatok a selyemhernyó — (I. 
Farkas Kálmán a.) 

— -forgalmához. Adatok a téli álmot alvó emlősök — 
(1. Hári Pál. a.) 

— -i pont dynamikája. Az — (I. Fröhlich Izidor : 
Dynamika I. rész a.) : 

— -ok fajsúlyának új meghatározási módja. Szilárd. — 
(I. Liebermann Leó a.) . 

— -okra. A föld vonzása különböző — (Il. báró Eötvös . 
Loránd a.) 

— -okról. Az epilepsiás roham fiváltásánúl szereplő — 
(I. Donath Gyula a.) 

Anyajogokhoz. A szepesi jog (Zipser Willkühr) kelet- 
. kezése, viszonya országos jogunkhoz és a -német- 
országi — (I. dr. Demkó Kálmán a.) 

— -könyve. A bécsi egyetem magyar nemzetének — 
(I. M. Orsz. tanulók külföldön IV.) 

— -tejek vizsgálata. (1. Szilasi Jakab a.) 
Anytos és Herodotos psephismája. (1. Schvarcz Gyula 

alatt.) 
Apafi fejedelmet Pósaházi haláláról. Buzinkai György 

értesíti — (Irod. tört. közl. XV. 2.) : 



42 Apafihoz—Apáthoz 

Apafihoz nyomdai dolgokról. Kolozsvári István levele — 
(Irod. tört. közl. XV. 4.) 

— -hoz Veresegyházi Szentyel Mihály levele — (Irod. 
tört. közl, XV. 3.) 

— György síremléke. (1. dr. Éber László a.) 
— Mihály erdélyi fejedelem hadi ediktuma 1682. augusz- 

. tus 5-ről. (I. Koncz József a.) 
— 1683-iki hadjáratáról. Adalékok — (I. Koncz Jó- 

zsef a.) 
— idejéből, 1683-ból. Élésmesterek revérsálisa — , (. 

. " Koncz József a.) 
— az 1683-ik évi hadjáratban ajándékokra. Mennyit 

költött — (I. K. L. a.) 
— szebeni edictuma 1686-ból. (Il. Koncz József a.) 
— udvartartása. Szerkeszti dr. Szádeczky Béla. I. kö- 

tet: Bornemisza Anna gazdasági naplói. (1667— 
1690.) XX és 722 lap. 1911. 12.— 

— fejedelem utasításai Huszt várára nézve. (Hadtört. 
okmánytár 18. I. Hadtört közl. VII. 2.) 

— -hoz és Bethlen Gergelyhez. Haller János levelei — 
(I. dr. Lukinich Imre a.) 

Apanidai lelet. Az — (1. Finály Henrik a.) 
— "réti őstelep. : Az — (Il. Orosz Endre a.) 
— -án. Két római épületről — (I. dr. Finály Gábor a.) 
—  -án. Ősrégészeti leletekről — (I. Orosz Endre a.) 
— -áról. (Kolosm.) Ókori cserépedény — Ábra. (Arch. 

értes. XXVII. 2.) 
Apatini lelet. (I. ifj. Frey Imre és Muhoray Alfonz a.) 
Apácza-rovar. Az erdőket pusztító — (1. Bedő Albert a.) 

Apáczai Cseri János emlékünnepén Kolozsvárt, 1907. 
május 23-án. Böhm Károly beszéde. (I. Böhm Károly a) 

— mint paedagogus. (I. Stromp László" és  Bánóczi 
József a.) 

Apáthoz. Szent László levele a montecassinói — (l. 
Fraknói Vilmos a.) 
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Apáthy István dr. A pióczafélék külső alaktanáról. 27 
ábrával. (Kivonatos közlés.) 88 lap. 1889. (Term. 
tud. értek. XIX. 3.) —.60 

— — Ugyanaz rövid kivonatban. (Mathem. és t. t. ért. 
VII. kötet. 8/9.) 

— A rögzíthetőség és a fösthetőség különbözősége, mint 
az élettani állapot változásainak jele az idegrend- 
szerben. Kivonat. (Akad. értes. 224/225.) 

— 1829—1889 (Akad. értes. 15.) 
—. r. tagról. Emlékbeszéd — Matlekovics Sándor I. tagtól. 

(Emlékb. VI. 12.)  . —.60 
Apáti naplója. Guzmics Izidor — (1. Sörös Pongrácz a.) 
— szatirájának kora. (1. Gálos Rezső a.) 
Apátság 1055-iki alapító-oklevele mint magyar nyelv- 

emlék. A tihanyi — (I. Szamota István a.) 
— -kritikus oklevelei. A tihanyi — (I. Erdélyi László a.) 
— -i templom. A jaáki — (I. dr. Czobor Béla a.) 

Aphorismái. Szatsvay Sándor — (I. Ballagi Aladár a.) 

. Aphrodite. A budapesti — (I. Hpl a.) 
— -ábrázolás a görög művészet kezdetén és fénykórá- 

ban. Az — (Il. Malonyay Dezső a.) — 
Apollinaris emlékköve. M. U. —(I. dr. Cserni Béla a.) 

Apolló domborműről. A mezőtóháti vicusról és a potais- 
sai — (I£Téglás István a.) 

Apor István ezüst pohara. (I. Kárász Leó a.) 
— Péter báró verses művei és levelei. 1676—1752. 

(I. Mon. hung. hist. II. osztály XXXVI/XXXVII. kötet.) 
— —  U. az. Bemutatta Szádeczky Lajos. (Akad. 

értes. 158.) 
Aporiája ? Honnan ered Sokrates ethikájának — (Il. 

. Hörk József a.) 
Apponyi György gróf ig. tag. Tr. 1899. febr. 28-án. 

(Akad. értes. 113.) 
Apróságok. Hadtörténelmi : — (I. a  , Hadtörténelmi 

: közlemények" minden füzetében.) 



44 Me Apulum—ÁArad " 

Apulum mintája. (Arch. értesítő XVI. 3.) 
—  -ban. Zeno nevű katona sírkövéről — (I. dr. Cserni 

Béla a.) 
— -i leletekről. Újabb 2 (1. dr, Cserni Béla a.) 
Aguae (Kis-Kalán) római fürdője és kőbányászata Hunyad- 

megyében. (1. Téglás Gábor a.) 
. Aguamanile. A büngösdi — (1. Kövér Béla a.) 
Aguincumban. Egy nap — (I. H. a.) 
— Múzeum — (I. K. B. a.) 
— Római kori temető — (I. Dr. Kuzsinszky Bálint a.) 

.  — Rómer arczképek táblája — (I. Hpl. a.) 
— -ból Bregetióba vezető római út irányáról és fen- 

maradt nyomairól. Az — (Il. Vásárhelyi Géza a.) 
" — -ból. Emeletes épület agyagmintája — (1. Hpl. a.) 
— -ból. Római síremlék —- (Il. dr. Szendrei János a.) 
Aguincumi castrum kérdése. Az — (il. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
— erődről. Halitzky Antal jelét a Trans — ((l. 

Halitzky Antal a.) 
— kőemlékek. (1. dr. Kuztinazér Bálint a.) 
— múzeum. (I. dr. Kuzsinszky Bálint, ,X. Y." és 

KB: ad 
— oltár. Két — (1. Hekler a.) 
Aguinói Szt. Tamás bölcseletének jelentősége. (I. Lúb- 

rich Ágost a.) 
Ara. A messinai — (Il. Heinrich Gusztáv a.) 
— Római — (Arch. értes. XII. 4.) 
Arab és egyéb keleti kútfőkről. Jelentés a magyár hon- 

foglalást illető — (Akad. értes. 39., 51.) 
— irodalomban. A történetirás az — (I. Goldziher 

Ignácz a.) akk 
— -ok költészetének hagyománya. A pogány — (I öold- 

ziher Ignácz a.) 
Aracsi dombormű. 4 ábrával. Az — (IL. Hpl. a.) 
Arad középkori hadtörténete. (I. dr. Márki Sándor a.) 
— megyében. Két Árpádkori temető — (1. Réthy László a.) 
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8. Arad. és Temesmegyében. Őskori leletekről — (1. Dömötör 
8 László a.) ; 
é "— vidéki bronzleletről. (1. Dömötör László a,) 4 

Aradi archaeologiai. kiállítás. (1. ,x. y." a.) ; 
— ereklyemúzeum. Az — (Il. Téglás Gábor a.) 
—  Kölcsey-egyesület. Az — (lk. ,X." a. 
— vár felszerelésének jegyzéke. 1703—1704. Az — 

(Arch. értes. XVIII. 4.) ige 
Aragoniában és Magyarországon III. András óta. A ú 

király  tanácsosainak felelőssége — (I. Schvarcz AA 
Gyula a.) 

Aragonitról. Az úrvölgyit — (I. Melczer Gusztáv a.) 

Araneae Hungariae. (l. Chyzer K. és Kulzsinsky 
László a.) 

Aranka György életéhez. (1. Lukinich Imre a.) 
— két levele s három ismeretlen verse. (]. dr. Kristóf 
92 ag 0BBY a.) 

, Benkő József, gróf Széchenyi Ferencz, gróf Tisáta 
szeb vek György levelei gróf Teleki Sámuelhez. (1. Gulyás 

Károly a.) 
Arankavidéki halmok. (1 K. Nagy Gyula a.) 

Aranybányászat. A régi daciai — (I. ,a. b." a.) fs 
—  ethnographiai és administrationalis szervezete Daciá- 

ban. Az — (Il. Téglás .Gábor. a.) 
— -ának ethnographiai viszonyai és administrationális 

szervezete. A: rómaiak daciai — (1. Téglás Gábor. a.) 
—  -áról. Tanulmányok a rómaiak daciai — (1. Téglás 

Gábor a.) 
"—  -bulla. Az — (I. dr. Ferdinándyi Geyza 40) 
— keletkezése és első sorsa. Az — (1. dr. Karácsonyi. 

János a.) 
— -csat. Ábra. Renaissancekori zománczos — (Arch. 

értes. XI. 1.) 
"— -csat Albániából. Szijvég: aranyból és — Ábra. (Arch. 

értes. XXIV. 4.) 
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46 Arany csüngő— Arany János 

Arany csüngő, előbbi állítólag Erdélyből való, a düsseldorfi 
múzeumban. Arany fülönfüggő és — Abra. (Arch. 
értes. XXV. B). 
-ékszer a m. n. múzeumban. Két vaskori — (Arch. 

 értes. XXIII. 1.) 
-ékszer. Antik — Ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
-ékszer a n. múzeumban. Őskori — Ábra. (Arch. értes. 
X..2., XI. 4.) 
-ékszer a tiszafüredi Ásotthalomból. Őskori — Ábra. 
(Arch. értes. XXV. 2.) 
-ékszer Várhelyről. (Sarmizegethusa.) Őskori — (I. 
Téglás Gábor9a. : 
-ékszerek állítólag Sarmaságról. Őskori — Ábra. (Arch. 
értes. XXI. 3.) 
-ékszerek. Verseczvidéki — 5 ábrával. (Arch.ért. XIV. 1.) 
-érme. Kis Károly — (I. dr. Réthy László a.) 
fülbevaló a nemz. múzeumban. Népvándorláskori — 
Ábra. (Arch. értes. IX. 4.) 
fülönfüggő és arany csüngő, előbbi állítólag Erdély- 
ből való, a düsseldorfi múzeumban. Ábrák. (Arch. értes. 
XXV. 5.) 
-gyűrű a nemz. múzeumban. Népvándorláskori — Ábra. 
(Arch. értes. IX. 4.) I 
-gyűrűje. Kálmán király — (I. Hampel József a.) 

Arany János a compositióról. (1. dr. Szinnyei Ferencz a.) 
— , Bajusz" cz. költemény forrásához. (1. ,,D." alatt.) 

ballada forrásai. (1. Zlinszky Aladár a.) 
— családjának nemes voltához. Adalék — (I. Benkó. 

Imre a.) 
és a biblia. (1. dr. Pollák Miksa a.) 
és a Hármas Historia. (1. Dr. 1. b. a.) 
forrásaihoz. Adalékok — (I. Tolnai Vilmos a.) 
, Hegedű"-jéről. (1. Waldapfel János a.) 
honnan ismerte Páris itéletét? (I. Rupp Kornél a.) 
Jóka ördöge. — A gonosz asszony meséje. — (I. 
Zlinszky Aladár a.) 



Arany János 47 

Arany János két levele Abonyi Lajoshoz. (1. Györe 
.. János a.) 

. — kisebb történeti költeményei. (1. Zlinszky Aladár a.) 
. — levele a didaktikus költészetről. (I. Dézsi Lajos a.) 
— Hunfalvy Pálhoz. (I. Pais Dezső a.) . 
— levelei Abonyi Lajoshoz. (1. dr. Esztegár László a.) 
— Salamon Ferenczhez, (I. Jónás Károly a.) 
— levelezése. I. Petőfi Sándor levelei Arany Jánoshoz. 

— I. Levelek Aranyhoz és .-viszont. — III. A. 
J. levelezése a rendjel dolgában. — IV. Arany- 
hoz intézett német, franczia, angol és olasz leve- 
lek. — V. Vegyesek. (Versek, üdvözletek, névtele- 
nek stb.) Jegyzékbe szédte., Jónás Károly. (Akad. 
értes. 119/120.) ; 

— Losonczi Istvánjának forrása. . (1. Tolnai Vilmos a.) 
— lIyrája. (1. Lévay József a.) 3 
— mint főtitkár. (1. Szily Kálmán a.) 

. — mint kritikus. (I. dr. Nógrádi László a.) 
—- mint nyelvész. (I. Kalmár Elek a.) 

. — műfordítási töredéke. (I. Versényi György a.) 
— összes műveiből kimaradt egyik verséről. (1. Kara, 

Győző a.) i : § 
—- -szoba. Az — Költemény. (I. Lévay József a.) 
—  -szobor leleplezésén tartott beszédek: I. B. Eötvös . 

Loránd. — II. gróf Csáky Albin. — III. Gerlóczy 
Károly. — IV. Szász Károly. Az — (Akad. érte- 
sítő 42.) j 

— tanársága Nagy-Kőrösön. (I. Benkó Imre a.) 
— távozása a debreczeni kollégiumból — (I. dr. Barcsa 

János a.) 
—. -hoz és viszont Aranytól. Levelek — (I. , Arany János 

levelezése" a.) j : 
— -hoz intézett német, franczia, angol és olasz levelek. 

(I. A. J. levelezése.) 
— -hoz. Petőfi Sándor levelei — (I. A. J. levelezése a.) 
— .ról. Szilágyi István levele — (I. Gyulai Ágost a.) 
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Arany Jánostól. Levelek Aranyhoz és viszont — -( 
, Arany János levelezése" a.) 

. Aranykarika. Őskori — (I. Kovács Albert ad 7 
-karperecz Hajduszoboszlóról. Egy bronz- és egy : ja 
Abra. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
-Muzsnáról a n. múzeumban. Őskori — Ábra. (Arch. 
értes. X.X. 2.) 
-Székelyhidáról a n. múzeumban: Őskori — Ábra. 
(Arch. értes. XX. 2.) 
-kelyhe. Antonius mester — (I. Mihalik. József a.) 
-kincs a népvándorlás korából. (I. Kárász Leó a.) 
-érmei. Az ormódi — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
-kincs. Az ottlakai őskori — (I. dr. Márton Lajos a.) 
-ről. Az ormódi (Bereg m.) — (1. Lehóczky Tivadar a.) 
-Aeginai — (Arch. értesitő XIV. 3.) 
-láncz a n. múzeumban, valószinűleg Borsod megyé- 

ből. Őskori — Ábra. (Arch: értes. XIII. 4.) 
-lánezrészlete a n. múzeumban. Őskori — Ábra. (Arch. 
értes. XV. 5.) 
László l. tag. T. 1898. nugusztus 1-én (Akad. 
értes: 1183.) 
-lelet. A féregyházi őskori — (I. dr. Márton Lajos a.) 
-lelet. A. majdáni : — (I. Reizner János a.) 
-lelet. Dolyánvidéki — (1. Arch. értes. XVII. 8) 
-lelet. Lengyelfalvi — (I/,X" a.) 
-lelet. Medgyesi — (I. Kugler. Alajos a.) " 
-lelet Gyulafehérvárról a n. múzeumban. Őskori — 
Ábra. (Arch. értes: XXIV. 5.) 
-lelet a gyomai halomsírból. Skytha - — (Il. dr. Márton 
Lajos a.) 
-leletről. A vissi (Szabolcs m.) — (1/ dr. Jósa András a.) 
érő a n. múzeumban. Antik — Ábra; (Arch. értes. 
XV. 5.) . 
-Albániából. Csathoz való — Ábra: (Arch. értes. 
XXIVI. . 4.) 
-Albániából. Griffes díszű — Ábra. (Archv érti .X.XIV. 4.) . 
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. Aranyok Karinthiában. Régi magyar — (Arch. értes. 
XIV. 4.) 

: B Aranyosi és ördöngős-füzesi őskori bronzleletek. Az — 
; MStét,  Hbl. 4) 
ú — -rákosi régiségekről. (1. Téglás István a.) 

— Székely Sándor. (1. Heinrich Gusztáv a.) 
— -széki mohácsi nyelvemlékek. Az — (I. Hunfalvy 

Pál a.) § 

Aranyvaluta terjedése. Az — (Il. Hegedüs Sándor a.) 
Arája. A király — (I. Földes Imre a.) 

Arányi Lajos emlékezete. 1812—1887. (I. Chyzer 
Kornél a.) 

Arányosság elméletének és gyakorlati alkalmazásának 
története a művészetben. Az — (ll. Gerevich Tibor a.) 

Archaeologiai bizottság. 1858—1890. (Akad. értes. 8.) 
— bizottsága. A m. tud. Akadémia — LA KÜL: JANG sb a Eho 

.. "és Arch. értes. X. 4.) 
— bizottságának egyévi működése. A M. Tud. Akadémia 

— 18839—1810. (Az Arch. értesitő minden folyamá- 
nak 3., 4. vagy 5. számában.) 

— 1-congressus Athenében. Az első nemzetközi — (I. 
Hampel József a.) 

— -VIII. orosz — (I. ,r. 1." a.) 
— -Kievben. XI. orosz — (1. dr. Rue János a.) 

; — 1-congressusok. (Arch. értes. XII. 2.) 
; — 1-érdekű tételei. Az osztrákországi költségvetés — (l. 

a, 1 s petit. 
— i értesítő. A M. T. Akadémia arch. bizottságának és 

az orsz. régészeti s embertani társulatnak köz- 
lönye. Szerkeszti- Hampel J ózsef. n. 80. Minden kötet 
5 számban. Egy-egy szám ára 2.40 

Csete J folyam. IX. kötet. 4— 5. füzet. 289—448. lap." 
64 ábrával és 12 képes táblával. 1889. 

— X. kötet. 1—5. füzet. XXVI és 448 lap. 6 képes 
Í melléklettel, 45 képés táblával és 151 ábrával 1890. 

a Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 4 
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Archaeologiai értesítő. XI. kötet. 1—5. füzet. XXIV és 
456 lap. 2 képes melléklettel, 33 képes táblával és 
190 ábrával 1891. 
XII. kötet. 1—-5. füzet. XXXI és 448 lap. 48 képes 
táblával és a szövegben 103 ábrával. 1892. I 
XIII. kötet. 1—5. szám. XXIV és 456 lap. 34 képes 
táblával és a szövegben 195 ábrával. 1893. 
XIV. kötet. 1—5. szám. XXIII és 456 lap. 53 képes 
táblával és 323 ábrával. 1894. 
XV. kötet. 1—5. szám. XXX és 448 lap. 45 képes 
táblával és 308 ábrával. 1895. 

. XVI. kötet. 1—5. szám. XXXI és 448 lap. 26 képes 
táblával és 227 ábrával. 1896. 
XVII. kötet. 1—5. szám. XXIV és 456 lap. 37 képes 
táblával, 200 ábrával és 2 képes melléklettel. 1897. 
XVIII. kötet. 1—5. szám. XXXII és 448 lap. 52 
képes táblával, 168 ábrával és 2 ESA melléklettel. 
1898. 
XIX. kötet. 1—65. szám. XXXIX és 440 lap. 67 
képes táblával és 109 ábrával. 1899. 
XX. kötet. 1—5. szám. XXXIX és 440 lap. 2 kép- 
melléklettel, 27 képes táblával és 303 ábrával. 1900. 
XXI. kötet. 1—5. szám. XXXII és 448 lap. 27 
képes táblával és 468 ábrával. 1901. 
XXII. kötet. 1—5. szám. XXXII és 448 lap. 4 
képes melléklettel, 73 képes táblával és 20 ábrával. 
1902. 

- XXIII. kötet. 1—5.. szám. XXXI és 448 lap. 1 
képmelléklettel, 17 képes táblával és 279 ábrával. 
1903. 
XXIV. kötet. 1—5. szám. XXXVI és 448 lap. 23. 
képes táblával és 904 ábrával. 1904. 
XXV. kötet. 1—5. szám. XXXVI és 448 lap. 7 kép- 
melléklettel, 7 képes táblával és 456 ábrával. 1905. 
XXVI. kötet. 1—5. szám. - XXXII és 448 lap: 2 
képmelléklettel, 26 táblával és 688 ábrával. 1906. 
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. Archaeologiai értesítő. XXVII. kötet. 1—5. szám. XXXII 
és 448 lap. 32 képmelléklettel, 11 táblával és 193 

. ábrával. 1907. 
— XXVIII. kötet. 1—5. szám. XXXII és 448 

lap. 2 képmelléklettel, 41 táblával és 321 ábrával. 
1908. 

— XXIX. kötet. 1—5. szám. XL és 440 lap. 3 táblá- 
val és 305 ábrával. 1909. 5 

— XXX. kötet. 1—5. szám. XXXV és 452 lap. 2 mel- 
léklettel, négy táblával és 433 ábrával. 1910. 

— őskori czikkeinek német kivonatai. Az — (Arch. 
értes. XI. 5. és XII. 5.) 

— és műtörténeti előadások a budapesti egyetemen. 
. (Arch. értes. XIV. 4. 

—v intézet. A német császári — (Arch. értes. XI. 4.) 
— — Bécsben. Állami — (I. ,h." a.) 
—- kiállitás. Aradi — (I. ,x. y." a.) 
—  —- "Bécsben. (Arch. értes. XIII. 3.) 
— közlemények. A hazai műemlékek ismeretének elő- 

mozditására. 
— XVI. kötet. (Uj folyam XIII. kötet.) Kis folió. 212 

lap. 1890. 18 képes táblával és 40 szövegközi 
ábrával. 9.— 
Tartalma: Téglás Gábor. A Korábia bányászata és kettős 

sírmezeje Zalatna közelében. 41 ábrával. — Wosinszky 
Mór. Leletek a lengyeli őskori telepről. I XVIII táblával. 

— XVII. kötet. (Új folyam XIV. kötet.) Kis folió. 101 
lap. 1894. 4.— 
Tartalma: $Szelle Zsigmond. Duna-Földvár régi emlékei. 
7 ábrával. — Wosinszky Mór. A czirói (Tolna m.) sír- 
mező. Számos ábrával. ( 

— XVIII. kötet. (Új folyam XV. kötet.) Kis folió. 117 
lap. 1895. 3 6.— 
Tartalma: I. Gerecze Péter dr. Szent Simeon próféta ezüst 

koporsója Zárában. 14 fénynyomatú és számos famet- 
szetű ábrával. — II. dr. Jankó János. Régi hazai lőpor- 
tartók szarvasagancsból. 283 ábrával. 

4" 
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1 Archaeologiai közlemények. XIX. kötet. (Új folyam 
d Hgt XVI. kötet.) Kis folió. 1354 lap. 18395. 9 .— 

pa Tartalma: I. Téglás Gábor. A Limes Dacius két Küküllő 
ro ZERNKA és Olt közötti részlete Udvarhelymegye északi és keleti 
JER hegységeiben Oroszfalutól Alsó-Rákosig. 35 rajzzal. — 

II. dr. Pósta Béla. Sziráki ásatások. (Nógrád megye.) Szá- 
mos ábrával. — III. dr. Sötér Ágost. Ásatások a csunyi 
sírmezőn. Számos ábrával. — IV. Kandra Kabos. A diós- 
győri vár. A—K. ábrával. 3 

B — XX. kötet. (Új folyam XVII. kötet.) Kis folió. 160 
"sétált lap. 1897. 6.— 
78 Tartalma: I. Mihalik József. A boldogkőváraljai neolithkori 
rúgó telepek. 161 ábrával. — II. Milleker Bódog. Verseczi és 
ss vattinai őskori régiségek. 41 ábrával. — III. Téglás 
MEA TÓ Gábor. A Peutinger-tábla ,Ad Serofulas" állomásának 
SA meghatározása a Gospodin-örvény Domitianus táblája 
ösi alapján. — IV. Gerecze Péter. A pécsi székesegyház 
e / egykori oltársátra és többi szobrászati maradványa. 138 
21 TRIER ábrával. — V. Gerecze Péter. A somogyvári szt. Egyed 
óh (Aegidius) monostor-templom maradványai. 22 ábrával. 

"ab —  XXI. kötet. (Uj folyam XVIII. kötet.) Kis folió. 349 
7ZŰT lap. 1899. 13.— 

"Bak Tartalma: Mihalik József. Kassa város ötvösségének tör- 
ténete. 58 ábrával. 

— XXII. kötet. (Új folyam XIX. kötet.) Kis folió. 203 
lap. h—XXXIV táblával és számos ábrával. 8.— 
Tartalma: Darnay Kálmán. Sümegh és vidékének őskora. 

— Téglás Gábor. A Tabula Peutingeriana hármas dáliai 
útvonalából az UÚj-Palánkától Zsuppáig, vagyis a Bisztra- 
Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető nyugati 
útvonal helyrajza, hadállásának stratégiai és közgazda- 
sági jelentősége. 10 rajzzal. — Nácz József. A Vértes 
vidékének történelmi műemlékei. 1— CVIII. ábrával. 

— kutatások a külföldön: dr. Hekler Antal. Ephesos. 
— Miletos. — Pergamon. — Delos. (Arch. értes. 
XXVIII. 4.) ; 

— -I. Őskor. dr. Marton: Alajos. — II. Ókor. dr. Hekler 
Antal. — III. Középkor. dr. Eber László. (Arch. 
értesitő XXIX. 1.) 
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Archaeologiai mozgalmak Rómában az utolsó 15 év 

fdeeteetKet 

alatt. (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
- kongressusa Rómában. A keresztény II. nemzetközi 
— (1. dr. Récsey Viktor a." 
szakfolyam. (Arch. értes. XIX. 4.) 
tanszékének betöltése. A kolozsvári tudományegyetem 
— (Arch. értes. XIX. 3.) . 
tanulmányok az 1889. évi párisi világtárlaton. (I. 
Hampel József a.) 
-oroszországi gyűjteményekben. (I. dr. Pósta Béla a.) 
-ája. Magyarország — (Arch. értes. IX. 4. és XVI. 3.) 
-ájának kézikönyve". (, Magyarország —) ezímű 5 

. kötetes műről. Jelentés a Semsey-félegpályázatra be- 
érkezett — (Akad. értes. 77.) 
-ánk a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor- 
gyűlésein. 1840—1888. Hazai — (I. Száraz Antal a.) 

Archilochos. (I. Kallós Ede a.) 
Arczképe. Anna királyné — (I. Ziehen Gyula a.) 

ne 

Balassa — (I. , Ad vocem" Irod. tört. közlem. VIL. 3.) 
Báthory Gábor — Melléklet. (Hadtört. közl. IX. 3.) 
Bercsényi Miklós gróf — Melléklet. (Hadtört. közlem. 
mM. 19 
Bocskay István fejedelem — Melléklet. (Hadtört. 
közlem. VI. 5.) 3 
Castaldo — (I. ,C" a. 
József főherczeg nádor — Melléklet. (Hadtört. közl. 
X. 4.) 
Gróf Károlyi Ferencz — Melléklet. (Hadtört. közl. 
X. 3.) 
Báró Károlyi Sándor — (Hadtört. közlem. X. 2.) 
Kemény János erdélyi fejedelem — Melléklet. (Had- 
tört. közl. V. 4.) 
Kolonich Siegfried, dunántúli főkapitány — Melléklet. 
(Hadtört. közlem. VIII. 4.) 
II. Lajos király — a brüsszeli képtárban. (1. dr. 
Kenczler Hugó a.) 
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Arczképe. Mária királyné — Königsbergben. (I. Kemény 
Lajos a. és dr. Eber László a. is.) 

— Mária királyné, II. Lajos nejének — (I. Kövér 
Béla a.) 

— Mátyás király — Boroszlóban. (1. Fraknói Vilmos a.) 
-— Mátyás király boroszlói — (I. X. Y. a.) Ábra. (I. 

Arch. értes. XXIX. 1.) 
— Mihály vajda — Melléklet. (Hadtört. közlem. VI. 4.) 
— Gróf Nádasdy Ferencz tábornagy — Melléklet. (Had- 

tört. közlem. III. 5.) 
— II. Rákóczi Ferencz fejedelem — Melléklet. (Had- 

tört. közlem. VIII. 3.) 
— I. tesz György fejedelem — (Hadtört. közlem. 

VI. 3 
—- Szimán pasa — Egykorú aczélmetszet után. Melléklet. 

(Hadtört. közl. IV. 4.) 
— II. Ulászló — (I. Száraz Antal a.) 
— Hadadi Wesselényi Ferencz — Melléklet. (Hadtört. 

közl. VI. 2.) 
— Zsigmond király — Melléklet. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— -i Mátyás és Beatrix kiadatlan egykorú kéziratok- 

ban — (Il. Csontosi János a.)  : 
— -nek történetéhez. Mátyás király és Beatrix dom- 

borműves -—— (Il. Thallóczy Lajos a. 
Arczképek a budapesti művészházban. Antik — Graf 

T. gyűjteménye. 5 ábrával. (Arch. értes. XI. 1.) 
— -gyűjteményről. Egy magyar festő levele a Graf- 

féle — (Arch. értes. XI. 2.) 
Arczképtáblája Aguincumban. Rómer — (1. Hpl. a.) 
Aretinus Athilája. Calanus — (I. Ballagi Aladár a.) 
—  Athilája. Calanus és — Új adalék régi plágiumok 

történetéhez. (Il. Ballagi Aladár a.) 
Argirus. (Irod. tört. közl. VIII. 3.: , Vegyesek.") 
Aristophanes , Madarai"-ról. (I. Hegedüs István a.) 
— szóképei, összehasonlítva  Aeschylus, Sophokles és 

Euripides szóképeivel. (I. Pecz. Vilmos a.) 
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Aristoteles és a British Múzeum papyrusa. (I. Schvarcz 
Gyula a.)  : 

— snek tulajdonított. Az athenei alkotmánytörténelem 
korszakai azon csak imént felfedézett görög munká- 
ban, melyet némelyek — (I. Schvarcz Gyula a.) 

AOHNAI2N HOMZITEIA fölött. További tanulmány a 
. legújabban fölfedezett — (I. Schvarcz Gyula a.) 
Arithmetikája. György mester — (I. Szily Kálmán a.) . 
—  1499-ből. Magyarországi György mester — (I. Szily 

Kálmán a.) 
Arjepluogi egyházkerületéből. Népköltési gyűjtemény a 

Pite-lappmark — (I. Halász Ignácz:  Svéd-lapp 
nyelv V.) 

sArkadiai pör." Az — (I. dr. Váczy János a.) 
Armbrust Kristóf. (Költők tára VI.) 
Arneth Alfréd k. tag j 1897. jul. 30-án. (Akad. érte- 

sítő 101.) 
— k. tag felett. Emlékbeszéd — Károlyi Árpád r. tag- 

tól. (Emlékb. XI. 6.) —.40 
Aromás nitro-vegyületek hatásáról aldehydekre és keto- 

nokra. Az — (I. Bittó Béla a.) 
Arsénatok. Seleno — (I. Messinger Károly a.) 
— -monoselenidről. Az — (Il. dr. Szarvasy Imre a.) 
— csulfid kristálytani és optikai viszonyairól. A Schul- 

ler-féle — (I. Krenner József a.) 
Artándi sírlelet. (I. Cséplő Péter a.) 
Artesi kút vizének hőmérsékleti viszonyairól. A margit- 

szigeti — (1. Kalecsinszky Sándor a.) 
Articuli municipiorum hungariae cis-tibiscanorum. Sta- 

tuta et — (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 
— — trans Danúbianorum. Statuta et — (I. Magyar jog- 

történeti emlékek V. kötet.) 
— — trans tibiscanoórum. Statuta et — (I. Magyar jog- 
, — történelmi emlékek III.) 
Árticulus levele 1631-ből. Eszterházy Miklós nádor — 

(I. Geöcze István a.) 
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060 Articulusok—Asbóth j 

Articulusok 1734-ből. Hadi — (1. dr. Borovszky Samu a.) 

d Artillerie fegyverterme, melyben Mátyás király pajzsa 
őriztetik. (Horn. Emil fölvétele után.) A Musée — 
Szövegrajz. (Hadtört. közl. III. 2.) 

Artocarpeák köréből. Anatomiai és rendszertani vizs- 
gálatok az — (I. Richter Aladár a.) 

Arzén kénvegyületeinek ismeretéhez. Adalék az — (. 
Schuller Alajos a.) 

—  , selen és arsen, selen, kéntartalmú vegyületek. Újabb 
— (l. Szarvasy Imre a.) 

— -nek egy új kénvegyülete. Az — - a. Schuller Alajos a.) 
— -sulfid morphologiai és optikai viszonyairól. A Schul- 

ler-féle — (I. Krenner József S. a.) 
— -ról. Egy új — (Il. Schuller Alajos a.) 

Asbóth János. A Balkán-félszigetről. Kivonat. (Akad. 
értes. 167.) 

—- Az őslakók hatása a bosnyák faj alakulására. 11 lap. 
" " 1902. (Történ. értek. XIX. 9.) — 30 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 146.) j 
— Birálatok a Bezerédj István élet- és jellemrajzára 

beérkezett pályamunkákról. (Akad. értes. 174/175,214.) 
— Bosnyák bánok és királyok. (Akad. értes. 234/235.) 
— Korunk uralkodó eszméi. 24 1. 1896. (Társad. 

értek. XI. 11.) —.50 
— Oszkár dr. A glagolita é és az ó-szlovén nyely. 

. (Nyelvt. közlem. XXVII. 1.) 
— A hangsúly a szláv nyelvekben. 83 lap. 1890. (Nyelvt. 

értek. XV. 8.) 1.60 
—- — U. a. kivonata. (Akad. értes. 6.) 
— A horvát plugarina és az oláh plugar. (Nyelvtudo- 

mány ál: 8.) 
— A jgy változás a hazai szlovének nyelvében és a 

dunántúli magyar nyelvjárásban. 61 lap. 1908. (Nyelvt. 
értek. XX. 10.) . 1.20 

— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 224/225.) 
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Asbóth Oszkár dr. t 57 

Asbóth Oszkár dr. A magyar ,göröngy" szó és az a: u 
hangok váltakozása a szláv nyelvekben. 
(I. Nyelvtudomány III. 1.) 

— A magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. Megjegy- 
zések Munkácsi Bernátnak ,Árja és kaukázusi ele- 
mek a finn-magyar nyelvekben" czímű munkájára. I. 
(Nyelvt. közlem. XXXIII. 1—4., XXXIV. 1. és 
RV h) 
A magyar nyelvbe került szláv szók átvételének 
helye és kora Kivonat. (Akad. értes. 123.) 
— U. az. (Nyelvt. közlem. XXX. 1/2.) 
A nevetlen ujj. (Nyelvtudomány II. 1.) 
A szláv jövevényszók kora. (Nyelvt. közlem. XXVI. 3.) 
A szláv szók a magyar nyelvben. 54 lap. 1893. 
(Nyelvt. értek. XVI.. 3.) —.90 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 43.) 
A szláv torokhangok változásai I. A k2 és ő6-féle 
változás. (I. Nyelvtudomány I. 1—3.) 
Az oláh nyelvbe átment magyar szók. (Nyelvt. köz- 
lem. XXVII. 3/4.) 
Az ó-szlovén nyelv hazája. (Nyelvt. közl. XXVI. 2.) 
Egy glagolita ősnyomtatvány a Nemzeti Múzeum- 
ban. Kivonat. (Akad. értes. 76.) 
Glossariüm. (Nyelvt. közlem. XXIII. 1.) 
Iromba. (Nyelvt. közlem. XXVII. 1.) " 
Jelentés a Lukács Krisztina pályázatról. (Akad. 
értes. 200/201.) 
Jelentés a nagyjutalomról és. a Marczibányi-mellék- 
jútalomról. (Akad. értes. 42. 127. 212/213.) 
Jelentés a Román-Petre. község. adományából hirde- 
tett pályázatról. (Akad. értes. 152/153.) 
Lapu és vidra. (Nyelvt.: közlem. XXIV. 1.) 
Lengyel és szlovén szók a magyar nyelvben. (Nyelvt. 
közlem. XXVI. 3)... . : 
Magyar ,ó", szláv ,o". (Nyelvt. közl. XXVI. 4., 
XXVIII. 1.) ; 
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. Ásbóth— Asklépiós 

Asbóth Oszkár dr. Megint egy szláv-litván hangtörvény. 
(Nyelvt. közl. XXV. 2.) 
Még egyszer a , vidra" szó. (Nyelvt. közl. XXIV. 4.) 
Ó-görög helynevek Erdélyben. (Nyelvtudomány ILL 2.) 
Ó-szlovén, új-szlovén. (Nyelvt. közl. XXV. 4.) 
Párna. (Nyelvtudomány I. 4.) 
Pászta. (Nyelvtudomány I. 1.) 
Sajna. (Nyelvtudomány ILI. 2.) 
Szerencse. (Nyelvtudomány II. 2.) 
Szláv hatáson alapul-e igekötőink használata? (Nyelv- 
tudomány II. 1.) 
Szláv jövevényszavaink. I. Bevezetés és a külöm- 
böző rétegek kérdése. 102 lap. 1907. (Nyélvtud. értek. 
XX. 8.) 2.— 
— U. az. Kivonatban. (Akad. értes. 212/213.) 
Tagadással kifejezett összehasonlítás. (Nyelvtudo- 
mány I. 4.) 
Jagió Vatroszlav. (Nyelvtudomány II. 1.) 
Zabola. (Nyélvt. közlem. XXXII. 3. 
(1. Alexics György, Asbóth Oszkár és , Nyélvtudo- 
mány" a. is.) 

Asbóth Sándor. A disznózsír hamisításának fölisme- 

e 

rése. (Math. és term. tud. értes. VII. 8/9.) 
A keményítő oxydátió-termékei. (Math. és term. tud. 
értes. IX. 7.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 20.) 
A mesterséges kryolith és fluoraluminium dissocia- 
tiója. (Math. és term. tud. értes. VIII. 8/9.) 
— U. az. Kivonata. (Akad. értes. 7.) . 
Az amylalkoholok pyridin tartalmáról. (Math. és 
term. tud. értes. VII. 8/9.) 

Ascoli. (I. Rubinyi Mózes a.) 
Ken Ézsaiás kt. ft 1907. január . 24-én. (Akad. értes. 209.) 
Asklepios szobra a Nemz. Múzeumban. (1. dr. Hekler 

Antal a.) 
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Asparagus— Athene 59 

Asparagus-félék monographiája. A hazai — (1. Bér- 
nátsky Jenő a.) 

Asperni csatában. Lovas támadás visszaverése a, ma- 
gyar csapatok által az — (Hadtört. közl. VIII. 2.) 

— — Magyar huszárok az — 1809. május 21—22. 
(Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

Asplanchna-fajok revisiója és hazai képviselőik. Az — 
(I. Daday Jenő a.) 

sAssarlik in Jonien." (I. dr. Récsei Viktor a.) 
Assyria. Babylonia és — (I. Mahler Ede a.) 
Asszonyi bűntettekről. Lombroso az — (I. ,P—s." a.) 
Astrologiájához. Szövegkritikai adalékok Firmicus Ma- 

ternus — (l. Némethy Géza a.) 
Asymptotikus előállítások a lineár differentiálrendszerek 

elméletében. (1. Schlesinger Lajos a.) 
— értékek meghatározásáról. (1. Fejér Lipót a.) 
Asztali szabályok a XVII. századból. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
Asztalos József. A sümegi parochiális templom képei- . 

ről. (Arch. értes. XV. 2.) 
Asymmetrikus meta nitrosalicylsav néhány új szárma- 
zéka. Az — (Il. Konek Frigyes a.) 
nAtag", , eteg". Egy érdekes képző: (I. Pap Ferencz a.) 
Atheisták legyőzésére. Berkeley dialogusai a skepti- 

kusok és — (I. dr. Pekár Károly a.) 
Athenaeum. Philosophiai és ál amtudományi tolyairat. 

Szerkeszti Pauer Imre, kis 89. Előfizetési ára (4 
füzetre) 10 korona. Egy-egy füzet ára 3 korona. 
I. folyam (1892) XVIII. folyam (1909.) XIX. évfolyam 
1910. na 89 

AOHNAI2N POZMITEIA fölött. További tajiultoááy a 
legújabban fölfedezett — (I. Schvarcz Gyula a.) 

Athenáshoz. A wittenbergi akadémián a XVI. század- 
ban tanult magyar ifjak latin versei, mint forrás- 
művek és pótlékok a Magyar — (I. Koncz József a.) 

Athene szobrocskáról. 1 ábrával. A szamosujvári — (l. 
Ornstein József alatt.) 



60 Athenei— Augsburgi 

Athenei alkotmánytörténelem korszakai azon csak imént 
fölfedezett görög munkában, melyet némelyek Aristo- 
telesnek tulajdonitanak. (1. Schwárcz Gyula a.) 

— alkotmánytörténeti munkáról. A legújabban  föl- 
fedezett — (I. Schwarcz Gyula a.) 

— -ében. Az első nemzetközi archaeolog. CONYTESSUS — 
(1. Hampel József a.) 

— -i múzeumokról. Az — (Arch. értes. XVI. 2). 
. Athilája. Új adalék régi plágiumok történetéhez. Calanus 

és Aretinus — (I. Ballagi Aladár a.) 
Athosi vizszentelő kereszt a Nemz. Múzeumban. (Il. 

Supka Géza a.) 
Atilla. Attila-e vagy —. (1. Ballagi Aladárt a.) 
— bibhographiája. Kéziratok és nyomtatványok. 14712— 

1700. I. közlem. (I. Ballagi Aladár a.) 
— -dráma. Két Spanyol — (Il. ,14-b". a. 3 
— és a magyar hún-mondák. (1. Erdélyi Pál a.) 

Atka együttes föllépéséről hazánkban. Az . Ithypallus 
gomba és Coepophagus — (1. Istvánífi Gyula a.) 

— -faunájához. Adalékok Magyarország — (Il. Karpeles 
Lajos a.) 3 

Atomvonzás törvénye. Az — (1. Hönig Samu a.) 

, Attavantestől festett  Corvin-codexek"-ről. Újabb ada- 
tok — (Il. Csontosi János a.) 

MENEANAL a kutyafajzat. (I. Ballagi Aladár a.) 
— családfája. (1. Kúnos Ignácz a.) 
— -dráma. Két spanyol — (Irod. tört. közl. I. 4.) . 
— -e vagy Atilla. (I. Ballagi Aladár a.) 
— és a magyar hún-mondák. .(1. Erdélyi Pál. a.)- 
— halála. (1. Történeti szinműtár I.) 
— -legenda. A. római — (I. Fóti József Lajos a.) 
Auer Henrik. Hydrogencyanid képződése az elektromos 

ívben. (Math. és t. t. értes. XXII. 5.) 
Augsburgi ötvösök munkái törökök és magyarok KÖNnÉKB 

(I. dr. Takáts Sándor a.) 



Augustus— Avendano j 61 

Augustus és a Ülaudiusok korából. Ruhás római női szob- 
rok — (I. dr. Hekler Antal a.) 

— kora. (1. Ribbeck, római költészet tört. II.) 
Aujeszky Aladár. Adatok a lépfene ellen való immu- 

nizálás kérdéséhez. (Math. és term. tud. értesítő 
XVI. 4.) 

Aurelius császár leányának állitólagos síremléke. (Arch. 
. . értes. XIII. 1.) 
Aurigae spektruma, összehasonlítva néhány bolygószerű 

köd spektrumával. Nova — (Il. Gothard Jenő a.) 
— spektrumáról. Nova — (I. Gothard Jenő a.) 

. Aurora" és , Tudománytár" ügyében. Bajza levele 
Széchenyihez az — (Il. Viszota Gyula a.) 

Ausztráliai Ceratodus pontosabb ismeretéhez. . Adatok 
az — (I. Margó Tivadar a.) 

Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott hábo- 
rúkban. (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

— története. (1. Huber Alfonz a.) 
— -i császári czím fölvétele. Az — (I. Nagy Ernő a.) 
— i- hadjáratához. Adalék Mátyás király 1477 Aa hag; Ül: 

Óváry Lipót a.) 
— -ba. A bécsi körsánczok és. a kuruczok első be- 

törései — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 
— -ban. Magyar sánczok Felső — (I. Kápolnai a.) 
Avar és magyar pogánykori sírleletek jellemzése. A 

hunn —. (Il. Nagy Géza a.) 
— fülbevalóról Baj-ról. (I. dr. Jósa András a.) 
— sírleletekről Szentes határában Donáton. b. Csallány 

Gábor a.) 
— uralom korából. Újabb hazai leletek az — (I. Ham- 

pel József a.) 
FAvare-jának első magyarosítói. Moliére — (I. Bayer 

József a.) 
Avarkori lelet. A veszkényi — (I. Kugler Alajos a.) 
— sírok Dunapentelén. (1. Hekler Antal a.) 
Avendano Gábor. Corzan — (Il. , Corzan" a.) 



62 Adoma— Ágoston . 

Axioma. A XI. — (Il. Brassai Sámuel a.) 
Azari régiségekről. Kis — (Arch. értes. XXI. 5.) 
Azurit a Laurion-hegységből Görögországban. (1. Zimándy 

Károly a.) 
á—á— A hypnosis lélektana. (Athen. III. 4.) " 
Ábel-féle szójegyzék. Az — (1. Simonyi Zsigmond a.) 
Ábel Jenő hátrahagyott kéziratai. (1. Fraknói Vilmos a.) 
— Scholia recentia in  Pindari  Epinicia.  (Editione 

scriptorum  graecorum et romanorum a  collegio 
philologico classico Academiae Litterarum Hungaricae 
publici juris factae.) Pars prior. VI és 480 lap. 
1890. I 10.— 

—- 1]. tagról. Emlékbeszéd — Hegedüs István 1. tagtól. 
(Emlékbesz. X. 4. , Irodalomtörténeti emlékek" II. 
kötet és , Magyarországi tanulók külföldön" I. kö- 
tet a. is.) ; —-.60 

— és Vári Rezső. Scholia vetera in Nicandri Alexi- 
pharmaca. Adiecta sunt scholia recentia. Kis 80-rét. 

, 121 lap. 1891. 8. 
— - Ugyanannak ismertetése. (1. Akad. ért. 1891. 7.) 
Ábrázolásáról Beszterczebányán. Az önismeret egy 

sajátságos — (Il. Divald Kornél a.) 
Ádám és Éva legendája. (1. Horváth Cyrill alatt.) 
Ádám Endre dr. A nyitrai várhegy oldalában talált 

régi cserepek és csontok lelhelyéről. Három képes 
táblával és egy ábrával. (Arch. értes. XIX. 5.) 

—. Iván. A peleskei épületmaradvány $ a szigligeti 
csonka  toronyról. (Arch. értes. IX. 4.) 

— Kálmán. Bernát Gáspár egy levele. (Írod. tört. közl. 
VI. 4.) 

Ágnes forrás új elemzése. A mohai — (1. Lengyel 
Béla a.) 

— királyné antipendiuma. (I. Száraz Antal a.) 
— -viz újabb elemzése. A mohai — (1. Lengyel Béla a.) 
Ágoston Regulainak magyar fordítása Bánffy (Coelius) 

Gergelytől 1537-ből. Szent — (I. Dézsi Lajos a.) 
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Ágyú- és harangöntők. Magyarországi -— (I. Kemény 
Lajos a.) 

— -öntő-házak a. XVII. században I. Rákóczy György 
idejében. A sárospataki és gyulafehérvári — (Il. dr. 
Szendrei János a.) 

Ál-Csokonai versek? (I. Oláh Gábor a.) 
—- Petőfi vers? (1. Oláh Gábor a.) 
Álczái. A magyarországi farkos kétéltűek — (1. Méhely 

Lajos a.) 
Áldásy Antal dr. Jelentés a római és bolognai könyv- 

és levéltárakban végzett kutatásokról. (Akad. értes. 47.) 
. — Zsigmond király viszonya Milanóhoz és Velenczéhez, 

római útja idejében. 190 lap. 1909. (Történ. értek. 
XXII. 5.) . 8.60 

— — U. a. kivonata (Akad. értes. 232.) 
—- Thallóczy Lajos és — (I. Magy. Történ. Emlékek 

kk 33.) 
Áldozat és imádság. (1. Vogul népkölt. gyüjtem. II. 2.) 
— -i oltárról Szamosujvárott. Római — (I. Ornstein 

József a.) 
Áldozó poharak Ugocsában. Régi:— (1. M—k. fat a.) 
Állam. Az Árpádok és a magyar — (I. Kállay Béni a.) 
— gazdasági attributumai. Az — (I. Várnai Sándor a.) 

. — Keresztény világfelfogás és római — (I. Kármán 
Miklós a.) 

— és egyház újabb viszonyában. Függő kérdések az — 
(I. Várnai Sándor a.) 

— -alkotó szerződések (belső államszerződések) a ma- 
gyar közjogban. Az — (I. Ferdinandy Géza és dr. 
Polner Odön a. is.) 

— -ban. A rendőrség természete és állása szabad — 
(I. Concha Győző a.) 

— -háztartásának története 1867—1893. TARGAZOTAMÁR Tt 
(I. Matlekovits Sándor a.) 

. Állami akarat végrehajtása és az egyéni jog. Az — (I. 
dr. Bálogh Arthur a.) 



1 1vd sóoztogytála Állami—Állandók 

. Állami fejlődés. Társadalmi, gazdasági és — (1. dr. Kiss 
Mihály a.) 

— háztartásunkban. A vasutak szerepe — (I. Jekel- 
falussy József a.) 

— önkormányzat. Az — (I. Kuncz Ignácz a.) 
— szabályozása. A nyelvek — (I. dr. Balogh Arthur a.) 
— -joga az 1867. XII. t.-cz. reviziója szempontjából, 

A svéd-norvég unio — (1. Várnai Sándor a.) 
— -jogi methodologiáról. Az — (I. Nagy Ernő a.) 
— .— tévedések. (Il. dr. Balogh Arthur a.) 
— -jogtudomány történetéről. Egy mű az — (Il. Schvarcz 

Gyula a.) 
Állammá. Magyarország alkotmányjogi átalakulása mo- 

dern — (Il. Schvarcz Gyula a.) 
Államok  alkotmánytörténelmében, különös tekintettel a 

spanyol alaptörvényhozásra. A tudományos és iro- 
dalmi kitünőségek jogczíme a felsőházi tagságra 
az európai — (Il. Schvarcz Gyula a.) 

— demokratiája. Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb 
görög — (l. Schvarcz Gyula a.) 

— -ban. A valutakérdés az Észak-Amerikai Egyesült — 
(I. Bamberger Béla a.) : 

— -tan és culturpolitika köréből. Utijegyzetek az — 
(I. Schvarcz Gyula a.) 5 

— -tanácsi vélemény 1568-ból. Katonai — (I. G. a.) 
— -tudomány. Bluntschli és az — (1. dr. Balogh Arthur a.) 
— -tudományi irodalom köréből. Az újabb — (Il. Balogh 

Arthur a.) 
Állandóinak befolyása a vegyfolyamatokra. A hajcsöves- 

ség — (I. Fuchs Károly a.) 
— -jának változása a hőmérséklettel. Folyadékok dielek- 

tromos — (l. Tangl Károly a.) 
— -járól magas nyomásoknál. A gázok dielektromos — 

(1. Tangl "Károly a.) 
Állandók és divergens Fourier-sorok. Lebesgue-féle — — . 

(I. Fejér Lipót a.) 

szk] 



Állat— Álmot 65 

Állat- és  növényországáról. Algir — (I. Nendtvich 
Károly a.) 

—  marásának ismétlődése esetén az új védőoltás. Szük- 
séges-e a veszett — (Il. Hőgyes Endre a.) 

. Állatka. Halakban élősködő új ázalék — (I. Daday 
Jenő a.) ; 

Állatok Ceylonból. Edesvízi mikroskopi — (I. Daday 
Jenő a.) . 

— és növények. Mythikai — (Vogul népkölt. gyüjtem. 
I: 3 ; 

—  Mongoliából. Edesvizi mikroskopi — (1. Daday Jenő a.) 
—  Turkesztáni édesvizi mikroskopi — (I. Daday Jenő a.) 
— "vérével. Vizsgálatok typhus-bacillusokkal fertőzött — 

(I. Fodor József és Zigler Gusztáv a.) 
— -ban. Vizsgálatok a Ca, Mg és P forgalmáról növény- 

evő — (Il. Tangl Ferencz a.) 
— -nál valamint embereknél. A vér lugosságának in- 

gadozása ép és fertőzött — (I. Rigler Gusztáv a.) 
— -öv gőtéinek két vérrokonáról A palaeoarcticus — 

(I. Méhely Lajos a.) 
— -tani eredményei. Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai 

utazásának — (]. Horváth Géza a.) 3 
Állása szabad államban. A rendőrség természete és — 

(I. Concha Győző a.) 
Állítmány? Van-e psychologiai alany és — (I. Kicska 

Emil a.) i 
— és alany. (1. Kalmár Elek a.) 
— -ról. Még valami az alanyról és — (I. Kicska 

Emil a.) . 
Állócsillagok tengelyforgásáról. Az — (Il. Kövesligethy 

Radó a.) 
Állótábor. A Szamosujvár mellett létezett római — 

(Arch. értes. XIV. 3.) 
Álmosdi ütközet 1604. október 15-én. Az — (I. G. G. a.) 
Álmot alvó emlősök anyagforgalmához. Adatok a, téli — 

(I. Hári Pál a.) 
Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 5 
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HÁGA jtöfh lélektána. Az — úg; Beljak B. Pál NT 3 
——— Ányos István dr. Az akarat és beszámítás töltése : a; 

BELA büntetőjögban. (Athen. XIV. 1.) 
——— Ányos Pál verses könyveiből. (I. Császár Elemér a.) 

. — — (I. Széchy Károly: Adalékok az újabb magyar iro- 
7 . dalomhoz. I., II. P. Horvát Endre.) 

. —— Áram befolyása a fémek oldhatóságára. Az elektromos 
5 E (1. Fabinyi Rudolf a.) 

.  — és mágneses jelenségek vizsgálata. Változó — SK 
——— "Wittmann Ferenéz a.) E. 

"árama lefolyásának vizsgálata és objectiv elő állítása. 
0: A leydeni batteria és inductorium — (I. Wittmann 
ME. Ferencz a) 
tat8 —  — sgörbéinek megszerkesztése. Zárt magú transforma- 
BEESSA n törok: — (1 Korda Dézső a.) : 

..  — -latainak viszonyáról. A levegő alsó és felső — 16 Kellásnti 
—. —— Hegyfoky Kábos a.) hö 

"65 — adatokra természetphilosophiában. Újabb — (I. Heller 
os Azost. A) 

E he anál Flektrolysisek váltakozó .— (I. Szdtvagy 
15 1AIVEEB Imre a.) ; 

) — -ok méréséről. Gyorsváltakozású gyenge — (I. Gáti 
et ,.. Béla a.) : 

. — kisérleti megvizsgálására. Optikai módszer periódákás 
19 elektromos — (1. Wittmann Ferencz a.) 

, oget Áramú indukcziós inotorok csuszamlásának meghatá- 
rozására. Újabb módszer a váltakoözó — (I. Hoór 
Mór a.) 

Áram vizsgálata. A budapesti centrale lls- seas. vál- 
tj takozó — (I. Wittmann Ferencz a.) 

r654ás is elemek a törökségben. (1. G. Z. a.) i 
" . . — — és kaukázusi elemei. A magyar nyelv — (1. Asbóth 
MSat Oszkár a.) 

KEN. — ÉS káúkázusi elémek a finn-mágyar nyelvekben. (1. 
77 TIER Munkácsi Bernát a.) 
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Árja nyelv. Egy új — (1. Schmidt József a.) 
— nyelvérintkezés. Ősi török — (1. Munkácsi Bernát a.) . 
 Árkok és töltések. Az ősi földvárak — (Il. Hpl. a.) 
Árkövy József. A fogpulpa és sebgangraena egy új 

bacteriológiai tényezője. (Math. és term. tud. értes. 
AVI. a) 3 

— Adatok a fogcaries aetiológiájához. (Math. és term. 
tud. értes. XVI. 3.) 

— Adatok a leptathrix kérdéshez. (Math. és term. tud. 
értes. XX. 1.) 

— Néhány eddig ismeretlen reductiós jelenségről a 
fogakon. (Math. és t. t. értes. XXII. 1.) 

— —— Árpád családjának genealogiájához. Adalék — (I. Pecz 

tának szltmásás SL 

aa ir 18 1 vágylv gel 
: 1 eb 

Vilmos a.) 
— ébredése" keletkezésének története. (1. Bayer József a.) 
— és a vegyesházi királyok alatt. A magyar birósági 

szervezet és perjog az — (I. Hajnik Imre a.) 
— és vegyeskori magyar érmek. Kiadatlan — (I. dr. 

Réthy László a.) 
— fejedelem. Melléklet. (Hadtört. közl. IX. 1.) 

. — honfoglalása" tárgyában a M. Tud. Akadémiához in- .. 
. . tézett kérdésekre. Válasz az — (Akad. értes. 14.) . 
— sírjának helye Anonymus szerint. (Il. dr. Wekerle 

László a.) 
— Vezér. (1. Csánki Dezső a.) 
Árpádházi boldog Margit állítólagos házi oltárkája. (I. 

Czobor Béla a.) 
— királyok alatt. A magyar nemzet fejlődése az — (Il. 

Pauler Gyula a.) I 
— — A magyar nemzet története az — (I. Pauler Gyula a.) 
— .-kora. (I. Réthy László. , Corpus Nummorum".) 
— -pénzei. (1. Zimmermann Lajos a.) j 
— -kori bronzkereszt a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 

értes. XLX. 2.) : 
— -ereklyetartó bronzkereszt Krisztus bevésett képével. 

Ábra. (Arch. értes. XXVIII. -4.) 
5k 
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688 . ——— Árpádházi—Árulás 

Árpádházi éremlelet. 2 ábrával. (Arch. értes. XII. 9.) 
. — -kori éremlelet. A margitszigeti — (I. Réthy László a.) 
— -föliratos emlék. Két — (I. Hpl. a.) 
— -füstölő. A szeged-csorvai — (I. Reizner János a.) 
— -joculator. Egy névszerint említett — Cl. Sebestyén 

Gyula a:) 
— " -kiejtéshez. Az — (Il. Sz. J. a.) 
— -sírlelet Nagy-Kapornakról. (Zala m.) Ábra. (Arch. 

értes. XXVII. 1.) : 
—  -sírleletek Zemplén vármegyében. (I. Dókus Gyula a.) 
—  -szók. (Il. R. Prikkel Márián a.) 
— -szók magyarázatához. (1. Zolnai Gyula a.) 

.— -szóvégi ,u" betük mivolta. Alaktani adalékok III. 
— (1. Szinnyei József a.) 

— -temető. A biharudvari — (I. Simon István a.) 
— -temető. A pilinyi — (I. B. Nyáry Albert a.) 
"— — Arad megyében. Két — (I. Réthy László a.) 
— — ről. A biharudvari — (I. Cséplő Péter a.) 
—- -templomunk. Néhány — (I. dr. Gerecze Péter a.) 
Árpádok alatt. A. rabszolgaság Magyarországon az — 

(I. Békefi Remig a.) 
— és a magyar állam. Az — (Il. Kállay Béni a.) 
— és Dalmáczia. Az — (I. Marczali Henrik a.) 
— korában. A törvényes öröklés rendje az — (l. Illés 

József a.) 
— korában? Hogy hangzott a magyar nyelv az — (ll. 

ifj. Szinnyei József a.) 
— korából. Épületi maradványok az — (1. Gerecze P. a.) 
— testereklyéi ügyében. Inditvány az — (I. dr. Török 

Aurél a.) 
— testereklyéinek embertani búvárlatához. Adatok az — 

(I. Török Aurél a.) 
Ártándi sírlelet. (I. Cséplő Péter a.) 
Árulás 1621-ben. :A nyitrai — (I. dr. Komáromy 

András a.) 
— A szécsenyi — (I. dr. Komáromy András a.) é 
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 Árva-megye monografiája. (1. ifj. Kubinyi Miklós a.) 
— műemlékei. (1. Myskovszky Viktor a.) 
Árvaváraljai urnatemetőről. Az — (I. Kubinyi Miklós a.) 
SE Ééni Eghajlati viszonyok — (Il. dr. Weszelovszky 

ároly a.) 
Árvizei. A téli csapadék és a Tisza tavaszi — (I. Bog- 

dánfy Ödön a.) 
Ásatás a kőröséri iskolánál. Oroszlámosi leletekről és 

— (I. Tömörkény István a.) 
— a munkácsi Kishegyen. (1. Lehóczky Tivadar a.) 
—- a rábéi Anka-szigeten. (1. T. J. a.) 
— a soproni Purgstallon. Ujabb — (Arch. értes. XIV. 5.) 
— a szeged-ötömösi Anjoukori temetőben. (1. Móra  Fe- 
.. rencz a.) 
—- szécsényi Kerekdombról. (I. dr. Báró Nyáry Albert 84 
—  Alsónyéki — (I. Haugh Béla a.) 
—  Nagy-Magyariban. (Arch. értes. XV. 4.) 
— Szent Gróth polgárvárosi — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Tarnahegyi — (Il. ,Y" a 
— Zala-szent-gróthi — (I. dr. Pósta Béla a.) 
— -a Bakonybélben. Őskori emlékek — (I. Récsey 

Viktor a.) 
— "a Csókai , Kremenyák"-on. (1. Gubitza Kálmán a.) 
— -a Jász-Alsó-Szentgyörgyön. A Nemz. Múzeum — 

(Arch. értes. XIX. 5.) - 
Ásatásai. A dán nemzeti múzeum — (Arch. értesítő 

XX.:82 
— A magyar nemz. múzeum — (I. ,X. Y." a. és JAT 

értes. XIII. 3.) 
— 1908—-1909-ben. A nemz. múzeum Cu agedbálai KE 

(I. dr. Hekler Antal a. és dr. Mahler Ede a. is.) 
—  Jász-Alsó-Szentgyörgyön. A nemzeti múzeum — 

(Arch. értes. XIX. 5.) 
Ásatásaim 1906-ban. Dunapentelei — (I. dr. Mahler 

Ede a.) 
— eredménye. Nyitramegyei — (I. Rakovszky Ferencz a.) 



70 Ásatásaim—Ásatások 

Ásatásaim összefüggése. Pannonhalma tövében elterülő 
Pannonia nevű római község és legújabb — (I. dr. 
Récsey Viktor a.) 

—. eredménye. Urmezei s csarnatői — (1. Mihalik J ózsef a.) 
Ásatásairól. Tordosi — (1. dr. Pósta Béla a.) 
Ásatásáról a Fekete-Szélen. (I. Móra Ferencz a.) 
—- srelakgéső — (I. Wittinger Antal a.) 

— az , Opoljenik" ősemberi telepen Monostorszeg hatá- . 
vők (I. Gubitza Kálmán a.) 

— a Szamosujvár melletti római castellumban. Ornstein 
József — (I. Ornstein József a.) 

— Regölyi — (I. Kovách Aladár a.) 
— a Szamogsujvár melletti római castellumban. (1. Ornstein 

. József a.) 
— Wittinger Antal kőszegi — (I. Wittinger Antal §. 

. Ásatások AI-Győn. (I. Tömörkény István a.) 
—  Alsó-nyéki - — (I. Wosinszky Mór a.) 
— — U. az. 1 képes táblával és 9 "ábrával. (1. Wo- 

. Sinszky Mór a.) 
— a bölcskei népvándorláskori temetőben. Régészeti — 

(I. Szelle Zsigmond a.) 
— A carnuntumi — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 

a ecsunyi sírmezőn. (1. dr. Sőtér Ágost a.) 
— gür kecskeméti — (I. Kada Elek a.) 
— A nippuri — (Il. dr. Mahler Ede a.) 
— AI-Győn. (1. Tömörkény István a.) 
— az 1907-ik évben. Dunapentelei — (I. dr. Mahler Ede a.) 
— Csengelén. (I. Reizner János a.) 
— Csunyi és oroszvári — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
— Dunavecsei — (I. dr Gerecze Péter a.) 
— Esztergomban. (1. , ab." a. 
—  Gerjenben. (I. Wosinszky Mór .a.) 
— 1891—1892-ben. Gerjeni — (1. Wosinszky Mór a,) 
-— Hatvan-boldogi — (I. dr. Pósta Béla a.) 
— Horgosi — 4 képes táblával és 8 ábrával. (1. dr. 

Tergína Gyula a.) 



H 

; ú 

; 

4 e lle tr ) pt a 1 e ak gt, e ENO CÉ MRM, A tg" ARA LAK A LB aa NEL RT ME pl AS NK vett átt LEK eV Éek ÁLLOK NEG ÉLÁÉÁÉN A A el Ez át KÉL ŐNKÉ PÁRTA JZÁT RLE (KÖ 
ás d E? akát tá ÉS kő 1 E ay e ET bé S SAL Ata d Mr t 

4 í ÓTA alj M- hg 

j a A st 4 kelt a ft a dá 0 Jé 4 
Vitát ÜL FÁN TEA VAK UTÁLT § MTE gázt 8 hg 97 4. 108 4 

j N t s vi § 

Ásatások— Ásatásról i j 71 

Ásatások Lelén. Leletek és — (I. Tömörkény István a.) 
— Lelői, öthalmi és ó-bébai — (I. Reizner János a.) 
-— 1888-ban. Lengyeli — (1. Wosinszky Mór a.) 
—  Mosonymegyei — (1. dr. Sőtér Ágost a.) 
— Oroszvári és csunyi — (1. dr, Sőtér Ágost a.) 
— 0-bébai, lelői és öthalmi — (1. Reizner "János a.) 
ap Öthalmi, ó-bébai és lelői — (I. Reizner János a.) 
— Rábéi — (I. Reizner János a.) 
— Soproni — 11 ábrával. (. B. L, a.) 
-— Szíráki — (I. dr. Pósta Béla a.) 
— Szomolányi — (1. Sándorfi Nándor a.) 
— alapján. Trója képe a legutóbbi — (1. dr. Szigeti 

Gyula a.) 

Ásatásokról. A begecsi — (I. Dudás Gyula és Tömör- 
kényi István a. is.) 

— a bihari Földvárban. (I. dr. Karácsonyi János a.) 
— Bilisicsi — (1. Móra Ferencz a.) 
— a bihari várban. Régészeti — (I. Cséplő Péter a.) 
—  Bölcskei és Dunaföldvári — (]. Szelle Zsigmond a.) 
—  Dunaföldvári és bölcskei — (I. Szelle Zsigmond a.) 
— Hódmezővásárhelyi — 13 ábrával. (Il. Varga Antal a.) 
— a Kenyérváró dombon. (1. Tömörkény István a.) 
— Priglevicza-Szént-Ivánon. (1. dr. Borovszky Samu a.) 
— és kőtörési leletekről. A rivó-dülői — (1. Reizner 

János a.) 
Ásatásról. A bölcskei — (1. Szelle Zsigmond a.) 
— A bruek-ujfalusi — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
— A gátai — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
— és egyéb biharmegyei leletekről. A külső puszta- 

kovácsi — (1. Középesy Gyula a.) 

— A rátóti — (I. Rhé Gyula a.) 

— -A szamosujvári római castellum praetoriumában vég- 
zett — (Il. Orosz Endre a.) 

—— Lajtaujfalusi — (1. dr. Sőtér Ágost a.) 
— Szeghalmi — (I. Darnay Kálmán a.) 
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72 Ásotthalom — Ásványvizek 

Ásotthalom-ból. Őskori aranyékszer a tiszafüredi — Ábra. 
(Arch. értes. XXV. 2.) 

Ásvány. Két új magyar — (I. Krenner J. S. a.) 
— Allcharról Makedoniaban. Lorandit, új thallium — 

(I. Krenner József Sándor a.) 
— elemzése. Több magyarországi — (I. Loczka József a.) 

Ásványainak pontosabb ismeretéhez. Adatok a pyroxen- 
csoport egyes — (I. Schmidt Sándor a.) 

Ásványáról. Szalonak vidékének nehány — (I. Schmidt 
Sándor a.) 

Ásványelemzések. (1. Loczka József a.) 
— -elemzési közlemények. (I. Loczka József a.) 

Ásványfaj. A Lorándit, új — (1. Krenner József a.) 
Ásványok fő fénytörési együtthatói nátrium-fénynél. A 

kőzetalkotó — (l. Zimányi Károly a.) 

Ásványról főleg Ceylon szigetéről. Néhány — (I. Mel- 
czer Gusztáv a.) 

, Ásványtan"-ának új kiadása. (I. Szabó József a.) 
— -i közlemények. (Il. Krenner József a.) 
— -i társulat elnökévé ? Hogy lett ifj. gr. Teleki Domokos 

a jénai — (1. Koncz József a.) 
— -vizek és lápföldek chemiai elemzése. A borszéki — 

(I. Hankó Vilmos a.) 
— -vizek chemiai szerkezetéről és összehasonlításáról. 

Az — (1. Than Károly a.) 
—  -vizek és a kolozsi nagy sóstó vizének chémiai elem- 

zése. A kérői kénes — (I. Hankó Vilmos a.) 

(I. Than Károly a.) 
— -vizek összetételének ingadozása. Az — (I. Hankó 

Vilmos a.) 
— szervezete és összehasonlítása. Az — (I. Than 

Károly a.) ; 
Ásványvizeknek chemiai constitutiójáról és összehason- 

lításáról. Az — (I. Than Károly a.) 



Átalány— Ázsia ETŐ 

Átalány fejében kapják. Hazai intézetek, melyek az 
Akadémia kiadványait — (Akad. értes. 29, 41, 53, 
KÖZT: BA ÜST ET3 1299; 187,:.149, 161, 178, 
185, 195, 209, 291, 233, 945. számaiban.) 3 

Átkelés a Visztulán Zavichostnál 1657. április 22-én. 
Melléklet. (Hadtört. közl. V. 1.) 

Átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve. Hadi 
— (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

Átöröklés. A lelki — (I. Ribot Th. a.) 
Átültetésére. Készülék bakterium-koloniák — (I. Fodor 

József a.) 
Ázalék állatka. Halakban élősködő új — (. Dadáy 

Jenő a.) 

Ázsia török dialektusairól. Kis — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
Ázsiai fejedelmi elnevezésekről. A Közép — (I. dr. 

Shiratori Kurakichi a.) 
—. török irodalom. A közép — (1. Thúry József a.) 
— török nyelv. Kis — I. Brussza-Ajdin vidéki nyelv- 

mutatványok. . Népdalok. II.  Brussza-vidéki  szó- 
lások. III. Lázdalok. — Szójegyzék (I. dr. Kúnos 

. Ignácz a.) 
— török nyelv ismertetései.. A közép — (Il. Thúry 

József a.) 
— utazásának földrajzi és földtani eredményei. Gróf 

Széchenyi Béla kelet — (I. Lóczy Lajos a.) 
— utazásának állattani eredményei. Gróf Zichy Jenő har- 

madik — (1. Horváth Géza és Nagy Géza a. is.) 
— utazásomról. Jelentés Kelet — (I. Cholnoky Jenő a.) 
—- utazásomról. Előzetes jelentés második közép — (I. 

Prinz Gyula a.) 
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74 3 —B.—Bacon . 

— B. — Néhány egytagú igénk eredetéről. (Nyelvt. 
közl. XXV. 2.) 

b. b. Az alsófehérmegyei történelmi-, régészeti és term.- 
tudom. egylet. (Arch. értes. XXIV. 4.) 

B. F. Magyar irodalomtörténeti értekezések az 1892— 
.8-iki értesítőkben. (Irod. tört. közl. IV. 1. 3.) 
1893—4-iki értesítőkben. (Irod. tört. közl. V. 2. 4.) 
1894—5-iki értesítőkben. (Irod. tört. közl. VI. 2.) 

— Szondy két apródja. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 

B. J. A zágrábi múzeum. (Arch. értes. XIV. 5.) 

B. L. Soproni ásatások. 11 ábrával. (Arch. értes. XII. 4.) 

B. O. Lamberg Ferencz gróf altábornagy, az 1848. 
. szept. 28-án a hajóhídon meggyilkolt királyi biztos, 
a Magy. Tud. Akadémia tiszteleti tagjává ajánltatik. 
(Hadtört. közl. VIII. 1.) . 

8 Persei photographikus fényváltozása és a levegő 
photographikus extinctiója. A — (1, Terkán Lajos a.) 

Babona a XVII. században. (Irod. tört. közl. VIII. 2. 
. , Vegyesek".) 

Babóti leletek. 1 ábrával és 1 képes táblával. (1. Bella 
Lajos a.) 

Babylonból. Föliratos agyagtábla — (I. dr. Mahler 
Ede a.) 

Babylonia. Biblia és — (I. dr. Hörk József a.) 
— és Assyria (Il. dr. Mahler Ede a.) 

Bacchans mellképe bronzból. (1. ,X." a.) 
— -nő. Antik terracotta dombormű a fejérvári múzeum- 

ban. Ábra. (Arch. értes. XV. 5.) 
Bacillusok hatásáról. A jodoformmal gyöngített gümő — 

— (I. Troje.G. és Tangl Ferencz a.) 
— -kal fertőzött állatok vérével. Vizsgálatok a typhus 

—- (1. Fodor. József és Rigler Gusztáv a.) 

Bacon Ferencz és Morus Tamás. (Il. dr. Acsay 
Antal a.) 
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Bacsányi János levelei id. báró Ráday Gedeonhoz. (I. 
Molnár János a.) 

— (l. Szinnyei Ferencz alatt is.) 
Bacsó Jánoshoz. Petőfi levele — Hasonmással. (Irod. 

tört. közl. VIII. 1.) 
Bacteriologiai tényezőjéről. A fogpulpa és sebgangraena 

egy új — (I. Árkövy József a.) 
Badacsonyi lelet. 3 ábrával. (I. Darnay Kálmán a.) 
Badics Ferencz dr. Az első magyar irodalomtörténetíró. 

Pápay Sámuel élete és irodalmi működése (Irod. 
tört. közlem. VII. 1—4.) 

— —  U. a. kivonata. (Akad. értes. 84.) 
— Bajza összegyűjtött munkáinak új kiadásáról. Ki- 

. vonat. (I. Akad. értes. 127.) 
—  Bírálat a Bulyovszky-pályaműről. (Akad. ért. 69. 103.) 
—  Birálat a Nádasdy-díjért versenyző pályamunkákról. 

(Akad. értes. 90.) 
— Fáy András életrajza. Arczképpel. A M. Tud. Aka- 

démiától Lévay-díjjal jutalmazott pályamű. kis 89. 
VII és 672 lap. 1890. A M. Tud. Akadémia könyv- 
kiadó: vállalata. Új folyam IV. kötet. Fűzve 3.— 

kötve 3.80 
— Gyöngyösi főműveinek új kiadása. Kivonat. (Akad. 

értes. 188—189.) 
— —- a Bulyovszky-pályázatról. (Akad. értes. 115.) 
— Jelentés a Lévay-díjért versenyző munkákról. (Akad. 

értes. 129. 163/165.) 
— — a Nádasdy-pályázatról. (Akad. értes. 150/151.) 
— jelentése a székesfehérvári Petőfi-emléktábla leleple- 

A zéséről. (Akad értes. 180.) 
— Magyar írók ügyvédi vizsgálatai. (Irod. tört. közlem. 

XI. 2. 
— Zrinyi költői műveinek akadémiai kiadása. (Akad. 

értes. 203.) 
— — (Il. Gyöngyösi István és oróf Zrinyi Miklós 

költői művei a. is.) 
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76 Bagdadi—Bakacs 

Bagdadi érem. (Arch. értes. XI. 1.) 

Bagyary Simon, Kárász Leó. Szent László nagyváradi 
lovasszobra. (Arch. értes. XXV. 3.) 

Bailo. Prof. — Szines gyöngyök. (Arch. értes. XXIV. 5.) 

Bajor választó-fejedelem levele gróf Nádasdy Ferenczhez 
a leutheni csata után. A — (Hadtört. közl. IV. 2.) 

Bajorországban. Magyar huszárok — (Hadtört. közlem. 
E 1) 

Bajról. Avar fülbevalóról —. (I. dr. Jósa András a.) 
— -társak kiszabadítása a hadi fogságból. (1. Hadtört. 

közl. V. 2) 
— xwívások törénetéhez. A — (I. ,—S." a.) 
Bajza Jenő. (I. dr. Bajza József és Irod. tört. közlem. 

SIX. ira sása 
— József aesthetikai dolgozatai. (1. Pfeifer János a.) 
— családi levelezése. (Irod. tört. közl. XVIII. 3/4.) 
— czikkére. Észrevételek — (I. Rakodczay Pál a.) 
— egy ismeretlen levele Csatóhoz. (I. Irod. tört. közlem. 

XIX. 2. és dr. Bajza József a. is.) 
— Egy ismeretlen magyar Katalin-legenda. (Irod. tört. 

közl. XVIII. 2.) . 
— Kisfaludy Károly hatása Katonára. Megjegyzések 

Rakodczay Pál czikkére. (Irod. fgje közl. XVII. 2.) 
— levele. A Szemere-tár —. (l. ,R." 
— — Kossuth Lajoshoz. (1. Kováts László a.) 
— levele Széchenyihez az , Auróra" és , Tudománytár" 
. ügyében. (I. Viszota Gyula a.) 
— összegyűjtött. munkáinak új kiadásáról. Kivonat. (I. 

Badics Ferencz a.): 
— színházigazgatói működéséhez. Adalékok — (I. Esz- 

tegár László a.) 
— szülőháza előtt. (1. Gyulai Pál a.) 
— hez. Horváth Mihály levelei — (Irod. tört. közlem, 

XVI.. 2.) 
Bakacs Tamás sírjából zománczos kereszt. (1. H. J. a.) 
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Bakay—Bakytth 1 

Bakay Lajos. Vizsgálatok emberi s nehány emlős embryo 
kéztövén. (Math. és t. t. értes. XXII. 2.) 

Bakács-kápolna eredetéről. Az esztergomi — (I. Gróh 
István a.) 

—  coltára Esztergomban. Andrea Ferrucci — (1. dr. 
Kenczler Hugó a.) 

Bakchylides. (1. Hegedüs István a.) 
Bakcsó. Csardak. Kar. Koslat. (1. Gombocz Zoltán a.) 
Bakonyban. Hgy értékes régiséggyűjteményről Aa — 

(1. dr. Récsey Viktor a.) 
— -bélben. Őskori emlékek ásatása — (I. Récsey 

Viktor a.) 
— -romándi urnaleletről. Egy — (I. Récsey Viktor a.) 
— -tamásii leletekről. (1. Hidvéghy Sándor a.) 
Bakócz Tamás kárpitja. Erdődi — (1. dr. Czobor Béla a.) 
Bakóczi János. Milotai Nyilas István. (Irod. tört. közl. 

II. 2. 
Baksay Sándor. Birálati jelentés a Bulyovszky-pálya- 

munkákról. (Akad. értes. 42.) 
— a Nádasdy-díjért versenyző pályamunkákról. (Akad. 

értes. 90. 212/213.) 
— Homerosz Iliásza. (I. , Homerosz" a.) 
Bakteriologiai sajátságai. A Duna vizének chemiai és — 

(1. Rigler Gusztáv a.) 
— tényezőjéről. A fogpulpa és sebgangraena egy új — 

(I. Árkövy József a.) 
Bakterium-kolóniák átültetésére. Készülék — (I. Fodor 

József a.) 
— -lakta gumóinak physiologiai anatomiájához. Adatok a 

Leguminozák — (I. Bernátsky Jenő a.) 
— -okra. Vizsgálatok a vér hatásáról a — (Il. Székely 

Ágoston a.) 
Bakytth Péter, Pálffy Istvánhoz hadi hírekről s a török 

mozdulatairól. 1627. julius 26. Drégelypalánk. (I. 
Jedlicska Pál: , Adatok a török hódoltság történe- 
téhez" a.) t 



Balassa arczképek. (Irod. tört. . "lek VII. 3. KSE 
vocem 9 ? 

Balassa Bálint egy pöre. Báró 4 fg ea 
— életéhez. (Irod. tört. közl. III. 2.) . 
— életrajzához. Két adat — (I. dr. Illésy János 9 

. — — jelentése neje gróf Szunyogh Katalin haláláról és 
temetéséről gróf kádári át (Gyulához. (1. dr. Lam- 
pérth Géza a.) 

— levele Zamojszky János lengyel főeineellártáb és 
 fővezérhez. (I. dr. Szádeczky Lajos a.) 

318 — levelei. (I. Erdélyi Pál a.) 
0 — nyugtái. (I. dr. Illésy János a.) 

.  — -ra és Ferenczre. Egykorú egér árdezrűt vésett Grag- 
. ger Róbert a.) 

ha —  -ról. Adatok — (I. Ilésy Hatiós a.) 
.  — és Rimay barátsága. (1. Báró Radvánszky Béla a) 

— , Istenes énekei"-nek bibliographiája. Összeállította, 
dr. Dézsi Lajos. (I. Báró Radvánszky Béla: Rimay 
János munkái. Függelék.) 

FZGGAÉSHLYATÁTAK vészedelme 1639 szeptember 28-án. 
(I. Matunák Mihály a) 

— -i leletről. (I. Wagner István a.) 
— -on. Nógrádvármegyei ÚLŐZO REZAK KÉRY — (I. . Wagner 

István a.) 

Balassa József. A diftongusok. fFonetikai kérdések 2.] . 
(Nyelvtudomány I. 3.) 

— A gyermek nyelve. (Nyelvt. közl. XXVI. 2.) ; 
— A gyermek nyelvének fejlődése. (Nyelvt. közl. 

KATI. 12Aánó 
— A jésített mássalhangzók. (Nyelvt. közl. XXXII. 2.) 
— A Magyar Fonetika  átirása.. (Nyelvtud. közlem. 

XXXIV. 3/4.) 
— A magyar magánhangzók története. I. Hosszú magán- 

hangzók. (Nyelvt. közl. XXIV. 3.) II. Rövid magán-. 
hangzók. (Nyelvt. közl. XXIV. 4.) 
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Balassa József. A magyar nyelvjárások osztályozása 
és jellemzése. Melléklet. A magyar nyelvjárások 
térképe. 151. lap. 1891. (Elfogyott, ) 

"—- — U. a. kivonata. (Akad. éttes. 13.) 
— A rövid magáhhangzók történetéről. Kivonat. (Akad. 

értes. 74.) 
— A szlavóniai magyarók és nyelvük. Kivonat. (Akad. 

, értes. 47) 
— Fonétikai kérdések. 1. A szótagok. (Nyelvtudomány. 

T..2) 
— — 2. A diftongúsok. (Nyelvtudomány. 1. 3.) 
— — 38. Beszédhibák és hangtörvények. (Nyelvtudo- 

mány II. 2.) 8 
. — Haángíró készülék. (Nyelvt. közl. XXIV. 2 
— -súly a magyar nyelvben. (Nyelvtüd. közl. XXI. 6.) 
—  Kisérletező phonetika. (Nyelvt. közl. XXIII. 2.) 
— Misteli a magyar nyelvről. (Nyelvt. közl. XXVI. 1.) 
—  Népnyelvi adatok gyűjtése. (Nyelvt. közl. XXIV. 1.) 
— Nyelvbotlások. (Nyelvt. közl. XXVI. 3.) 
—- "TTévesztett szóegyezések. (Nyelvt. közl. XXIII. 4.) 
—  Verseskönyv a század elejéről. (Irod. tört. közl. 

V. 3.) 
— (1. Simonyi Zsigmond a. is.) 
— és Szinnyei József. Fonetikus írás a finn-ugor 

nyélvek számára. (Nyelvtud. közlem. XXXII. 1.) 
— Menyhért viszonyához. Adalék Thurzó Ferencz és 

— (Il. Rexa Dezső a.) 
— iíversékté? (1. Erdélyi Pál a.) 
— Zsigmond hűtlenségi pöréből. (I. dr. Komáromy 

András a. 
Balaton mikroófaunájához. Újabb adatok a — ((l. Daday 

Jénő a.) , 
— partján. Őstelep a — (I. Sági János a.) ; 
— -i múzeumegyesülét. A — (1. SZRZE TOB OL ÁVON 

értes. XVŐ. 4.) 3 
Balácza pusztán. Római leletekről. (I. Rhé Gyula a.) 
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Balás György. 1. Hadtörténelmi könyvtár. II. kötet.) 
—- Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai 

szerepe. (Hadtört. közl. I. 2/3.) 
Balássy Ferencz. A megye és a várispánságok kö- 

zötti különbség. 38 lap. 1893. (Tört. értekezések 
XVI. 2.) ES BÜ E 

— — U. a. kivonata. (Akadémiai értes. 45.) 
— 1. tag Tr. 1896. ok. 4-én. (Akad. értes 89.) 
—e7 emlékezete. Szentkláray Jenő Il. tagtól. Bethlenfalvi 

— (Emlékb. XII. 5.) 680 
Balázs Béla. A tibold-daróczi (Borsód m.) bérczúti ős- 

telep. 2 ábrával. (Arch. értes. XXV.5., XXVI. 4. és 
XXVII. 3.) : 

Balbinus tudósítása a régi kún-írás állítólagos marad- 
ványairól. (1. Kropf Lajos alatt.) 

Balfi lelet. A — (1. Bella Lajos a.) 
—- római kori forrásról. A — (I. Bella Lajos a.) 
Bálkay Pál festő életrajza. (1. Bayer József a.) 
Balkán-félszigetről. A — (I. Asbóth János a.) 
— i- félsziget geologiai évkönyvei. A — (I. Szabó 

József a.) 
Balkányi Kálmán. ifj. Péczely József. (Irod. tört. közl. 

XIII. 3/4.) 
— levelezése íróbarátaival. (Irod. tört. közl. XIV. 1—3.) 
Balladaformái.. Arany — (Il. dr. Zlinszky Aladár a.) 
Ballagi Aladár. A , Philologiai Közlöny" és a kritika. 

(Irod. tört. közlem. II. 1.) 
—  Philologiai Társaság és védnöke. (Irod. tört. közl. II. 2.) 
— A spanyol inguisitió. Kivonat. (Akad. értes. 180.) 
— Atilla bibliographiája. Kéziratok és nyomtatványok 

1472—1700. : (Irod. tört. közl. II. 2—3.) 
— , Attila" a kutya fajzat. XVI. századi olasz költemény. 

(Irod. tört. közl. I. 2—4) 
— -e vagy Atilla. (Irod. tört. közl. II. 2.) 
— Birálat a Péczely-díjért versenyző pályamunkákról. 

(Akad. vértes. 92.) 
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fr) Ballagi Aladár. Brassói ötvösök és ötvösművek 1526— 
(-EZKÁR 1540. (Arch. értes. X. 5.) 

ik — Calanus és Aretinus Athilája. Új adatok régi pla- 
. — giumok történetéhez. (Irod. tört. közlem. II. 2.) 
— Colbert. II. rész. 271 lap. 1890. A téljes munka 

ára 6.40 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 13.) 
— Cserei-e vagy Rozsnyai? (Irod. tört. közl. II. 1.) 

f  — Gróf Dessewffy József önéletrajza. (Irod. tört. közl. 

E — eltelítáti írók: Péczeli és Péteri Takáts. (Irod. 
A tört. közl. I.: 4.) 

3 
§ 

Ctr na 

E TESTS 

Mpt 2 
ké té 

— Eszterházy Pálnádor Litániái. (Irod. tört. közl. I. 29 
— — vVerseiről. (Irod. tört. közl. II. 4.) : 

— Ez világi hivságos gazdagság szereteti. Jezsuita 
iskolai drámai tervezet 1705-ből. (Irod. tört. köz- 
lem: IT. 1.) 

448 — Értekezések az 1890/91-ik tanévi iskolai értesítők- 
3 ben: (Irod. tört. közl. I. 4.) 
A "— Gályarabok a XVII. században. Kivonat. (Akad. 

értes. 26.) 
-— 1. t. gyászbeszéde Czobor Béla r. t. ravatalánál 

1904. jan. 26-án. (Akad. értes. 170.) 
— rt. gyászbeszéde Katona Lajos It. ravatalánál 1910. 

augusztus 5-én. (Akad. értes. 248/249.) 
.— Jelentés a herczeg Czartoryski pályázatról. (Akad. 

értes 30.) ; 
— — a nagyjutalomról és a, PERPOZTDÁLYÁTATOT EAT HÁRAÁREB 

(Ákad. értes. 233.) 
-—— Kazinczy Ferencz és a , nemzeti hála" 1832— 1836. 

(Irod. tört. közl. I. 4.) 
— — levele gróf Ráday Gedeonhoz. (Irod.tört. közl. I. 3.) 

3 .  — Magyar stipendiumok külföldi egyetemeken. (Irod. 
Bé tört.. közl. I. 4.) 

; — Olvasóinkhoz. (Írod. tört. közl. II. 4.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 6 



8 Ballagi Aladár. Régi magyar nyelvünk és a Nyébt 
történeti Szótár. I. kötét. 1. fele. 448 1. 1904.  8.— 
I. kötet. 2. féle. 449—760 lap. 1911. Zana 

— Sigvárd. Népmése. (Irod. tört. közl. II. 1.) I 
—- Szatsvay Sándor aphorismái. (Irod. tört. közl. II. 2.) 
—- (1. , Irod. tört. közl." a. is.) 

Ballagi Géza. A modern alkotmányok gyűjteménye: 
(Athenaeum I. 2.) 

— A nagykaposi Erdélyi-ünnepély. files vége értes; 58.) 
— A , Pesti magyar társaság" Bessenyei. (Irod. 

tört. közl. I. 1.) 
(LN — , A protestáns pátens és a sajtó" czímű munkájának 

ismertetése. (Irod. tört. közl. II. 3.) 
— Az 1839/40-iki országgyűlés vIGZEHATIB, az iroda- 

lomban. 104 lap. 1890. (Társ. értek. X. 8.) 1.30 
— — U. a. kivonata. (Akád. értes. 8.) 

— :. Birálatok a Bezerédj István -élet- és jellemrajzára 
beérkezett pályamunkákról. (Akad. értes.174/175,214.) 

— — a , Pesti Magyar Kereskedelmi Bank" alapítvá- 
nyából hirdetett pályadíj odaítélése tárgyában. (Akad. 

. értes. 212/213.) 
—. Emlékbeszéd Szücs István 1. tagról. 36 lap. 1893. 

60 (Emlékb. VIII. 1.) 

— Jeléntés a Bródy-jutalomról. (Akad. értes. 161, 193.) 
— — a Groedeltjutalomról. (Akad. értés. 163/ 165.) 
— — a Semsey-pályázatra beérkezett magyar törté- 

nelmi műről. (Akad. értes. 152/153.) 
"— Trefort Ágoston. emlékünnepén. Elmondotta — Ho- 

monnán, junius 29-én. (Akad. értes. 116.) 
— Zemplénmégye: 79 lap. 1893. — 40 

"— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 36. és , Mégyei 
monographiák" II. a. is.) 

"— nt. T 1907. junius" 17-én. (Aikad. értés. 221.) 
— ravatalánál 1907. junius 19-én. Dr. Balogh Jenő I. 

tag búcsúszavai — (Akad. értes. 214.) 

y 



Ballagi—Balógh 

— — Ballagi Mór. Mágyar szókészletünk ortholog szabályos 
A zása és az iskola. Kivonat. (Akad. értes. Í.) 
) —— — 1815— 18091. (Akad. értes. 24.) 
B — YT. tagról. Emlékbeszéd — Imre Sándor r. tagtól. 
[ (Emlékb. VII. 7.) 1 — 

Balló Mátyás. A phytochémia egy új feladatáról. (Math. 
és term. tud. értésítő. VII. 6/7.) 

— A nyelvek állami szabályozása. (Athen. VII. 1/2.) 
j . — — A személyes úralmi rendszer és jélenköri maradvá- 
B nyai. (Athén. VI. 3.) 
; — Az anarchismus és eredete. (Athen. fila 2) 

Fi 

. —. " — Az állami ákarat végrehajtása és az egyéni jog. 
na (Athenaúm VIII. 2/3.) 
" — — Az önkormányzat hatásköre. (Athenaeum XI. 3/4.) 
ss — Az újabb államtudományi iródaáalóm köréből. (Athé- 

naeum X. 4.) 
—  Államjógi tévédések. (Athen. V. 3.) 
—- Bluntschli és az államtudomány. (Athén. VII. 4.) 
— Montesguieu és Rousseau. (Athen. II. 3/4.) 
— Parlamenti reform. (Athen. IV. 2/4., V. 1.) 

MMG Ármin. (1. Bryce J. a.) 
a — dJénő. A büntetőjog válsága. Kivonat. (Akad. érte- 

sítő 245.) 
— A társadálom hathatósabb védelme a közveszélyes 

bűntettesek ellen. (Athenaeum XVII. 2/4., XVIII. 1/2.) 
— beszéde dr. Bállági Géza rendés tag ravatálánál 

1907. jun. 19-én. (Akad. értes. 214.) 
— —  Fayer László It. ravatalánál 1906. novénber 

11-én. (Akad. értes. 204. 
— Bizottsági jelentés a Nagyjutálomról és Marczibányi- 

mellékjutalomról. (Akad. értes. 202.) 
— Brusa Emil külső tag emlékezete. 29 lap. 1909. 

Arczképpel. (Emlékbeszédék XIV. 8.) —.60 
6 

83 

Balógh Arthur dr. A külügyék intézésé és Mágyar- 
ország némzetközi egyénisége. (Athénatúm IX. 1—4.) 
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84 Balogh—Barabás 

Balogh Jenő. Deák Ferencz mint büntetőjogász. (Akad. 
értesítő 174/175.) 

— Emlékbeszéd Fayer László I. tag felett. 55 lap. 1907. 
(Emlékbesz. XIII. 6.) 1.— 

— Gróf Széchenyi István nézetei bűnvádi perjogunk 
átalakításáról. Kivonat. (Akad. értes. 147.) 

— Kálmán r. tag fölött. Emlékbeszéd — Hőgyes Endre 
r. tagtól. (Emlékb. VI. 9.) ; 1.20 

HIS; József dr. A lelki élet alaptörvényei. (Athenaeum 
X. 2.) 

Balta Tatáról. Őskori kő — (Arch. értes. XVI. 4.) . 
— Őskori réz — a Czoborhegyről (Nyitra m.) Dókus 

Gyula gyűjteményében. Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 
— — a Nagyerdőpusztán . , Bendvés-Homok" (Zemplén 

m.) Dókus Gyula gyűjteményében. Ábra. (Arch. értes. 
XXII. 5. 

Bamberger Béla dr. A valutakérdés az Észak- Amerikái 
Egyesült-Államokban. Ismertetés. (Akad. értes. 12.) 

Bambergi dóm lovasszobráról. (1. dr. Riehl Berthold a.) 

Bank alapítványa. A pesti magyar kereskedelmi — 
(Akad. értes. 44.) 

— — jutalmáról. Jelentés a — (Akad. értes. 89, 92, 
149, 152/153, 209.) 

Bankok nemesércz-politikája. A jegy — (I. Földes 
Béla a.) 

Barabás Endre. Kolozs vármegye közgazdasági leírása. 
58 lap. 1910. 1.— 

— Udvarhely vármegye közgazdasági leirása. 57 lap. 
1904. ta 

— Miklós 1. tag T 1898. febr. 12-én. (Akad. értes. 101.) 
— Samu. A Blagay-család oklevéltára. (Mon. hung. 

hist. I. oszt. XXVIII. kötet.) 
— Báthory István lengyel király hadi rendtartása a 

lengyel seregben szolgáló Es ezi huszárok számára. 
1576—1586. (Hadtört. közl. III. 5.) 



Barabás-—Barcsa ű 85 

. Barabás Samu. Egy kolozsvári képiró a középkorban. 
(Arch. értes. XVIII. 1.) 

"— (I. Magyar történ. emlékek 11 29/830 a. is.) 
—  misztótfalusi Kis Miklós végrendelete. (Irod. tört. 

közl. II. 1.) 
— Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó 

levelek és okiratok. 1. kötet. (Mon. hung. hist. I. 
osztály XXIX. kötet.) 

— és Dr.Thallóczy Lajos. A Frangepán család oklevéltára. 
(Magy. tört. emlékek I. 35.) 

Baracson. Római épületmaradványok — (1. Szelle Zsig- 
mond a.) 

Barakonyi Ferencz életéhez. (1. Kemény Lajos a.) 
Baranyamegyei leletekről. (1. Juhász László a.) 
— múzeum. Pécsi és — (l. ,X. Y." a.) 
— régiségekről. (1. Juhász László a.) : 
Baranyában. A szenterzsébeti és egyéb leletekről — 

(I. Juhász László a.) 
Barát István. (Költők tára VI.) 
Baráth Ferencz. (I. , Carlyle Tamás: A hősökről" a. is.) 
Barbár bronzfibula. Római kori — Ábra. (Arch. érte- 

sítő X./4.) 
—  érmeink technikus sajátságai. Kelta és egyéb — (I. 

Gohl Ödön a.) 
Barbároknál. A vasing Jaz ókorban és a népvándorlás- 

kori — (Il. Nagy Géza a.) 
Barbier (Adrien C. —) de Meynard külső tag felett. 

Emlékbeszéd — (I, Goldziher Ignácz a.) 
Barcsa János dr. A Csokonaira vonatkozó: irodalom és 

a kéziratok. (Irod. tört. közl. XVIII. 1.) 
— A debreczeni Csokonai-síremlék és Péczely József. 

(Irod. tört. közl. XV. 2.) 
— Adalék a debreczeni Csokonai-síremlék történetéhez. 

(Irod. tört. közl. XVIII. 4.) , 
— Adat Budai Ezsaiás életéhez. (Irod. tört. közlem. 

XIV. 3.) 
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86 Barcsa— Baróti 

Barcsa János dr. Adat Fazekas Mihály életéhez. (Írod. 
tört. közlemények XVI. 2.) 

— Arany János távozása a debreczeni kollégiumból. 
(Irod. tört. közl. XV. 3.) 

— Csokonai Kollegiumi pöréhez. (Irod. tört. közlem.. 
XVII. 4.) 

— Két nő birálata Csokonai Dorottyájáról 1804-ben. 
(Irod. tört. közl. XV. 1.) 

Barcsai Ákos családjáról való gúnydal. (I. dr. Bartha 
József a.) 

Barcsay Ábrahám leyelezése feleségével. (I. Nagy Iván 
alatt.) 

Barczafalvi újításaira vonatkozólag. Helyreigazítás. (l. 
Nagyszigethi [Szily] Kálmán a.) 

Barczikai lelet. A — (I. Leszih Andor a.) 
Barkassy Imre levele a M. T. Akad. megalapításáról. 

. (I. dr. Viszota Gyula a.) 
Barkó Dénes. Egy franczia költő a magyar nők vitéz- 

ségéről. (Irod. tört. közl. XVIII. 4.) . 
Barlangok. Egervidéki ,kaptár-kövek" és — (1. Bartalus 

Gyula. a.) 
— az erdélyi Érczhegység övéből és a Fejér-Kőrös 

hunyadmegyei völgyszakaszáról. Újabb — (I. Téglás 
Gábor a.) 

Barna Ferdinánd I. tag. $. 1895. jul. 21-én. (Akad. 
értes. 17.) 

— Ignácz I. tag. T. 1894. nov. 23-án. (Akad. értes. 65.) 
Barokk oltára. A bártfai plébániatemplom régi — (I. 

Myskovszky Viktor a.) 
Baros Gyula. Bessenyei Sándor lewelei. (Írod. tört. közl. 

ay1. 1.) 
— — szerelme. (Irod. tört. közl. XVI. 1.) 
— Két vers a XVII. századból. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
— Radványi verseskönyyvek. (Irod. tört. közl. XIII. 3. 

4. XIV. 1—4.) 3 
Baróti Lajos. (I. Huber Alfonz a.) 
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Barrois—Barthélemy 87 

Barrois T. és Daday Jenő. Adatok az aegyptomi, 
palaestinai és syriai rotatoriák ismeretéhez, 1 tábla. 
(Math. és t. t. értes. XII. 4/5. 7.) 

I Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török vég- 
beliektől. (1. dr. Merényi Lajos a.) 

— -vármegye gazdasági leirása. (1. Ruffy Pál ba 
— — rég. és tört. bizottsága. (Arch. értes. XIII. 2.) 
Barsban és Ugocsában. A régészet ügye — (I. H. a.) 
Barsi József I. t. T. 1893. febr. 18. (Akad. értes. 41.) 
— emlékezete. (1810—18983.) Előadta Vargha Gyula. 20 

lap. 1897. (I. Akad. értes, 87. a.) —.40 
Bartal Antal. A Középköri Latinság szótára szerkeszté- 

séről. Jelentés. (Akad. értes. 63.) 
— A magyarországi latinság szótára. (Akad, értes. 118.) 
—  Dictionarium Latinitatis Hungarorum. (Akad. értes.57.) 
— Jelentés a magyarországi latinság szótáráról. Elő- 

terjesztés. (Akad. értes. 71.) 
—  "TPalálkozások a klasszikus és modern költészetben. 

Kivonat. (Akad. értes. 44.) 
— r. t. T 1909. szeptember 6-án. (Akad. értes. 245.) 
Bartalos Gyula. Egervidéki. , kaptárkövek" és barlangok. 

Két ábrával. (Arch. értes. XI. 2.) 
—  Honfoglaláskori leletekről. (Arch. értes. XIX. 2.) 
—  Honfoglaláskori s egyéb régiségleletéek Egerben és 

vidékén. Husz ábrával. (Arch. értes. XIX. 4.) 
Bartalus István I. tag Tr. 1899. febr. 8-án. (Akad. ért. 113.) 
Bartha Béla dr. (I. Laveleye Emil a.) 
"Bartha József dr. Barcsai Ákos CEÁRBLTA való gúny- 

. dal. (Írod. tört. közlem. VIIL. 2.) 
—  Fáré. (Nyelvt. közlem. XXVII. 1.) 
— Ismeretlen nyelvemlékek a XVI. század első felében. 

(Nyelvt. közlem. XXVIII. 1.) 
Barthélemy-Saint Hilaire. A philosophia viszonya a 

természettudományokhoz és a valláshoz. Forditotta 
Péterfy Jenő. Kis 80. VIII és 196 lap. 1890. Ára 
fűzve 3.—, egész vászonkötésben . 3.80 
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88 Bartholomeo—Bauer 

Bartholomeo Della Fonté. (I. Hegedűs István a.) 

Bartholomeus Fontius és Mátyás király. (1. , Fontius 
(Bartholomeus) és Mátyás király" a.) 

Bartók György dr. Adalékok a magyar philosophia 
történetéhez. (Athenaeum XVIII. 1/3. és XIX. 1.) 

Baryt-módszer. Natriumperoxyd — (1. Konek Frigyes a.) 
Baryumról. A radioactiv — (I. Lengyel Béla a.) 
"Basisok. Egytagú — (Il. Schmidt József a.) 
Basta György hadvezér levelezése és iratai. (1. Mon. 

hung. hist. I. oszt. XXXIV. kötet.) 

Batizfalyy Sámuel. Emlékbeszéd dr. muraközi Rózsay 
József "külső tag fölött. 26 lap. £889. (Emlékbeszéd 
409 —.40 

— It. T. 1904. nov. 6. (Akad. értes 185.) 
Bató. OÖszvér. (Il. M. M. a.) 
Batteria és inductorium árama lefolyásának vizsgálata 

és objectiv előállítása. (I. Wittmann Ferencz a.) 

Batthyány-codexről. A — (I. dr. Horváth CGyrill és 
Nyelvemléktár XIV. a. is.) 

— Elemér. (1. A Magy. Tud. Akadémia emléktáblájá- 
nak története 4. és Akad. értes. 36.) 

— Lajos nádorispán levele hadkiegészítési ügyben báró 
Orczy Lőrinczhez 1757-ből. (Hadtört. közl. IX. 4.) 

Bauer Mihály. A lényegtelen  discrimináns-osztókról. 
(Math. és t. t. értes. XXV. 5.) 

— A négyzetes alakok elméletéhez. (Math. és term. 
tud. értes. XIII. 4.) 

— A törzszámhatvány-rendű csoportok elméletéhez. 
(Math. és term. tud. értes. XVIII. 3.) 

— Az affektusnélküli egyenletek sűrűségéről. (Math. 
és t. t. értes. XXV. 1.) 

— Az algebrai mennyiségek általános elméletéhez. 
(Math. és t. t. értes. XXIII. 1.) 

.— Az irreducibilis egyenletek elméletébez. (Math. és 
term. tud. értes. XX. 2.) 
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Bauer— Bayer 89 

Bauer Mihály. Az összetett számtestekről. (Math. és 
term. tud. értes. XX. 4.) 
Adalék a véges csoportok elméletéhez. (Math. és 
term. tud. értes. XVII. 5.) 
Affectus nélküli egyenletekről. (Math. és t. t. értes. 
XXIV: 1.) 
Elemi irreducibilitási vizsgálatok. (Math. és t. t. 
értes. XXV. 4.) 
Kronecker egy tételéről (Math. és term. tud. értes. 
XX. 4.) 

Baumann Jenő és Udránszky László. A zsírsavsorhoz 
tartozó néhány diamin, fiziologiai hatásáról. (Math. 
és t. t. értesítő. IX. 2.) 

Baumgarten. (I. Jánosi Béla alatt.) 
Bayer József. A debreczeni színpad műsora 1811-ben. 

(Irod. tört. közlem. VIII. 2.) 
A magyar drámairodalom története. A legrégibb 
nyomokon 1867-ig. Két kötet. XV, 541 és VII, 495 
lap. 1897. (Elfogyott.) 
A ,Sok hűhó semmiért" első magyar fordításairól. 
(Irod. tört. közl. XV. 1.) 
A XVIII-ik évszáz Moliére-fordításai. (Irod. tört. 
közlem. V. 3.) 
A , Vérnász" első előadásai a vidéken. (Írod. tört. 
közl. XIV. 3.) 
Az első magyar nyelvű színi előadás a fővárosban 
(1784) és gróf Waltron. (Irod. tört. közl. XIII. 2.) 
Adatok a régi magyar színpad fölszerelése történe- 
téhez. (Irod. tört. közlem. I. 3.) 
,Árpád ébredése" keletkezésének története. (Irod. 
tört. közlem. VILI. 2.) 
Balkay Pál festő életrajza. 1785 —1846. (Irod. tört. 
közlem. XII. 4.) 
Egy magyar Eszther-dráma. Kivonat. (Akad. érte- 
sítő 171.) 
— U. az 29 lap. 1904. (Nyelvtud. értek. XIX. 1.) —--.60 



90 Bayer—Bácsi 

Bayer József. Eredeti drámák színlapjái a mult század- 
ból. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 

— Jelentés a báró Bánffy Dezső-pályázatról. (Akad. 
értes. 172.) 

— — gróf Karátsonyi-pályázatról. (Akad. értes. 124.) 
— — évi Kóczán-féle pályázatról. (Akad. értés. 132.) 
— — évi gróf Teleki-féle vígjátékpályázatról. (Akad. 

értes. 136, 184, 220.) 
— Katona mint vígjátékíró. (Irod. tört. közlem. IV. 2.) 
— Kazinczy Ferencz és Moliére-fordításai. (Irod. tört. 

közlem. VI. 3.) 
— Magyar színlap 1812-ből. (Irod. tört. közlem. IV. 4.) 
— Miskolcz szinészete 1800-tól 1803-ig. (Irod. tört. 

: közl. XVIII. 4.) 
— Moliére , Képzelt beteg"-ének első fordítása. (Irod. 

tört. közlem. VI. 1.) 
— — [L/Avare-jának első magyarosítói. (Írod. tört. köz- 

lem. VII. 3.) 
— Nagy Ignácz , Tisztújítás"-ának hatása a politiku- 

sokra. (Irod. tört. közl. XVIII. 1.) 
— Nemzeti játékszín mint közügy. Kivonat. (Akad. 

értes. 119.) 
— Színházi élet báró Wesselényi Miklós társulatánál. 

(Irod. tört. közlem. III. 1.) 
— Báró Wesselényi Miklós pesti színtársulatának tör- 

ténetéhez. (Irod. tört. közlem. I. 2.) 
— (I. Raleigh Walter a. is.) 
Bácsbodrogi földvárakról. A — (l. vgdzte vi Gyula a.) 
— megyei éremgyűjtemény. (Arch. értes. XI. 3.) 
—  sánczokról. (1. Cziráky Gyula a.) 

Bács-Bodrog megyében. Régiségleletekről — (I. Cziráky 
Gyula a.) 

Bácsfeketehegyi lelet. Ábra. (Ancb, értes. XXVIII. 5.) 
Bácsi honfoglaláskori sírleletekről. (I. Gubitza  Kál- 

mán alatt.) 
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Bácskay— Bánífy 91 

Bácskai halmok- és földvárakról. (I. Dudás Gyula a.) 
— ú. n. római Sánczok a régi oklevelekben. A — (]. 

Dudás Gyula a.) 
Bácskában. Újabb népvándorláskori lovassírokról a — 

(I. Gubitza Kálmán a.) 
Bácsmegyei halmok. (I. Dudás Gyula a.) 
— régiségleletekről. (Il. Roediger Lajos a.) 

Bácsmadarasi tumulusokról. A — (I. Roediger Lajos a.) 
Báhomos. (I. M. J. a.) 
Bálint Gyula, Császár Ferencz. Dante első magyar 

fordítói. (I. Kaposi József a.) 

Bálintnh Gábor ügye. (Akad. értes. 3.) 

Bálvány. (Il. Gombocz Zoltán a.) 
— Szamosujvárról. Egy őskori kő — (1. Orosz Endre a.) 
— -fej és kőbányászati emlék a dévai várhegyről. Ős- 

kori — (I. Téglás Gábor a.) 
— -istenségek. (1. Vogul népkölt. áyügtaló. II. e: 
— -képek Temes-Kubinról. Őskori - (I. B. Miske 

Kálmán a.) 
Bán fiához. Korogi — (]. Hadtört. okmánytár 3. szám a.) 
— " meséje. A ,Marót -— (1. Vörösmarty Mihály a.) 
— érmei. Redwitz Miklós szörényi — (I. dr. Réthy 

László a.) 
— Aladár. (I. Krohn Gyula : , A finnugor népek pogány 

istentisztelete" a.) 

Báró Bánffy Dezső-pályázatról. Jelentés a — (1, Bayer 
József a.) 

— -től kitűzött történeti vígjáték-pályázatról. Jelen- 
tés — (I. Vadnai Károly a.) 

— Dénes tragédiája. (I. Szilágyi Sándor a.) 

Bánffy (Coelius) Gergely. Szent-Ágoston Reguláinak ma- 
gyar fordítása — től 1537-ből. Kivonat. Előterjeszti 
Szilády Áron. (Akad. értes. 100.) 

— — U. a. 51 lap. 1900. Bevezetéssel ellátva kiadta 
Dézsi Lajos. (Nyelytud. értek. XVII. 6.) 2.— 
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Báni reversálisa. Gróf Nádasdy Ferencz tábornagy — 
(Hadtört. közl. II. 3.) 

, Bánk bán"-jának egy hely éhez. Katona — (Il. K. L. a.) 
— novella. Egy olasz — (I. Katona Lajos a.) 
— -ja. Katona József — (1. dr. Harmos Sándor a.) 
Bánok fizetése 1505—1507. A jaiczai — (Il. dr. Kará- 

csonyi János a.) 
— és királyok. Bosnyák — (Il. Asbóth János . a.) 

Bánóczi József. Apáczai Cseri János. (Athen. I. 3.) 
— Birálati jelentés a Bulyovszky:pályamunkákról. (Akad. 

értes. 42.) 
— — Gorové-pályázatról. (Akad. értes. 91., 150/151.) 
— — a Lévay-díjért versenyző munkákról. (Akad. 

értes. 129., 163/165.) 
— — a Péczely-pályázatról. (Akad. értes. 204.) I 
— — a Teleki-pályázatról. (Akad. értes. 52, 100, 172.) 
— Kisfaludy Károly műveinek új kiadása. (Irod. tört. 

közlem. III. 2.) 
— (I. Burckhardt Jakab a. is.) 

Bánság kezdetéről. Tanulmányok a bosnyák — (l. 
Thallóczy Lajos a.) 

— -ban. Mercy Claudius Florimund kormányzata a 
temesi — (I. dr. Szentkláray: Jenő a.) 

— -i szerpentinek tanulmányozása. (1. Kalencsinszky 
Sándor a.) 

Bányai Elemér dr. Esztegár L. dr. és — Magyar 
irók levelei. (Irod. tört. közl. XVII. 1/2.) 

Bányavárosi főkapitány katonai rendtartása. Gróf For- 
gách Ádám — (I. Illésy János a.) 

— -vidéki kapitányság várairól, véghatárairól, azok 
várőrségeiről és azoknak fentartási költségeiről 
1607-ben. Összetes kimutatás a — (I. G. G. a) 

— -véghelyek 1610-ben. A — (I. dr. Komáromi András a.) 
— -végvárak őrségének folyamodása Thurzó Györgyhöz 

1609-ben. A — (Il. ,—y. —s." a.) : 
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8: Bányászat emlékei. A nagy-almási — (Il. Téglás Gábor a.) 
. : c A régi daciai arany — Elsa. b." a) 
ési —  ethnographiai és administrationalis szervezete Daciá- 

ban. Az arany — (Il. Téglás Gábor a.) 
E — Porolissum közelében Szilágymegyében. Római kő — 

(I. Téglás Gábor a.) 
— -a és kettős sírmezeje Zalatna közelében. A 

Korábia — (I. Téglás Gábor a.) 
— -ának ethnographiai viszonyai és administrationális 

szervezete. A rómaiak dáciai arany — (I. Téglás 
Gábor a.) fa 

— -áról. Tanulmányok a rómaiak daciai arany — 
(I. Téglás Gábor a.) 

Bányászemlékekről. Római — (1. Téglás Gábor a.) 
— -jelvényről. Az úrvölgyi — (I. Lipcsey József a.) 

Bányászok temetkezési módja Dáciában. A római — 
(I. Téglás Gábor a.) 

Bárány Gerő dr. A cultura értékéről. (Athen. XIV. 
2—4. XV. 1—3.) 

— A saisi kép. (Athenaeum XVI. 4. XVII. 1.) 
— A társadalmi kérdés. (Athen. XIII. 1.) 
— Bűn és bűnhődés. (Athen. XI. 2/4.) 
— Jogbölcselkedés. (Athenaeum X. 2/4.) 
Bárczay Oszkár. A hadügy fejlődésének története. Két 

kötet. Kis 89. VIII és 350 lap 68 ábrával és 680 
lap 135 szövegbeli ábrával és 2 melléklettel. 1895. 
(A M. T. Akadémia könyvkiadó-vállalata. Uj folyam. 
XXI/XXII. kötet.) A két kötet ára fűzve. 12.— 

egész vászonkötésben 14.— 

— HA heraldika kézikönyve. Műszótárral. 714 szöveg- 
közi ábrával és 3 melléklettel. VI és 714 lap. 1897. 

. Egész vászonkötésben. (Elfogyott.) 
MA , Tudománytár" ante actái. I. (Irod. tört. közlem. 

."V. 1/2.) — II befejező közl. (Irod. tört. közlem. 
SW vé) 
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Bárczay Oszkár. Családi czímerek házai emlékekén. 
(Arch. értes. XIII. 4/5.) 

— Két hadi esemény a XIII. évszázádból. (Hadtört. 
közlem. VI. 4/5.) 

— Nikápoly. (Hadtört. közlem. VII. 4/5.) 
— (I. dr. Váry Rezső a. is.) 
Bársony Tivadar és Szász Tibor. A táplálék és ivó- 

víz befolyása a vér  molekulás éoncentratiójára. 
(Math. és t. t. értes. XXVIL 5.) 

Bártfa és Lőcse városokhoz 1542. és 1550-ben. Varkocs 
György és Salm Miklós levele — (I. Geőcze István a.) 

— szab.:.kir. város levéltára 1319—1526. Osszeállí- 
totta dr. Iványi Béla. I. kötet. 1319—1501. XIII 
és 528 lap. 1910. 10.— 

— város birájának arézképés zászlója és emlékköve 
Bártfán. Winter György — (I. Myskovszky Viktor a.) 

Bártfai biblia töredékeiről. A — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
— ötvösök. Régi — (I. Mihalik József a.) 
—  plébániatémplóm régi barokk oltára. A — (I. Mys- 

kovszky Viktor a.) 
— szobrásziskola. A — (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— templom építésének és félszerelésének történetéhez. 

Új adatok a — (I. Myskovszky Viktor a.) 
— városházról. A — (I. Myskóvszky Viktor a.) 
Bártfay László naplójegyzétei: Báró Wesselényi Miklós 

végperczei. (Il. Eble Gábór a.) 
— -hoz és Jósika Miklóshoz. Wessélényi Miklós levelei 

barátjáihoz — (I. Pap Károly a.) 
Bártzay Borbála levéle a M. Tud. Akadémia megala- 

pításáról. (1. dr. Viszota Gyúla a.) 
Básta emtálkónátettásl Még válámi a — (I. G. G. a) 
—  -érmekről. Még egyszer a — (I. Kropf Lajos a.) 
— tábornokra és az 1604. évi erdélyi viszónúyokra vo- 

natkozólag. Adatok — (Hadtört. Közl. VII. 3.) 
— és Mihály vajda közt. A miriszlai ütközet az erdé- 

lyiek, — (I. dr. Szádeczky Lajos a.) 
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Básta György emlékérme 1603-ból. (I. G. G. a.) 
"—— tábornok. Melléklet. (Hadtört. közl. X. 1.) 
Báthori vára és temploma. Szilágysomlyó — (I. Fétzer 

János a.) 
Báthory Gábor arezképe. Melléklet. (Hadtört. közlem. 

IX. 3.) 
— történetéhez. (I. dr. Komáromy András a.) 
— István birtokában. Régi királyi kincsek — (Il. Takáts 

3 Sándor a.) j 
— hadjáratai az oroszok ellen. (1. dr. Szádeczky Lajos a.) 
— lengyel király által 1579-ben. Melléklet. Polock 

ostromlása — (Hadtört. közl. I. 2.) 
— — hadi rendtartása á lengyel seregben szolgáló 

magyar huszárok számára. 1576—1586: (1. Barabás 
. Samu a.) 

— — hadjárata az orószok ellen 1580-ban. (I. Koncz 
József a.) 

— Lengyelország királya. Arczkép. (Hadtört. közl. I. 2.) 
— magyar hadserege. (Hadtört. közl. X. 2.) 
Báthory Zsigmond. arczképe. A fejedelem az 1607. 

évben. Melléklet. (Hadtört. közl. V. 2.) 
— fejedelem  hadbaszállása; felől. Petky. János levelé 

szentpáli Köórnis; Farkas udvarhelyszéki főbiztos- 
a hoz — (I. ,—ys" a.) 
[ — — udvari lovassága. (1. dr. Merényi Lajos a.) 

3 Báthoryak kanczellárja. Kovacsóczi Farkas, a — ((l. 
dr. Szádeczky Lajos a.) 

Báttaszéki lelet. A. — (I. Fetzer János Ferencz a.) 
. Bázisok sebességi coefficienseiről. A — (I. Bugárszky 

István a.) 
Beatrix királyné leánykorában. (1. Berzeviczy Albert a.) 
— és Mátyás bécsi mellképei. (1. Takáts Sándor a.) 

. —.— domborműves arczképeinek történetéhez. (Il. 
Thallóczy Lajos: a.) 

— — kiadatlan arczképei egykorú kéziratokban. (Il. 
Csontosi János a.) ; 

3f öésat sa 
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Bebek György kapitányi kinevezése. (1. , —y. ett a.) 
Beccze, boczi, poczok. (I. Krausz Sámuel a.) 
Beck C. és Benedikt H. Az izommunka befolyása a 

kén kiválasztására. (Math. és t. t. értesitő XI.3/4.) 
— Miksa-pályadíjról. Jelentés a — (Akad. értes. 41, 

43, 65, 66.) 
Becker Leone. (I. Chyzer K. és Kulczynski László a.) 
Becske Bálinttól összegyűjtött emléktárgyak jegyzéke. 

." A széphalmi Kazinczy-mausoleumban Kazinczy Fe- 
rencz unokájától Becskeházi — (Akad értes. 238.) 

Becsületbíróság. 1515—1516. Katonai — (I. dr. Kará- 
csonyi János a.) 

— helyreállítás a hadseregben, a mult század első 
felében. (Hadtört. közl. II. 1.) 

Becsvágy és vitézség. (Hadtört. közl. IV. 2.) 
Beczikkelyezésének története III. Károly korában. Az 

állandó hadsereg — (Il. Szabó Dezső a.) 
Bedelői ,La furcsi" határbeli tumulusok. A — (l. 

Fenichel Samu a.) 
—- halomsírokról. Gyertyánosi és — Torda-Aranyos m 

(I. Fenichel Samu a.) 
Bedő Albert. Az erdőket pusztító apácza-rovar. (Akad. 

értes. 28. és Math. és t. t. értes. X. 5.) 
— Jelentés a Forster János pályázatról. (Akad. ért. 166.) 
— Jelentés a Lévay-pályadíjra érkezett pályamunkáról. 

(Akad. értes. 78, 152/158.) 
Begecsi ásatásokról. A — (Il. Dudás Gyula a.) 
Beham és Flötner művészete hazai emlékeken. (I. 

Mihalik József a.) 
, Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj szótár. A — ((l. 

Thúry József a.) 
Bek esztergomi helytartó Pálffy Istvánhoz. Ahmet — 

(I. , Ahmet" a.) 
Beke Antal. Geleji K. István levelei Rákóczyhoz. Ifj. 
vgy vonatkozó adatok. (Irod. tört. közlem. 
IV. 3. 
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. Beke Manó. A homogen lineáris differencziál-egyenletek 
resolvenseinek alapegyenleteiről. (Math. és term. 
tud. értes. XVI. 5.) 

— Ödön. A —k többesjel a lapp nyelvben. (Nyelvt. 
közl. XL. 1/2.) 

— A magyar tagadó képző. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 4.) . 
— A vogul határozók. (Nyelvt. közl. XXXV. 1. 2.) 
— Cseremisz nyelvtan. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 1/2. 

4. 04) ab: 1/2 
— Ragtalan határozók a vogulban. (Nyelvt. közlem. 

XXXVII. 1/2.) 
Belgrádi emlékérmek. (Arch. értes. XIV. 3.) 
— szerb. kir. Akadémia levele a M. Tud. Akadémiához. 

A — (Akad. értesítő 2.) 

Belják B. Pál. Az álom lélektana. (Athen. IV. 1/2.) 
— Emlékezés és öntudat. (Athen. II. 4.) 
— Eszméink keletkezése. (Athen. III. 4.) 
— Faludi eredetiségének kérdése. (Irod. tört. közlem. 

M.G 
— Figyelem és akarat. (Athen. II. 1.) 
— Megjegyzések a hun-monda kifejtéséhez. (Irod. 

tört. közlem. III. 3.) 
— Mozgás és érzés. (Athen. I. 3.) 
Bella Lajos. A balfi lelet. (Sopron m.) 10 ábrával. (Arch. 

értes. XXX. 1.) 
— A rómaikori forrásról. (Arch. értes. XX. 2.) 
— A sopronmegyei múzeum nehány érdekesebb tár- 

gyáról. 2 képes táblával. (Arch. értes. X. 4.) 

—- — rég. társ. 1891. évi kutatásai. (Arch. értes. 
XII. 3.) 

— — meélletti Purgstall földvára és urnatemetője. Tér- 
képpel. (Arch. értes. XI. 4.) 

— A varishegyi urnáról. (Arch. értes. XI. 2.) 
— — U. az. Képes táblával és egy ábrával. (Arch. 

értes: XI. 3.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. Wú 
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98 Bella Lajos 

Bella Lajos. Az éjszaki bronzkor régibb szabályának 
chronologiája. (Arch. értes. XXII. 2.) 

— Adat a neolithkori kőöőszerszámok mesterségéhez. 
Ábrával. (Arch. értes. XXVII. 1.) 

— Aldunai leletek. 6 képes táblával. (Arch. értes. 
XVIII. 

— Babóti leletek. 1 ábrával és I.képak táblával. (Arch. 
54 ,.. értes. XIV. 4.) 
ag — Csornai leletek. 2 képes táblával. (Arch. értes. 
set REV 2 új 

— Csornai leletek. Ujabb — 2 képes táblával. (Arch. 
. . értes, XV. 3.) 

Kit — Diceus pohara. 1 képes táblával. (Arch. értes. 
ZS ÁTÓKÁKARK XIV. 5.) 
"C88B — Három római föliratos kőről. (Arch. értes. XXI. 1.) 
RB — Két purgstalli edény. 2 ábrával. (Arch. értes. 

XIII. 1.) 
— Kismartoni leletekről. 2 ábrával. (Arch. értes. 
ÜT 8.) I 
—— KE Ó sopronyi leletről. 7 ábrával. (Arch. értes. 

kedő BÓR 4 . 
— Petőházi leletről. (Sopron m.) 1 képes táblával. 

(Arch. értes. XII. 4.) 
— Római borostyánkő leletek Sopronban. 43 ábrával. 

"" (Arch. értes. XV. 5.) 
" — — feliratos kő. (Arch. értes. XV. 1. és XXV. 5. a.) 
— — leletről Sopronban. Egy képes táblával és 6 áb- 

rával. (Arch. értes. XVI. 3.) 
ő — — sírkő Sopronyban. (Arch. értes. XII. 5.) -. 
(" KRRÁRE — Scarbantia sáncza. 2 ábrával. (Arch. értes. XVI. 3.) 
b — — -i emlékekről. (Arch. értes. XIV. 1.) 

—- Soproni ásatások. 11 ábrával. (Arch. értes. XII. 4.) 
— — leletekről. 4 ábrával. (Arch. értes. X. 1.) 
— — régiségek, (Arch. értes. XII. 5.) 
— Sopronmegye és Sopron sz. kir. város régészeti 

társulatáról. (Arch. értes. XXIX. 2.) 
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Bella Lajos. Sopronmegyei leletekről. (Arch. értes. 
TEA ET áÉ W 
— — föliratos kövek Sopronból. (Arch. értes. XV. 4.) 
— — purgstalli (Sopron m.) leletek. 6 ábrával. (Arch. 

értes. XII. 3.) 
— — sopronyi ősleletekről. 19 ábrával és 2 képes 

táblával. (Arch. értes. IX. 4.) 
— Vetőházi leletekről (Sopron m.) 1 képes táblával. 

(Arch. értes. XII. 4.) 
"— Voltak a Fertőben őskori czölöpépítmények ? (Arch. 

értes. XIII. 2.) 

Belvárosi plébánia-templomban. Renaissance-emlékek a 
budapest- (I. Némethy Lajos a.) 

Benczúr József levelei Radvánszky Lászlóhoz és 
Jánoshoz. (Il. Szentpétery Imre a.) 

, Bendvés-Homok" (Zemplén m.). Őskori rézbalta. 
Lelték a Nagyerdő-pusztán — (Dókus Gyula gyűj- 
teményében.) Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 

Benedikt H. (I. Beck C. és Benedikt H. a.) 
Beniczky Péter élete és költészete. (I. Kovács Dezső a.) 
Benkó Imre. Az 1825-iki dieta úezagáaázatagttási 

(Irod. tört. közl. X. 1.) 
— Adalék Arany János családjának nemes voltához. 

(Irod. tört. közl. XIX. 4.) 
— Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. (Irod. tört. 

közl. VIII. 1.) 
— Domokos Márton bucsuztatója. (Irod. tört. közl. 

XV. 4.) 
— Fáy András két kiadatlan meséje. (Irod. tört. közl. 

IX. 19 
— Magyar közmondások az 1825. esztendei ország- 

gyűlési követekre ruházva. (Írod. tört. közlem. 
- BÉR A 

Benkő. József életéhez. Adalék — (I. Gálos Rezső a.) 
— levele gróf Teleki Sámuelhez. (1. Gulyás Károly a.) 

"7 
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. — Benkő József, gr. Széchenyi Ferencz, gr. Festetich 
He György, Aranka György levelei gróf Teleki Sámuel- 

hez. (Il. Gulyás Károly a.) 
— -ről. (I. Téglás Imre a.) 
Benzoyl-vegyületről. Nehány — (1. Hinsberg Oszkár és 

Udránszky [László a.) . ; 
Beocsini cementmárga kövült halai. A — (Il. Koch 
. Antal a.) 

. —— Beöthy Ákos It. Tr. 1904. decz. 1. (Akad. értes. 185.) 

... a László. (Il. Erdélyi Pál a.) 
— Leó Il. tagról. Emlékbeszéd — György Endre 1. tag- 

tól. (Emlékb. VIL:3.) —.40 
— Zsolt. A képegységről. (Athen. I. 1.) 
— A magyar irodalom a mohácsi csatában. (Akad. 

0340 értes. 126.) 
."  —  — — története. Ismertetés. (1. Korda Imre a.) 

— beszéde, Bessenyei György szobránál. Nyiregyházán 
május hó 9-én. (Akad. értes. 115.) 

— Czuczor Gergely emlékezetére. Okt. 5-én a Czuczor- 
. emléktábla leleplezése alkalmával. Elmondotta — 
(Akad. értes. 82.)  . 

— gyászbeszéde Jókai Mór ig. és t. t. ravatalánál. 
1904. máj. 8-án. (Akad. értes. 174/175. a.) 

— Mikszáth Kálmán t. t. ravatalánál az Akadémia 
oszlopcsarnokában 1910. május 31. (Akad. értes. 
246/247.) 

— Szász Károly t. és ig. t. ravatalánál 1905. október 
. 17-én. (Akad. értes. 192.) 
— Tóth Lőrincz r. tag ravatalánál 1903. márczius 19-én. 

(Akad. értesítő 160.) 
— Horatius és Kazinczy. (Akad. értes. 6.) 
— Jelentés a Gorove-pályázatról. (Akad. értes. 18, 91, 

115. 163/165.) 
— — komáromi emléktábla leleplezéséről. (Akad. érte- 

.. sítő 180.) 
sZ EATAKLGNGB Lévay-jutalomról. (Akad. értes. 42.) 

tal ssal ál ér ási 
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Beöthy Zsolt. Jelentés a Nádasdy-pályázatról. (Akad. 
értes. 30.) 
— Péczely-féle regény-pályázatról. (Akad. értes. 59, 
133, 156.) 
Képegység. (Athen. haha 
Képösszetétel és hangulatváltozás. (Athen. III. 1.) 
Szarvas Gábor szobra előtt. Elmondotta — r. tag 
Budapesten, julius 2-án. (Akad. értes. 115.) 
Széchenyi és a magyar költészet (Akad. értes. 38.) 
50 áz. Kis 8". 107 lap. 1893. 2.— 

kötve . 8.— 

Báró Wesselényi Miklós szobránál. Emlékbeszéd. 
(Akad. értes. 154) 
(I. Lanciani: Régi Róma stb.; dr. Váczy János és 
Ruskin: Velencze kövei a. is.) 

Bercsényi-család. A székesi gróf — (Il. Thaly Kál- 
mán a.) 
hadseregénél. Mosatbiátasttás és előőrsi szolgálat — 
(I. Hadtört. közlem. I. 1.) 
házassága. (I. Köőszeghy Pál a.) 
-huszárok Gerpinnes-nél. A — (Hadtört. közl. IV. 2.) 

László franczia maréchal, ifjúkori magyar levelei- 
ből. (I. Thaly Kálmán a.) 
— U. a. 1740-ből. (Il. Thaly Kálmán a.) 

Miklós gróf arczképe. Melléklet. (Hadtört. köz- 
lem. V. 1.) 

— jellemzése. (1. Thaly Kálmán a.) 
Berczik Árpád. A magyar politikai és irányvígjátékok 

a 40-es években. Kivonat. (Akad. értes. 23.) 
Csiky Gergely feletti emlékbeszéd. (Akad. értes. 39.) 
— emlékezete. Elmondta — 1. tag Cs. G. emlék- 
táblájának leleplezésekor 1906. okt. 21-én Panko- 
tán. (Akad. értes. 204.) 
Emlékbeszéd Vadnai Károly r. tag felett. 11 lap. 
1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV.4.)  —.40 
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Berczik Árpád. Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. 
(Akad. értes. 16, 28, 196.) 

— Szigeti József emlékezete. (1822—1902.) 11 lap. 
1905. (Emlékbeszédek XII. 12.) —.45 

Berde Áron. 1819—1892. (Akad. értes. 32.) 
Bereg- és Hevesmegyei leletek. (1. Lehóczky Tivadar a.) 
— és ungmegyei leletek a bronzkorból. (I. Lehóczky 

Tivadar a.) 
— -megyei leletek. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— — régiségek. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— 6 régiségekről. (1. Lehóczky Tivadar a.) 
— — régiségekről. Ung-, borsod- és — (Il. Lehóczky 

Tivadar a.) 
— -ében. Újabb kőkori leletek — (Il. Lehóczky Tiva- 

dar alatt.) 
Beregszászi lelet. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— -on. Honfoglaláskori sírról — (1. Lehóczky Tivadar a.) 
— Őskori-telepről — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— -ról. Domborművek agyagemlék — Ábra. (Arch. 

értes. XIII. 3.) 
B. Berényi György-féle puska. (Arch. értes. XIV. 2. 

ss ,Ng" a. is.) 
Berényi Pál dr. Sopronmegye. 108 lap. 1895. —.60 
— (I. , Megyei Monographiák" II. a. is.) 

." Berhany Aga török rab dolgában. Mágócsi Gáspár levele 
Ujhelyi György özvegyéhez — (Hadtört. közl. VIII. 2.) 

Berkeley dialogusai a SKeptikusok és atheisták le- 
győzésére. (I. dr. Pekár Károly a.) 

Berkeszi István dr. A magyar nyelv és szellem kirá- 
lyaink udvarában. Ismertetés. (Irod. tört. közl. III. 1.) 

Berki leletről. A nagy — (I. Melhárd Gyula a.) 
Berlin ellen. Hadik András menéte és támadása — 

Melléklet. (Hadtört. közl. IX. 1.) 
— -be 1757-ben. Hadik altábornagy portyázó menete — " 

(I. Fülek Henrik a.) 
— -ben. Hadik altábornagy — (I. Sárói Szabó Lajos a.) 
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Berlin —Berzeviczy 1083 

Berlini kir. porosz akadémiához Mommsen Tivadar k. 
t. halálakor. A M. T. Akadémia részvétirata a — 
(Akad. értes. 168.) 

Bernát Gáspár egy levele. (I. Ádám Kálmán alatt.) 
— István. A földbirtok megoszlásáról. Kivonat. (Akad. 

értes. 218.) 
-Bernáth Lajos. Protestáns iskoladrámák (Irod. tört. 

közl. IX. 3/4.) 
Bernátsky Jenő dr. A hazai Asparabus-félék mono- 

graphiája. 131 lap. 35 ábrával és 5 táblával. (Math. 
és t. t. közlem. XXIX. 3.) 3.— 

— — U. az. Kivonat. Math. és t. t. értes. XXIII. 2.) 
— A Ruscus-phylilocladium morphologiai értelmezése 

anatomiai alapon. (Math. és term. tud. ért. XXI. 2.) 
— Adatok a Leguminozák bakteriumlakta gumóinak 

phisiológiai anatómiájához. (Math. és term. tud. 
értes. XX. 4.) 

— Kisérleti tanulmány a növények klozórisára vonat- 
kozólag. (Math. és t. t. értes. XXV. 5.) 

Berni diptychon. A — (I. Czobor Béla a.) 
Bertha Sándor. ,A vén czigány" franczia változatai. 

(Akad értes. 215.) . 
Berthelot Marcellin 50 éves jubileumára. Emlékezés — 

(I. Ilosvay Lajos a.) 
— — kt. Tr. 1907. márcz. 18-án. (Akad. értes. 209.) 
Bertrand Sándor k. tag Tf. 1902. deczember 9. (Akad. 

értesítő 161.) 
— k. tag. fölött emlékbeszéd Wosinsky Mór I. tagtól. 

(Emlékb. XII. 8.) —.30 
Berus L. és Vipera Ursinii Bonap. Magyarország kurta 

kígyói. Vipera — (I. Méhely Lajos a.) 
Berzeviczy Albert. A tájképfestés a XVII. században. 

50 képmelléklettel. Kis 80. 220 lap. 1910. (A Magy. 
Tudom. Akad. könyvkiadó vállalata. Új folyam. 
1908 —1910. cyklus.) 5. — 

Egész vászonkötésben 6.— 
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. 104 Berzeviczy 

Berzeviczy Albert. Az Igazgató- Tanács jelentése a M. 
Tud. Akadémia 1907. évi költségvetéséről és vagyo- 
nának állásáról. (Akad. értes. 206.) 

— Beatrix királyné  leánykorában. Kivonat. (Akad. 
értes. 204.) . 3 

— Elnöki megnyitó beszéd. tAkad. értes. 196. 210/211, 
222/223.) 

— — beszéde Gyulai Pál ig. t. ravatalánál az Aka- 
démia oszlopcsarnokában 1909 november 11-én. 
(Akad. értes. 240.) 

— — az , Eperjesi Széchenyi-kör" október 22-én tar- 
tott Jókai-ünnepélyén. (Akad. értes 192.) 

— — József főherczeg emlékünnepélyén 1906 május 20. 
(Akad. értes. 198/ 199.) 

— — Zárszó. (Akad. értes. 198/199.) 
— — Kautz Gyula ravatalánál az Akadémia ösátob 

csarnokában 1909. márczius 29. (Akad. értes. 232.) 
— — Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére. 1909 április 

26-án tartott előadások. (Akad. értes. 234/235.) 
— — Mikszáth Kálmán-ünnepélyen 1910 május 16. 

(Akad. értes. 246/247.) ; 
— — báró Radvánszky Béla t. és ig. t. ravatalánál 

. az Akadémia oszlopcsarnokában 1906 május 4-én. 
(Akad. értes. 197.) 

— — Gróf Széchenyi István emlékének szentelve 1910. 
május 1. (Akad. értes. 246/247.) 

— Megemlékezés gróf Széchenyi Istvánról. (1. , Aka- 
démia Széchenyi-emlékünnepe" a.) 

— — Thaly Kálmánt. t. ravatalánál Pozsónyban. 1909. 
szept. 30. (Akad. értes. 238.) 

ároly ravatala fölött az Akadémia oszlop- 
csarnokában 1908. jul. 7-én. (Akad. értes. 224/225.) 

Berzeviczy Gergely emlékezete. (I. Gaal Jenő a.) 
— élete és művei. (Il. Gaal Jenő a.) 
— Mártonra 1585-ből. 1 ábrával. Emlékérem báró — 

- (1. Hpl. a.) 
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Berzon—Beszélgetései 105 

Berzon-Ville franczia mérnök. (1. Hadtört. okmánytár 
5. szám a.) 

Berzovai emlékek. (I. Téglás Gábor a.) 

Berzsenyi Dániel életrajza. (1. dr. Váczy János a.) 
— életrajzából mutatvány: A niklai remete. (I. dr. 

Váczy János a.) 
— felett mondott búcsuztató versek. (I. Payr Sándor a.) 
— mint drámaíró. (I. dr. Boross Gábor a.) 
— munkáiról. (]. Sz. K. alatt.) 

Besenyei papréti birtokon Mosonymegyében. Népván- 
dorláskori sírmező a — (l. dr. Sötér Agost a.) 

Bessenyei akadémiai törekvései. (1. Császár Elemér a.) 
— A ,Pesti magyar társaság" és — (I. Ballagi 

. , Géza a.) 
— tájképei. (I. Császár Elemér a.) 
— György levelei. (I. Zsák J. Adolf a.) 
— szobránál. (I. Beöthy Zsolt a.) 
— Sándor levelei. (Il. Baros Gyula a.) 
— szerelme. (I. Baros Gyula a.) 

Bessenyei Széll Farkas T. (Arch. értes. XXX. 1.) 

Bessenyői őstelep. Az ó — (I. K. Nagy Gyula a.) 

Beszámítás kérdése a büntetőjogban. Az akarat és — 
(I. dr. Ányos István a.) 

Beszéd olvasásához. A Halotti — (I. Szinnyei József a.) 
— szerzője és kora. A Halotti — (Il. Sebestyén Gyula a.) 
.— az 1809-ik évi nemesi fölkelés időszakából. Katonai 

— (Hadtört. közl. IV. 5.) 
Beszéde. Michael de Ungaria XIII. — (I. Horváth 

Cyrill a.) 
— Themistius XII. — (I. Hegedüs István a.) 

Beszédhibák és hangtörvények. Fonetikai kérdések 3:- 
(I. Balassa József a.) 

Beszélgetései 1531-ből. Heyden Sebald gyermeki — (I. 
dr. Dézsi Lajos a.) 
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106 Beszterczebányai— Bethlen — 

Beszterczebányai ág. hitv. templomban. Régi ötvösművek 
a — (I. Divald Kornél a.) 

— ötvösök pecsétje. A — (Il. Mihalik József a.) 
— plébánia templom egykori kincstáráról. A — (Il. 

Jurkovich Emil a.) 

Beszterczebányán. Az , olajfák hegye" — (Il. Szumrák 
Pál a.) 

— Az önismeret egy sajátságos ábrázolásáról — (ll. 
Divald Kornél a.) 

Beszterczei Szójegyzék. A — (Il. Simonyi Zsigmond és 
Finály Henrik a. is.) 

— — kiadása. A — (I. Sági István a.) 
— —  műveltségtörténeti jelentősége. A — (I. Tagányi 

Károly a.) 
— — A Schlügli és — (I. M. J. a.) 

Beszterczeiekhez Bonczidáról 1686. máj. 11. Csáky 
László levele a — (I. K. J. a.) 

Beteg"-ének első fordítása. Moliére , Képzelt — (I. 
Bayer József a.) 

Betegségek tanához. Adatok az öröklés és öröklési — 
(I. Jendrassik Ernő a.) 

Bethlen Elek fölött. (Halotti emlékvers —) és Tótfalusi 
Kis Miklós ismeretlen műve 1697-ből. (I. dr. Dézsi 
Lajos a.) 

—- Farkas tudósítása Naláczi Istvánhoz a Wesselényi 
fölkelés híreiről 1666. (Hadtört. közl. VIII. 3.) 

Bethlen Gábor, Pozsony városa látképével. Egykorú 
rézmetszet hasonmása. Melléklet. (Hadtört. közl. 
HA 8) 

— bíborzászlója. Egykorú rézmetszet után. (Hadtört. 
közl. III. 3.) 

— első támadása II. Ferdinánd ellen. (1. Olchváry 
Ödön a.) 

—- fejedelem. Arczkép. Egykorú 1620-ik évi metszet 
után. (Hadtört. közlem. I. 4.) 
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Bethlen Gábor hadseregének szervezete és hadviselési 
módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban. 
(I. Olchváry Ödön a.) 

— lovassága a fehérhegyi csatában, 1620. (Il. Kr. L. a.) 
— uralkodása történetéhez okmánytár. (I.  Gindely 

Antal a.) 
— Gáborné nyugtatványa. (Il. dr. Illésy János: Irod. 

tört. tarlózatok III.) 
— Gergelyhez. Haller János levelei I. Apaffy Mihály- 

hoz és — (I. dr. Lukinich Imre a.) 
— Istvánhoz. Laskai János verses levelei ifj. Gróf — 

Caricláról. (I. Dézsi Lajos a.) 
. — .Miklós bécsi fogságáról. Gróf — (I. Lukinich Imre 

. és Géber Antal a. is.) 
— életéhez. (I. Lukinich Imre a.) 
— Ismét — (1. Botár Imre a.) 

Bethlenfalvi Balássy Ferencz. (Il. Balássy Ferencz a.) 
— -vidéki régiségek. (Arch. értes. XV. 3.) 

Betörései Ausztriába. A bécsi körsánczok és a kuru- 
czok első — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

Betű viszonya irodalmunkban. Az ősszám és az ős — 
(I. Herman Ottó a.) 

Betűk mivolta. Az Árpádkori szóvégi ,u" — Alaktani 
adalékok. III: (1. Szinnyei József a.) 

Bevételeiről és kiadásairól. Jelentés a M. Tud. Aka- 
démia vagyonának állásáról, 1889-ik évi — (Akad. 
értes. 2.) 

Bevételek állása. A M. Tud. Akadémiai — 1890 decz. 
31-én — 1909 decz. 31-én. (Akad. értesítő 14, 26, 
38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134, 146, 158, 170, 
182, 194, 206, 219, 231, 243. számaiban.) 

Bezdáni magyar kard. (Il. ifj. Frey Imre a.) 

Bezdédi honfoglaláskori temető. A — (I. dr. Jósa 
András a.) 

Bezenyei runás fibulák. A — (I. L. F. A. Wimmer a.) 
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Bezerédj Györgyhöz. Kisfaludy Sándor levelei — (I. 
Maróthi Rezső a.) 

— István életrajzára pályázat. (I. Bezerédj Pál a. is.) 
— — cz. pályázatról. Jelentés — (Akad. értes. 173, 

174/175, 209, 214, 245.) 
— élet- és jellemrajzára beérkezett pályamunkákról. 

Bírálat a — (I. Asbóth János, Ballagi Géza és 
Gaal Jenő a. is.) 

Bezerédy Pál levele az Akadémiához, egy Bezerédj . 
István életrajza megírására, a melyre 2000 koronát 
ajánl fel pályadíjul. (Akad. értes. 1900. 11.) 

Bezsán nevű hegyen. Római kőbánya a dévai — (l. 
Téglás Gábor a.) 

Bébai ásatások. (0 —) Lebői, öthalmi és — (1. Reizner 
János a.) 

— — leletek. (I. T. J. a.) 
Bécs. (1. Melich János a.) 
— megadási föltételei, a városnak Mátyás király által 

1485 június hó 1-én történt elfoglalása alkalmával. 
(Hadtört. közlem. I. 3.) 

— -ben. Archaeologiai kiállitás — (I. Arch. értesítő 
XIII. 3.) 

— — Állami archáeologiai intézet — , LAZA egét eg Ev 
— Népvándorláskori bronzékszerek Spöttl gyűjtemé- 

nyében — Ábra. (Arch. értes. X. 8.) 
— — tartott III. nagygyűléséről. Jelentés az Akadémiák 

Nemzetközi Szövetségének 1907. május 27-étől junius 
2-ig — (I. Goldziher Ignácz a.) 

Bécsi codex alapján. Szerémi emlékirata kiadásának 
hiányai a — (I. dr. Szádeczky Lajos ahá 

— császári udvari hadi tanács viszonya a hadvezérek- 
hez. A — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

— — és kir. udvari könyvtárban. Magyar . írók levelei 
a — (Il. dr. Esztegár László a.) 

— egyetem magyar nemzetének anyakönyve. A — (l. 
Magyarországi tanulók külföldön. IV.) 

1 pé? 
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Bécsi egyetemen a XIV. és XV. században tanult 
magyarok névsora. A — (Akad. értes. 11.) 

—"— Magyarországi tanulók a — (Il. Magyarországi 
tanulók külföldön I. kötet a.) 

— és párisi kongresszusai. Az ősrégészek — (I. Pulszky 
Ferencz a.) 

— fogságáról. Gróf Bethlen Miklós — (1. dr. Lukinich 
Imre és Géber Antal a. is.) 

— könyvayomtató levele 1562-ből. (Irod. tört. közl. III. 1.) 
" — körsánczok és a kuruczok első betöréseéi Ausztriába. 

A — (1. Gömöry Gusztáv a.) 
— mellképeiről. Mátyás és Beatrix — (I. dr. Takáts 

Sándor a.) 
"— múzeum. Az új — (Arch. értes. XI. 5.) 
—- udvari természetrajzi múzeumban. Öskori és római 

leletek Magyarországból a — (1. Hoernes Móricz a.) 
Bég telepítései. Egy alaj — (I. Borovszky Samu a.) 
Béka s egy új Triton-faja. A magyar fauna egy új — 

(I. Méhely Lajos a.) 
— lelet. A veszprémi fogasteknős — (I. Lóczy Lajos a.) 
— nemről. Biró Lajos herpetologiai gyűjtéséről, külö- 

nösen egy Új-guieneai új — (I. Méhely Lajos a.) 
Békái. Ranae Fuscae Hungariae. Magyarország barna — 

(1. Méhely Lajos a.) 
Békák származására. A Placochelys n. g.-ról és ennek 

jelentőségéről a teknős — (I. Jaekel Ottó a.) 
. — Békákról. A magyarországi barna — (I. Méhely Lajos a.) 

. Béke története 1699. A karloviczi — (I. Acsády Ignácz a.) 
Békefi Remig. A bolognai jogi egyetem XIV. és XV. 

századi statutumai. Kivonat. (Akad. értes. 144.) 
ő:  "— — U. az. 88 lap. 1901. (Történelmi értek. 

EX. 7.) 1.50 
—G A czisztercziek középkori iskolázása Párisban. Ki- 

vonat. (Akad. értes. 84.) 
— — U. az. 87 lap. 1896. (Történelmi értek. 

XVI. 11.) —.80 



Békefi Remig 

Békefi Remig. A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és 
XVIII. századi törvényei. Kivonat. (Akad. ért. 116.) 
— U. az. 177 lap. 1899. 3.— 
A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. 
Az Oltványi-jutalommal kitüntetett pályamű. 
és 598 lap. 1910. 12.— 
A. marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi tör- 
vényei. Kivonat. (Akad. értes. 127.) 
— U. az. 4l lap. 1900. (Történelmi értekezések 
XVIII. 8.) 1. — 
A. népoktatás története Magyarországon 1540-ig. 
Az Oltványi-jutalommal kitüntetett pályamű. XXXVII 
és 558 lap. 1906. 12.— 
A pécsi egyetem. 1838 lap. 1909. 4 melléklettel. 3.— 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 231.) 5 
A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. 
Kivonat. (Akad. értes. 133.) 
— U. az. 40 lap. 1901. (Történelmi értekezések 
XIX. 4.) —.80 
A. sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. 
Kivonat. (Akad. értes. 111.) 
— U. az. 78 lap. 1899. (Történelmi értekezések 
XVIII. 3.) 1.50 
Emlékbeszéd Czobor Béla r. tag fölött. 34 lap. 
1905. Arczképpel. (Emlékbeszédek XII. 10.) —-.80 
— Kerékgyártó Alajos Árpád fölött. 23 lap. 
1904. Arczképpel. (Emlékbeszédek XII. 3. és Akad. 
értes. 159.) —.60 . 
—, Mátyás Flórián r. tag fölött. 22 la; 1906. 
(Emlékbeszédek XIII. 1.) —.40 
Hunyadi Mátyás király, mint a czisztercziek refor- 
mátora. Kivonat. (Akad. értes. 60.) 
Jelentés a Bézsán-pályázatról. (Akad. értes. 116.) 
— Gorove-pályázatról. (Akad. értés. 224/225.) 

, Pauler Gyula, A magyar nemzet története Szent- 
Tatvánigs cz. munkájáról. (Akad. értes. 128.) 
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Békefi—Béldi Ti 

Békefi Remig. Jelentés a Semsey-pályázatra beérkezett 
magyar történelmi műről. (Akad. értes. 152/153., 
222/2235.) 

. Békekötésről. 1627. szeptember 19. Nógrádról. Ester- 
házy Pál, Pálffy Istvánhoz. A törökkel való — ((. 
, Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történe- 
téhez" a.) 

. — -probléma megoldásának egyik módja. A — (I. TGIRÁAS 
Ferencz a.) i 

Békesi Balázs. (Költők tára VI) 
— Emil. Szék Imre kath. pap, iró a XVI. század 

elejéről. (Irod. tört. közlem. II. 1.) 
Békésgyulai éremleletek. (Arch. ért. XI. 2.) 

. Békésmegyei rég. és művelődéstört. egylet. A — (Arch. 

( 

értes. XII. £) 
— és hontmegyei régiségek. 4 ábrával. (Arch. értes. 
"LVI 1) 

Béla és István-féle rézpénzekről. (I. dr. Réthy László a.) 
.— király névtelen jegyzőjének könyve. Fordította Szabó 

Károly. Második kiadás. Javította Fejérpataky László. 
n. 80. 63 lap. 1892. (I. Anonymus Belae a. is.) — 1.50 

Béla oklevelei. II. — (I. Fejérpataky László a.) 
— (III. magyar király és neje testereklyéiről. Jelen- 
" tés — (I. Török Aurél a.) 
— oklevelei. (Il. Fejérpataky László a.) 
— (IV.) kiadatlan denára. (I. R. L. a.) 
— — kiadatlan érme. Ábra. (Arch. értes. XI. 2.) 
Bélabányai pyritről. Kristálytani VIJARÁKNGK a — (I. 

Franzenau Ágoston a.) 
— -vára" nevű őskori erőd. A bujánházai — (I. Mihalik 

József a.) 
Bélcsatornájának  szövettanához. Adatok a tengeri 

csontos halak — (I. Abonyi Sándor a.) 
Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról. 1676 április 

hó 30-án. Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz 
— (I. KK. J. a.) i 
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112 . .  Béldiaphragmája— Bibliája — 

"Béldiaphragmája. Kétszikű fás növények — (I. Mágócsy 
... Dietz Sándor a) 
Bélmezei Fráter Pál verse feleségéhez 1660 körül. ((. 

Zsák J. Rudolf a.) . 
Bélrothadás kóros megváltozásának ismeretéhez. Adatok 

a — (Il. Gara Géza a.) 
— -üterek lekötésének hatása a lélekzésre és a, hasűri 

emésztő szervek gázcseréjének nagysága. (I. Tangl 
Ferencz a.) , ; 

Bélyeg. Hitelesítő — (I. K. L. a.) 
— Keresztes cserép — (1. Leustach Lajos a.) 
Bélyegeinek megfejtése. Régi ötvösművek jelző — ((l. 

Kövér. Béla a.) 
Bélyeges cserepek. Pannoniai — Ábra. (Arch. értes. 

XVII. 4.) 
Bélyegű csérépedény a szegzárdi múzeumban. Rej- 

télyes — Ábra. (Arch. értes. X.XII. 4.) 
— — tárgyak. Rejtélyes — Képes táblával. (I. ,h.j." a.) 
Bélyegző a pápai múzeumban. Római bronz — Ábra. 

(Arch. értes. XV. 4.) 
Bényi régiségekről. Lévai és — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 
Bérczúti őstelep. A tibold-daróczi (Borsod m.) — (l. 

Balázs Béla a.) 
Bézsán-jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 5, 15, 

53, 89, 113, 116, 185, 191, 28339 
Bhagavadgítá. (1. Kégl Sándor a.) 
Biás István ifj. Révai, Kazinczy és Kisfaludy Sándor 

levelei Teleki Sámuel grófhoz. 1790—1808. Ismer- 
teti és közli — (Akad. értes. 206.) 

Biberczi lelet. (Arch. értes XIX. 4.) 
Biblia. A — (I. Móricz Zsigmond a.) 
— Arany János és a — (I. dr. Pollák Miksa a.) 
— és babylonia. (Il. Hörk József a.) 
— töredékeiről. A bártfai — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

Bibliája. Mihály deák — (I. Császár Elemér a.) 
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Bibliographiai—Biharhegység — 113 

Bibliographiai conferentiáról. Jelentés a londoni nem- 
zetközi — (Il. Heller Ágost gli 

— fölfedezésről. Jelentés egy (I. dr. Borovszky 
Samu a.) 

— műve 3. kötetének kéziratai. Szabó Károly — (Akad. 
.  értes. 11.) 
Bibliographiája. Atilla — Kéziratok és nyomtatványok 

1472—1700. (1. Ballagi Aladár a.) 
— Balassa és Rimay , Istenes énekei"-nek — (1. Báró 

Radvánszky Béla: Rimay János munkái. Függelék.) 
— Mátyás király hadtörténetének — (I. dr. Mangold 

Lajos a.) 
Bibliographus. Az első magyar — (Il. id. Szinnyei 

József a.) 
Biborban született Constantinusnál. A magyarok ősi 

nevéről — (Il. Pecz Vilmos a.) 
Biborzászlója. Bethlen Gábor — Egykorú rézmetszet 

után. Melléklet. (Hadtört. közl. III. 3.) 
Bibó-Bige György. Egy érdekes szabadkai sírlelet. 

(Arch. értes. XXI. 5.) 
— Népvándorláskori takácseszközökről. 2 ábrával. (Arch. 

értes. XXII. 5.) 
— Szabadkai lelet. (Arch. értes. XXI. 1.) 
— — 2 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— Újabb régiségleletekről Szabadkán. (Arch. értesítő 

XXIII. 1.) i 
Bielz Albert 1. tag TF. 1898. május 26-án. (Akad. 

értes. 113.) 
Bige György. (Il. Bibó B. Gy. a.) 
Biharhegység mohaflorájának ismeretéhez. Adatok a — 

(I. Péterfi Márton a.) 
— -megye oláhjai és a vallás-unió. (1. Bunyitay Vincze a.) 
— -megyei leletekről. A külső puszta-kovácsi ásatásról 

és egyéb — (Il. Középesy Gyula a.) 
Tvati zsák, ska Két őskori bronzlelet — (1. Hpl. a.) 
— — U. az. 3 képes táblával. (I. Hampel József a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 8 
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114 : Bihari—Biráskodás 

4 

Bihari Földvárban. Ásatásról a — (I. dr. Karácsonyi 
János a.) 

— honfoglaláskori lovassírokról. A — (Il. dr. Karácsonyi 
János a.) 

— várban. Régészeti ásatásokról a — (I. Cséplő Péter a.) 
Biharmegyei bronzlelet. Képes táblával. (Arch. értes. 

XVI. 4.) 
— leletekről. A külső pusztakovácsi ásatásról és egyéb — 

(I. Középesy Gyula a.) 
— és nagyváradi régészeti és tört. egylet. (Arch. értes. 
sg a HT AlJA0 láb végem: Can. Clelei öaE 15) 

— színészet történetéhez. Adat a — b jlgis J. Adolf a.) 
Biharudvari  Árpádkori temetőről. (I. Cséplő 

Péter a.) 
— —- U. az. 14 ábrával. (I. Simon István a.) 
Bikszád 1661. január 2. Haller János levele gróf 

Rhédey Lászlóhoz. — (I. K. J. a.) 
Bilineár alakok elméletéhez. Az adjungált — (I. Rados 

Gusztáv a.) 
Bilisitsi ásatásokról. A — (I. Tömörkény István és 

Móra Ferencz a. is.) ; 
— és egyéb újabb leletekről. (1. Tömörkény István a.) 
Billikom. A németujhelyi Mátyás — (l. dr. Mayer 

. József a.) 
— -a Wasserburgban. Mátyás király — e: (Arch. 

értes. X. 5.) 
— — U. az. (Il. Hpl. a. is.) 
Binder Jenő. Helyreigazítás. (Irod. tört. közl. XII. 4.) 
Binomiális együtthatók négyzeteinek összegéről. A — 

(I. Szily Kálmán a.) 
Biologiai elv jelentősége az aesthetikában. (1. dr. Pauler 

Ákos a.) 
Birálata Csokonai Dorottyájáról 1804-ben. Két nő — 

(I. dr. Barcsa János a.) 
Biráskodás és a magyar hatásköri biróság szervezete. 

Hatásköri — (I. Vitéz Géza a.) 



Birk codex—Bisenius 115 

Birk codex. (Il. Nyelvemléktár XV.) 
Birodalmi limes-bizottság eredményei és kutatásainak 

tanulságai hazai limestanulmányaink rendszeresítése 
szempontjából. (I. Téglás Gábor a.) 

— limes fölkutatásáról Pannoniában. A római — (I. dr. 
Kuzsinszky Bálint, dr. Finály Gábor a.) 

Birodalom Hemiptera-faunája. A Magyar — (I. Horváth 
Géza a.) 

— és monarchiánk vámpolitikája. A német — (I. Mat- 
lekovits Sándor a.) 

— A római szent — (Il. Bryce J. a.) 
Biró Lajos herpetologiai gyűjtéséről, különösen egy új- 

guineai békanemről. (I. Méhely Lajos a.) 
Biróhoz. Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi — 

(I. Thaly Kálmán a.) 
— -ság szervezete. Hatásköri biráskodás és a magyar 

hatásköri — (l]. Vitéz Géza a.) 
— -sági személyes jelenléte és ennek helytartója a 

vegyesházakbeli királyok korszakában. A király — 
(I. Hajnik Imre a.) 

— -szervezet és perjog az Árpád- és vegyesházi kirá- 
lyok alatt. A magyar — (1. Hajnik Imre a.) 

Birtoki jogtan kétségei. A — (I. Hoffmann Pál a.) 
Birtokos és tárgyi személyragok. Az ugor nyelvek 

összehasonlító alaktanáhóz. Az igeragozás; alanyi, — 
(I. Budenz József hagyatékából a.) 

— személyragok sorrendje. A határozóragok és a — 
(I. Pröhle Vilmos a.) 

Birtokviszonyai a mohácsi vész után. A magyar nemes- 
ség és — (I. Acsády Ignácz a.) 

— -ok 1494—1598. Régi magyar — (Il. Acsády Ignácz 
alatt. 

— -ok agg: záBös. "Régi magyar — (I. Acsády Ignácz 
alatt. 

Más Antal. A posonyi várkápolna festésének tör- 
ténetéhez. 1563—1588. (Arch. értes. XIV. 2.) 

gr 



116 Bisztereczi—Bitumen 
JJ 

Bisztereczi kelta érmek. A nagy- — (I. Gohl Ödön a.) 
Bisztra-Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető 

nyugati útvonal helyrajza, hadállásának stratégiai és 
közgazdasági jelentősége. A  Tabula-Peutnigeriana 
hármas dácziai útvonalából az Uj-Palánkától Zsuppáig 
vagyis a — (Il. Téglás Gábor a.) 

— torkolatáig. A daciai út Palánkától a — (I. Téglás 
Gábor a.) 3 

Bittenbinder Miklós dr. Adalékok a magyar színmű 
történetéhez. (Irod. tört. közlem. XX. 3.) 

— Adatok Rozsnyai Dávid életéhez. (Irod. tört. közl. 
XX. 3.) 

. — Holberg: Erasmus Montanusa. (Irod. tört. közlem. 
XX. 4.) 

Bittó Béla. A nitroprussidnatrium mint -reagens, SZzer- 
ves vegyületekre. (Math. és természettudományi érte- 
sítő X. 3.) 

— A növényrészek lecithin tartalmának meghatározá- 
sáról. (Math. és term. tud. értes. XII. 7. E 

— A paprika chemiai összetételéről. (Math. és " term. 
tud. értes. XL l.) 

— U. az. Ujabb közlemények. (Math. és term. tud. 
értes. XIII. 2.) 

— Az aromás nitro-vegyületek hatásáról aldehydekre 
és ketonokra. (Math. és term. tud. értes. X. 5.) 

— Az egyértékű alkoholok kimutatásáról. (Math. és 
term. tud. értes. XI. 1.) 

— Adatok az a-sulfonormalcapronsavnak és sóinak meg- 
ismeréséhez. (Math. és term. tud. értes. XV. 4.) 

— Újabb közlemény a paprika chemiai összetételéről. 
(Math. és term. tud. értes. XIII. 2.) 

— (I. Liebermann Leó és Bittó Béla a. is.) 
Bitumen és egyéb anyagok kéntartalmának meghatáro- 

zására. Gyors és egyszerű guantitativ eljárás orga- 
nikus vegyületek, továbbá szenek, kőolajok — (I. 
Konek Frigyes a.) 
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Bitzó—Bleyer 117 

Bitzó Sarolta. Kisfaludy Sándor mint drámaköltő. (Irod. 
. tört. közlem. XVIII. 1—4.) 

Biula zoapan. Butaul zoepon, — (I. Nagy Béni a.) 

Bizánczi íróknál. A magyarokra vonatkozó népnevek a 
— (Il. Darkó Jenő a.) 

— súlyai. A m. n. múzeum — (I. Gohl Ödön a.) 
Bizottság jubileuma. A Nemzetgazdasági — (Il. Földes 

Béla a.) 
— félszázados munkássága. A Nyelvtudományi — (ll. 

Simonyi Zsigmond a.) 
— -a. A műemlékek országos — (Arch. értes. XII. 1.) 
— -aik költségvetése 1890-re. Az osztályok és — 

(Akad. értes. 3.) 
— -ának működése. A műemlékek országos — (I. dr. 

Czobor Béla a.) 
2 ok, . Állandó — (Az , Akad. értesítő" minden év- 

- folyam májusi számában.) 
Biztosítás valódi okai Németországban. A kötelező — 

(Athenaeum XII. 1.) 
Biztosító Társaság jutalmáról. Jelentés az Első Magy. 

Ált. — (Akad. értes. 5, 17,.18, 29, 31, 41, 43, 58, 
O5. 6408, 09, 92, 101, 105, 113, 116, 149, 152/1583, 
161, 1683/165, 185, 190, 195, 233, 245.) 

Blagay család oklevéltára. A — (Mon. hung. hist. 
HT: 28 

VESZ TS huszárok a würzburgi ütközetben. 1796 
szeptember 3. A — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

Blaskovich Sándor. A szentimrei csonkatorony. (Arch. 
értes. XXI. 3.) 

Blaydes Fridrik kt. $§ 1908. szeptember 8-án. (Akad. 
értes. 233.) 

Bleyer Izsó dr. Temesvár-környéki leletekről. 23 ábrá- 
val. (Arch. értes. XXVI. 4.) 

— Jakab. A magyar húnmonda germán elemei. Kivonat. 
(Akad. értes. 188/189.) 



118 Bleyer—Bodley 

Bleyer Jakab. Gottsched hazánkban. Irodalomtörténeti 
tanulmány. 180 lap. 1909. 4.— 

— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 224/225.) 
—- Hazánk és a német philologia a XIX. század elején. 

. 100 lap. 1910. (I. Akad. értesítő 241. és Nyelvt. 
értek. XXI. 8.) 2.— 

— Német siralmas énekek gróf Zrinyi Miklós halálára. 
1664-ből. (Irod. tört. közl. X. 1.) 

Blumauer. P. Horvát Endre és — (Il. Széchy Károly a.) 
Bluntschli és az államtudomány. (1. dr. Balogh Arthur a.) 
Bocatius prágai fogságához. (I. Rexa Dezső a.) 
Bock Ferencz ktag 7. 1899. máj. 3. (Akad. értes. 125.) 
Bocskay István fejedelem arczképe. Melléklet. (Had- 

történ. közl. VI. 5.) 
.— -gsége idejéből. Hadi szabályzat — (I. H. J. a.) 
— felkelés történetéhez. Adalék a — (Il. dr. Merényi L. a.) 
—- fővezérének instructiója Deseöffy János számára, 

kit Érsekujvárból távozván, helyettesül visszahagyott. 
Ersekujvár, 1605. november 8-án. Homonnay Drugeth 
Bálint — (I. Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye.) 

— háborúja Rudolf ellen. (I. Rónai Horváth Jenő a.) 
— szerepe a történetben. (I. Károlyi Árpád a.) 
Boczi, poczok. Beccze, — (I. Krausz Sámuel a.) 
Bod codex. (I. Horváth Cyrill dr. a.) 
Bod Péter , Noctes Hévisienses" cz. gyűjteményének 

tartalma. (I. Koncz József a.) 
Bodley. John Edward Courtenay —  Francziaország. 

Új és átnézett kiadás. I. kötet. Fordította dr. Darvai 
Móricz. Átnézte Angyal Dávid. (Új folyam XL. kö- 
tete. 1899—1901. cyklus.) Kis 80. XXXI és 360 "sake 
1899. 

kötve 4.— 
— 6 II. kötet. Fordította dr. Darvai Móricz és Mihályi 

József. XLV. kötete 1899—1901. cyklus. Kis 89. 
VIII és 575 lap. 1900. 4.— 

kötve 5.— 
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Bodnár—Boethius I 119 

Bodnár István. A győri csata 1809 június 14-én. (Had- 
tört. közl. X. 3/4.) 

— Péter. (I. Legenyey B. P. a.) 

— cz SANHEN Classicismus és romanticismus. (Athen. 
ÉV. 2 

— , Erkölcsi törvény"-ében. Az emberi szellem jelen- 
ségeinek magyarázata — (Il. dr. Fitos Vilmos a.) 

— Mi a romanticismus ? (Athen. VIII. 2/3.) 
— Renau Ernő. (Athen. IV. 4. V. 1/2. 4,) 
— 1839—1907. (I. dr. Nagy József a.) 

Bodola Lajos. A rudas területmérők alapképletéről. 
(Math. és t. t. értesítő XXVI. 2.) 

Bodolai kastélyának ostromáról 1676 április 30-án. 
(Béldi Pál —) Mikes Kelemen levele Teleki Mihály- 
hoz — (Il. K. J. a.) 

Bodon Károly. Vizsgálatok emberi kóros folyadékok 
molekulás concentratió-viszonyairól. (Math. és t. t. 
értes. XXII. 3.) 

Bodrogköz a kivándorlás szempontjából. (I. Legenyey 
Bodnár Péter a.) 

Bodrog-monostorszegi kőemlék. A — (I. Dudás Gyula a.) 
— sírleletekről. A — (I. Gubitza Kálmán a.) 
— -szigeti Pálos-monostor. A — (Il. Gubitza Kálmán a.) 
— -Tisza-Közről. Őskori bögre a — Ábra. (Arch. érte- 

sítő XXX. 5.) 
— — Őskori edény a — Ábra. (Arch. értes. XXX. 5.) 
— — -edények a — Dókus Gyula gyűjteménye. 3 ábra. 

(Arch. értes. XXX. 4.) 
— -vécsi honfoglaláskori lelet. A — vs dr. Szendrei 

János a.) 
"Bodza. (I. Gombocz Zoltán a.) 

Boeckh Hugó. A Pozsony környékén előforduló állító- 
lag megalithikus emlékekről. 4 ábrával. (Arcb. érte- 
sítő XV. 5.) 

Boethius és Orczy. (I. Török Konstantin alatt.) 
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120 Boga—Bojniőió 

Boga Károly. Jelentés a Román-Petre község adomá- 
nyából hirdetett pályázatról. (Akad. értes. 152 153.) 

Bogdán. Hasleiu Petriceicu — (I. Draganu Miklós a.) 
Bogdánfy Ödön. A téli csapadék és a Tisza tavaszi 

árvizei. Előterjesztés. (Akad. értes. 108.) 
— — U. az. (Math. és term. tud. értes. XVI. 5.) 
— Ombrometriai tanulmányok a magyar korona terüle- 

tén. (Math. és term. tud. értes. XV. 2.) 
Boglár a XVI. századból a n. múzeumban. Erdélyi 

zománczos — Ábra. (Arch. értes. XV. 1.) 
— -ok. Királyföldi mell — (I. Kövér Béla a.) 
Bognár Gusztáv. A bróm és hangyasav egymásra hatá- 

sának mechanizmusa vizes oldatban. (Math. és t. t. 
értes. XXVIL 4.) 

— Péter Legenyey — Bodrogkök aZ kivándorlás szem- 
pontjából. n. 89. 32 lap. 1903. (Megyei mono- 
grafiák.) —.40 

Bogojevai emlékekről. Gombosi, azelőtt — (I. Cziráky 
Gyula a.) 

—- régi emlékeiről. (1. Cziráky Gyula a.) 
— ,római sánczokról." A — (I. Cziráky Gyula és 

Dudás Gyula a. is.) 
— sírmező és földvár. A — (I. Cziráky Gyula a.) 
Bogsányi bronzkori leletről. Román — (Il. Daróczy Z. a.) 
Bogyó. (I. Paasonen H. és Wichmann György a. is.) 
Bogyónév. Három finnugor — (I. Wichmann György a.) 
du Bois-Reymond Emil k. tagról. Emlékbeszéd Than- 

hoffer Lajos r. tagtól. (Emlékb. IX. 8.) —.60 
Boissier Gaston kt. T 1908. junius 10-én. (Akad. 

értes. 233.) 
— — fölött. Emlékbeszéd — (I. Csengeri János a.) 
Bojniéió (Boynichich) Iván dr. A zágrábi múzeum. 

(Arch. értes. XIV. 5.) 
— Keresztalakú ereklyetartó a zágrábi székesegyház 

kincstárában. Egy képes táblával és 3 ábrával. 
(Arch. értes. XI. 3.) 
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Boldog Margit állítólagos házi oltárkája. Árpádházi — 
(I. Czobor Béla a.) 

— -asszonyi pohár. A — 2 ábrával. (I. ,ab." a.) 
— -i ásatások. A hatvan — (Il. dr. Pósta Béla a.) 
— -kőváraljai neolithkori telepek. A — (Il. Mihalik J. a.) 
— — őskori telep. A — (Il. Mihalik József a.) 
— -ujfalusi bronztőr. Ábrával. (I. M. J. a.) 
Bolgár (?) ezüstpohár. Régi — Ábrával és képes táblával. 

(Arch. értes. XI. 5.) 
— ezüstkupa. Régi — ((. Strausz Adolf a.) 
Bolognai jogi egyetem XIV. és XV. századi sStatu- 

tumai. A — (I. Békefi Remig a.) 
— könyv- és levéltárakban végzett kutatásokról. Jelen- 

tés a római és — (Akad. értes. 47.) 
Boltzmann Lajos kt. - 1906. szept. 5-én. (Akad. 

-értes. 209.) 
Bolyai-díj első odaitéléséről. A — (Akad. értes. 194.) 
Bolyai Farkas életrajzához. Adalékok Gauss és Bolyai 

levelezéséhez és — (I. Szabó Péter a.) 
— -emlékünnepen. Báró KHötvös Loránd elnök beszéde 

a kolozsvári — (Akad. értes. 158.) 
— -jutalom szabályzata. A — (Akad. értes. 158.) 
Bolyai-jutalomról. Jelentés a — (I. :- Henry Poincaré. 

és Rados Gusztáv a. is.) 
— — kiadása. Dr. Halsted Bruce — (Akad. értes. 80.) 

. Bolyai de Bolya. Wolfgangi — Tentamen iuventutem 
studiosam in elementa matheseos purae elementaris 
ac sublimioris methodo intuitiva evidentiague huic 
propria introducendi, cum appendice triplici.  Editio 
secunda. Tomus I. Conspectus arithmeticae gene- 
ralis. Mandato Akademiae Scientifiarum Hungaricae 
.Suis adnotationibus adiectis ediderunt Julius König 
et Mauritius Réthy acad. scient. hung. sodales. Accedit 
effigies auctoris. Budapestini. Sumptibus Acad. Scient. 
Hung. MDCCCXCVII. 49-rét. XII és 679 1. 58 ábrá- 
val 11 táblán. 1837. WFélbőrkötésben 40.— 
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Bolyai de Bolya. Wolfgangi — Tentamen. Tomus II. 

— 

Elementa  geometriae et  appendicas.  Mandato 
Academiae Scientiorum Hungaricae suis adnotationi- 
bus adiectis ediderunt: Josephus Kürschak, Mauri- 
tius Réthy, Béla Tötössy de Zepethnek. Pars prima. 
Textus. Pars secunda. Figurae. LXIII és 437 lap 
és LXXV tábla (Tentamen). és VII tábla (Appendix). 
1904. 40. — 
, Tentamen"-ének új kiadása. (1. König Gyula és 
Réthy Mór a. is.) 
töredék jegyzetei. (1. Koncz József a.) 
-hoz. Döbrentey Gábor levele — (I. Koncz József a.) 
és Gauss Frigyes Károly levelezése. A M. Tud. 
Akadémia megbizásából szerkesztették, jegyzetekkel 
és életrajzzal ellátták Schmidt Ferencz és $Stáckel 
Pál. 4-rét. XII és 207 lap. 1899. Bőrkötésben 16.— 
— U. a. Német nyelven 49. XII és 208 lap. 1899. 
Bőrkötésben 16.— 
— U. az, bemutatta König Gyula. (1. Akad. érte- 
sítő 120.) 

Bolyai János észrevételei Lobatschefskij Miklósnak a 

— 

parallelákra vonatkozó vizsgálataira. (1. Stückel Pál 
és Kürschák József a.) 
hátrahagyott irataiban. A képzetes számok elmélete 
— (1. Stáckel Pál a.) 
— a nem euklidikus geometria története. (1. Stáckel 
Pál a.) 
térelmélete. (1. Stückel Pál a.) 
— Vizsgálatok az absolut geometria köréből — 
(1. Stückel Pál a.) 

Bolygó ideg átmetszésénél. A hangszalagok mozgásai 
a — (1. Ónodi Adolf a.) 
-rostok szerepe a légzés mechanismusában. A tüdőbeli 
— (1. Tauszk Ferencz a.) 
-rendszerben. Perturbatiók többtagú — (Il. Köves- 
ligethy Radó a.) 



Bolygószerű— Borbás 123 

. Bolygószerű köd spektrumával. Nova Aurigae spektruma, 

ELNE SONY DET zok IL 

: . 

összehasonlítva nehány — (I. Gothard Jenő a.) 
Bolyhok . szerkezetéről. A vékonybél — (I. Roszner 

Aladár a.) 
Bombinator és Triton fajairól. A magyar fauna új — 

(I. Méhely Lajos a.) 
Bona. Gyöngyfűző — (l. Kemény Lajos a.) 
Boncz Ödön. Csáktornyai Ernuszt Zsigmond czímere 

Pécsett. 1 ábrával. (Arch. értes. XI. 3.) 
— Hunyadi János kormányzó állítólagos síremléke 

Gyulafehérvártt. 9 ábrával. (Arch. értes. XIX. 2.) 
— Még néhány szó a gyulafehérvári , Hunyadi"-féle SÍr- 

kövekről. (Arch. értes. XXI. 2.) 
Bonczidáról 1686 máj. 11. Csáky László levele a 

beszterczeiekhez — (Il. K. J. a.) 
Boncztana és élettana kiegészitő kórtani adatokkal. A 

gége idegeinek — (I. dr. Onodi Adolf a.) 
— -ához, élettanához és kórtanához. Adatok a gége 

beidegzésének — (I. dr. Onodi Adolf a.) 
— -tani műszók. (Nomina anatomica) reformálása. A — 

(I. Mihalkovics Géza a.) 
Bontó hatása az alkali-fémek sóira. A szénsav — (l. 

Liebermann Leó a.) 
Bonyhádvidéki bronzlelet. A — (I. Wosinszky Mór a.) 
Bor-élesztők befolyása a bor jellegére. A különféle — 

(I. Kossutányi Tamás a.) 
— hatásainak allegoriái régi ötvösműveken. A — (1. 

Mihalik József a.) 
— jellegére. A különböző borélesztők befolyása a — (I. 

Kossutányi Tamás a.) 
— képződésére. A különböző eredetű saccharomycesek 

befolyása a — (Il. dr. Kossutányi Tamás a.) 
Borbás Vincze dr. A szerbtövis hazája és vándorlása. 

(De origine atgue itineribus Xanthii spinosi. L. 
ocultatis.) 99 lap. 1893. (Math. és term. tud. 
közlem. XXV. 5.) 1.80 



124 szak. ja Borbás-—Boroszló 

Borbás Vincze dr. Közép-Európa, különösen Magyar- 
ország kakukfüveinek ismertetése.(Symbolae ad Thymos 
Europae mediae, praecipue Hungariae cognoscendos.) 
116 vagek 1890. (Math. és term. tud. közlemények. 
XXIV. 2.) 1.40 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értés, 20.) a; 

Borcsai éremlelet. A — (Arch. értes. X. 4.) 

Borgiák bűnei egy kortárs itélőszéke előtt. A — (l. 
Pászthory János a.) 

Bornemisza Anna gazdasági naplói. (1. I. Apafi 
Mihály a.) 

— (Abstemius) Pál püspök végrendelete. (. dr. Takáts 
Sándor a.) 

— Péter prédikácziós könyvének megbecslése 1633-ban. 
(I. Thurzó F. a.) 

Borolán István. Római leletekről Livádián. Hunyad m. 
(Arch. értes. XX. 4/5.) 

Boromában. Menyhárth László meteorologiai megfigye- 
lései — (I. Fényi Gyula a.) 

Borosjenői Tisza Kálmán. (I. Tisza Kálmán a.) 

Boross Gábor dr. Berzsenyi mint drámaíró (Irod. tört. 
KÖZL SV.:29 

Borostyánkő előfordulása. A — (Il. H. a.) 
— leletek Sopronban. Római — (I. Bella Lajos a.) 
—— tárgyak. Sabariai — (I. ,1f." a.) 
— vára. (1. Hadtört. okmánytár ré 
Boroszlóban. Mátyás király arczképe — (1. Fraknói 

Vilmos a.) 
—  -i arczképe. Mátyás király — $ d Cég él: 
— -—  Abra. (Arch. értes. XXIX. 
— csata. Katónai csata-vázlat. A — Melléklet. (Hadtört. 

közl. III. 5.) 
— iparművészeti múzeumban. Szent Dorottya hermája 

a — (]. Hintze Ervin a.) 
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Borovszky — Borsodmegye 125 

Borovszky Samu dr. A nagylaki uradalom története. 
50 lap. 1900. (Történ. értek. XVIII. 10.) —. 80 

— — U. a. -kivonata. (Akad. értes. 129.) 3 
— Ásatásokról Priglevicza Szent-Ivánon. (Arch. értes. 

XIII. 4.) 
— Debreczeni írók. Életrajzi adalékok. (Irod. tört. 

közlem. IX. 1.) 
— — és tanárok 1583—1700. (Irod. tört. közl. VIII. 4.) 
— Dunakeszi régiségekről. (Arch. értes. XIII. 3.) : 
—- Egy alajbég telepítései. Adatok az Alföld XVII. századi 

történetéhez. 23 1. 1901. (Tört. ért. XIX. 6.) —.40 
— — U. az. (Akad. értes. 142.) 
— Egy sajtóhiba története. (Irod. tört. közlem. VI. 3.) 
— Hadi articulusok 1734-ből. (Magyar hadi szabályza- 

tok gyűjteménye: Hadtört. közl. IV. 4.) 
— Jelentés egy bibliographiai fölfedezésről. Mátyás ki- 

rály törvénykönyve. (Akad. értes. 103.) 
 "— Kölcsey levele. (Irod. tört. közlem. VII. 1.) 
."— Német kölcsönszók. (Nyelvt. közlem. XXIV. 3.) 
— Név- és tárgymutató az , Irodalomtörténeti közlemé- 

nyek" III. kötetéhez. (Irod. tört. közlem. III. 4.) 
— Szendrő vára. 40 lap. 1908. Képmelléklettel. (Tör- 

tén. értek. XXII. 2.) 1.— 
— Tompa Mihály két levele. (Irod. tört. közlem. III. 4.) 
— Ifj. Vitéz János Pontificaléja. (Akad. értes. 166.) 
— (Il. , Archaeologiai értesítő" X—XI. kötet a. is.) 
Bors János. Az állandó hadsereg kérdése Magyar- 

országon 1593-tól 1715-ig. (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
Borsod-, Ung- és beregmegyei régiségekről. (1. Lehóczky 

Tivadar a.) 
Borsod-harsányi őskori leletről. (1. Récsey Viktor a.) 
Borsodmegyéből. Őskori aranyláncz a n. múzeumban, 

valószinűleg — Ábra. (Arch. értes. XIII. 4.) 
 "— -hez. Gróf Széchenyi István levelei — (Il. Gróf Szé- 

chenyi István kiadatlan leveleiből. II. a.) 
— -miskolczi múzeum. A — (I. , Y." és ifj. LosonczyI. a. is.) 



Borsos— Botár 

Borsos István. A pápai ref. főiskola régiségtáráról. 7 
ábrával. (Arch. értes. XVIII. 4.) 

— Adatok a magyar időmértékes verselés történetéhez. 
(Írod, tört. közl. EX. 1.; X. 4.) 

—  Petőfinek egy ismeretlen költeménye. (Irod. tört. 
közl. VI. 4.) ; 

— Régiségek a pápai ref. főiskola gyűjteményében. 
(Arch. értes. XIX. 2.) . 

Borszéki ásványvizek és lápföldek chemiai elemzése. 
A — (I. Hankó Vilmos a.) 

Bosnyák bánok és királyok. (I. Asbóth János a.) 
— bánság kezdetéről. Tanulmányok a — (Il. Thallóczy 

Lajos a.) 
— -djakovári püspökség történetéből. Tanulmány a — 

(I. dr. Hodinka Antal a.) 
— faj alakulására. Az őslakók hatása a — (I. Asbóth 

János a.) i 
— nyelvben. Török elemek a — (I. Kúnos Ignácz a.) 
— vajda feleségének ereklyetartója Zárában. Szandály 

Hránity — (1. Thallóczy Lajos a.) 
— vonatkozású gyűrű. (1. Thallóczy Lajos a.) 

Boszniába. Régészek kirándulása — (Arch. értes. XV. 4.) 
— való bevonulásáról. Draskovich János horvát bán 

jelentése Ferdinánd főherczeghez 1904-ben, Gelalis- 
nak — (Il. G. G. a.) 

— -n. A Mollináry-ezred utolsó ütközete — (Hadtört. 
közl. III. 5.) 

— -n. Gót uralom — (Il. Thallóczy Lajos a.) 

Boszorkányperek Hódmezővásárhelyt. A mult századi — 
(I. Laufenauer Károly a.) 

—  okmánytára. Magyárországi — Szerkesztette Komá- 
romy Andor. XXIII és 783 láp. 1910. 15.— 
Ismertetését lásd Akad. értes. 252. 

Botár Imre. Ismét Bethlen Miklós. (Irod. tört. közlem. 
XVII. 2.) 



e gt fzézdátám dől 

ei ask Ő 42 Met oj rni ÁLYA SK ze 87 Ea g) fg AZ ENNE ET VA VT a ALÉE TeO AB e 3oó A AN, NN RTL? 
17 kzt) EAN fbike dől VZATSES Ég Eza ÉVA SZÉN Menni s eOséás 2 Vie, Ek 40. a fel áok, 7 

NT ÉK E: JSRTTSÁKZTÁ ÁLY S 4 PALL j K ; net, szt ALIZ , b 
Hi f. ha 

Botok— Böhm 127 

Botok Lemnekről. 1501-ik évi rovátkos — (I. Téglás 
István a.) 

Botrytis spórák életképességéről. Vizsgálatok a — (Il. 
Istváníti Gyula a.) 

Bourdeau János. A jelenkori gondolkozás mesterei, 
Fordította Fredericzy M. és Irmei Ferencz. (Stendhal, 
Taine, Renan, Herbert Spencer, Nietzsche, Tolsztoj, 
Ruskin, Victor Hugo. A XIX. század eredményei. —) 
Kis 80. 246 lap. 1907. (A M. T. Akad. K.K. V. Új fo- 
lyam LXXII. kötet. 1905—1907. cyklus.) Ára fűzve 5.— 

kötve 6.— 
Boynichich Iván. A zágrábi székesegyház kincstára. 

10 ábrával. (Arch. értes. XV. 2.) 

Bozon Miklós Szent Erzsébetje. (1. Karl Lajos a.) 

Bókay Árpád. Nehány nehéz fém hatása a haránt- 
csíkos izomzat szerkezetére. (Math. és term. tud. 
értes. XV. 3.) 

Böckh János. Emlékbeszéd Hauer Ferencz külső tag 
felett. 57 1. 1901. (Emlékbeszédek XI. 2.) 1.20 

— 1. t. T 1909. május 10-én. (Akad. értes. 245.) 
Bögözi falképek. A — (I. Huszka József a.) 
— — ügyében. A — (Il. Csehely Adolf és Huszka József a.) 

Bögre a Bodrog-Tisza-Közről. Őskori — Ábra. (Arch. 
értes. XXX. 5.) 

Böhm Károly. A Honterus-szobor leleplezésénél. (Akad, 
értes. 106.) 

— A kolozsvári ref. collegium fennállásának 300-ik év- 
fordulója. (Akad. értes. 210/211.) 

— A megértés, mint a megismerés középponti mozza- 
nata. Ismeretelméleti töredék. 68 lap. 1910. (Bölcs. 
értek. III. 6.) 1.50 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 241.) 
— Az értékelmélet feladata s alapproblemája. 58 lap, 

1900. (Bölcs. értek. III. 4.) 1 — 
— — U, az. Kivonat, (Akad. értes. 128.) 



128 s Böhm— Börzsönyi 

. Böhm Károly. Apáczai Cseri János  emlékünnepén 
Kolozsvárt, 1907 május 23-án tartott beszéde. (Akad. 
értes. 210/211.) ; 

—- Jelentés a Lukács Krisztina-féle pályázatról. (Akad. 
értes 91.) 

Böjt. A — (I. Raffay Sándor a.) 
Bölcs Leó császárnak a Hadi Taktikáról szóló mun- 

kája. (I. dr. Vári Rezső a.) 
— taktikája. (1. dr. Váry Rezső és Bárczay Oszkár a.) 
— — , mint magyar történeti kútforrás. (I. Gyomlay 

Gyula a.) 
— -jának az Escoriálban levő kéziratai. (1. dr. Vári 

Rezső a.) 
Bölcselete. A modern művészet — (]. Lyka Károly a.) 
— -ének jelentősége. Aguinói Szent-Tamás — (1. Lubrich 

Ágost a.) 
Bölcseségé"-nek forrása. A Nagyszombati codex , telyes 

— (Il. Vargha, Demján a.) 
Bölcsész és Téejtáze pá Melanchthon Fülöp mint — 

(1. ,n—r." a. 
Bölcsészet főkép a műalakok szempontjából. A görög 

— (I. Hegedüs István a.) 
— -e. Leibniz élete és — (I. dr. Vida Sándor a.) 
Bölcskei ásatásról. A — (Il. Szelle Zsigm. a.) 
— ásatásokról. Dunaföldvári és — (I. Szelle Zsigmond a.) 
— népvándorláskori temetőben. Régészeti ásatások a — 

(1. Szelle Zsigm. a.) 
Bölönyi Sándor T. (Arch. értes. XVI. 5.) 
Böny-rétalapi urnatemető: A —(1.dr. Récsey Viktor a.) 
Börzsönyi Arnold. A somogymegyei Kiliti községi lelet. 

(Arch értes. XXIV. 1.) 
— Győri sírmező a régibb középkorban. 64 ábrával. 

(Arch. értes. XXVI. 4.) . 
— — U. az, 160 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 1.) 
— — U. az, 13 ábrával. (Arch. értes. XXV. 1.) 
— — 30 ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 
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.Börzsönyi Arnold. Győri temető a régibb középkorból. 
15 ábrával. (Arch. értesítő XXII. 1.) 

—— — U. a. II. befejező közlemény. 18 ábrával. (Arch. 
értes. XXII. 2.) 

—  Győrmegyei emlékek a hallstatti korszakból. 18 áb- 
rával. (Arch. értes. XXIX. 3.) 

— Pogány magyar sírokról. 8 ábrával. (Arch. értesítő 
3 

— Régi magyar emlékek a győri múzeumban. 4 ábrával. 
Ismertetés. (Arch. értes. XXV. 2.) 

— Római emlékekről Győr város területén. 1 ábrával. 
(Arch.. értes. XXIV. 8.) 

— Római és egyéb Dunántúli leletekről. (Arch. értes.. 
XXVIII. 2.) 

— — régiségek Győr belváros területéről. 1 ábrával. 
(Arch. értes. XXVII. 1.) 

Böszörmények. (I. Simonyi Zsigmond a.) 
Bőrrészek implantatiójával. Kisérleti vizsgálatok — (I. 
..  Guszman József a.) 
Brachyurák és Paguridák stereotropismusáról. A — (I. 

Veress Elemér a.) 
Brakteát. Az első magyar —  Ábrával. (I. dat jk a.) 

. Brancsik Károly dr. Trencsén vármegyében található 
molluscák rendszeres összeállítása. Egy képtáblával. 
36 lap. 1890. (Math. és term. tud. közlem. XXIV. 1.) . 

— —- U. a. ismertetése. (Akad. értes. 33.) —.80 
. Brandenburgi választó alatt gyülekezett s Budát föl- 

szabadítani akaró hadseregről. Egy német mű az 
Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim — (I. Récsey 
Viktor a.) 

Brandolinus Aurelius. (1. Irodalomtört. emlékek, II.) 
. Brassai Sámuel. A XI. axioma. Néhai Br. S.tt. hátra- 

hagyott értekezése. (Akad. értes. 105.) 
[ÁZ igazi positiv  philosophia.  Ismertetés.. (Akad. 

értes. 71.) 
"— — U.az.571. 1896. (Ért. a bölcs. tud. kör. III. 3.) 1.— 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 9 
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Brassai Sámuel mint gesthekléne és műkritikus. (I. 
Kozma Ferencz a.) 

"Lt, tag T. 1897. . jún. 24-én. (Akad. értes! 101. és 
Nyelvtud. közlem. XXVII. 3.) 

—- emléke. (1. Márki Sándor a.) 
— emlékezete. (I. Concha Győző a.) — 
— síremléke megkoszorúzása alkalmával, Kolozsvár, 1910 

október 2. Szádeczky Lajos r. t. beszéde — (Akad. 
értesítő 250.) 

Brassó vármegyékben. Sánczvonulatokról Háromszék és 
—- (1. Roediger Lajos a.) 

— latin-magyar szótár-töredék. A — (1. Melich János a.) 
. — ötvösművek. (l. dr. Gyárfás Tihamér a.) 
— ötvösök a XVI. század közepén. (I. Gyárfás Tihamér a.) 
— — és ötvösművek a XV. és XVI. században. (I. 

Gyárfás Tihamér a.) 
— — 1526—1540. (1. Ballagi Aladár a.) 
— ötvösség. Régi — (1. Mihalik József a.) 
— Szent Miklós-templomban. Ezüst könyvtáblák a — 

(I. Gyárfás Tihamér a.) 
Braziliából. Phenakit — (Il. Zimányi Károly a.) 
Brádi bronzleletről. (Aradm.) A — (I. Dömötör László a.) 
Bregetióba vezető római út irányáról és fennmaradt 

nyomairól. Az Aguincumból — (I. Vásárhelyi Géza a.) 
— .-ból a n. múzeumban. Antik bronzfibula — Ábra. 

(Arch. értes. XVII. 5.) 
— a n. múzeumban. Bronzmécses — Ábra. tsa érte- 
60 8itő  XXT- 19 
— Vízvezető ólomcső — (I. Darnay Kálmán a.) 
— -i éremkincs. Egy — (I. Hampel József a.) 
— metszett kő. (I. E. R. a.) 
Brenta-sziget megvédelmezése Fontanivánál 1706. no- 

vember 6-án. A — (Hadtört. közl. IV. 35.) 
— -i hadjárat 899—900. A — (I. Czimer Károly a.) 
Brescia elfoglalása 1796-ban. (Hadtört. közl. V. 1.) 
Breues." ., Epistolae — Niauis : — (1. Hegedüs István a.) 



NNGÉEK issza 

I Brigetióból—Bronz i 3 181 

4 Brigetióból. (I. dr. Finály Gábor a.) 
Brigitta imádságai. Szent — (I. , Codexeink forrása" I. a.) 
Brinye vár javainak és hadiszereinek jegyzéke 1499. 

november 27-ről. (1. Hadtört. okmánytár. 4.) 
British Museum papyrusa. ÁAristoteles és a — (ll. 

Schvarcz Gyula a.) 
—- kodexeiben. Szent Erzsébet ábrázolásáról a — (I. 

Karl Lajos a.) i 
B8rocky Károly festőművész élete, Részlet. (I. Szent- 

kláray Jenő a.) 3 
Brom és cehlor guantitativ elválasztására. Új módszer 

. a — (I. Bugárszky István a.) 
. Bronz bélyegző a pápai múzeumban. Római — Ábra. 

(Arch. értes. XV. 4.) 
— -ból font karperecz a szarvasi középkori temetőből. 

Ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 
.— Ravazdról. Antik votivkezecske — Ábra. (Arch. értes, 

XVIII. 1.) ; 
— [La-Téne izlésű karperecz — Ábra. (Arch. értesítő 

XXX. 1.) 
— a szombathelyi múzeumban. Madáralak — Ábra. 

(Arch. értes. XVIII. 2.) 
. — -csat a szegedi múzeumban. XIV. századi föliratos 

Ábra. (Arch. értes. XI. 4.) i 
-— csákány Magyar-Láposról. Két őskori — Ábra, (Arch. 

értes. XV. 2.) 
— — gróf Teleki Domokos gyűjteményében. Tágfalvá- 

ról való — Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 
— -ecsüngő. Madáridomú  — (Il. Gr. N. a.) 
— díszek egy római kocsiról. Figurális — (I. , mp." a.) 
— -edény a Dunántúlról. Ábra. Antik négyfejű — 

. (Arch. értes. XXIII. 3/4.) 
— — budapesti magángyűjteményben. Czipőidomú római 

—- Ábra. (Arch értes. XXI. 1.) 
— — füle. Római — Ábra. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— :-ekről. A sümegi etruszk — (I. Darnay Kálmán a.) 

get 



z ——  Bronzemlékek—Bronzkincsekről 

.Bronzemlékek a velem-szent-vidi őstelepről. Edények 
. . és — (I. Báró Miske Kálmán a.) 3 

-ékszerek " Spöttl gyűjteményében Bécsben. Népván- 
dorláskori — Ábra. (Arch. értes. X. 3.) 
és egy aranykarperecz Hajdu-Szoboszlóról. Egy — 
Ábra. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
-fibula a n. múzeumban. Antik — Ábra. (Arch. érte- 
sítő XIII. 4.) 
— Bregetióból a n. múzeumban. Antik — Ábra. (áról. 
értes. XVII. 5.) 
—- Római kori barbár Ábra. (Arch. értes. X. 4.) 
— an. múzeumban. Pannoniai — Ábra. (Arch. értes. 

SZVIL 5.) 3 I 
. -ról a simonfai  kincsleletből. Tekercses — (I. dr. 
Kohlbach Bertalan a.) KALYI 
-kard. Egy máramarosmegyei — (Il. M. S. a) 
-okról. Szabolcsmegyei — (I. dr. Jósa András a.) 
-ról. A sonkádi — (I. Mihalik József a.) , 
-karperecz a n. múzeumban. Hallstattkori — Abra. 
(Arch. értes. XXVIII. 4.) 
— az aldunai Kozla telepről.1ábrával.(Arch. ért. XV. 9.) 
— Darufalváról. Régi vaskori — Ábra. (Arch. értes. 
XXIV. 1.) 
-kereszt a n. múzeumban. Árpádkori — Ábra. (Arch. 
értes. XIX. 2.) 
— Krisztus bevésett képével. Árpádkori ereklyetartó 
— Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 
— a n. múzeümban. Románkori — Ábra. (Arch. értes. 
XIX. 4.) 
— a n. múzeumban. XIV. századi — Ábra. (Arch. értes. 
XIX. 2.) . 
-kések Szentvidről. (Vas m.) Őskori — Ábrák. (Arch. 
értes. XXX. 8.) 

— -kincs. Az uzsavölgyi — (l. Darnay Kálmán a.) 
— — Kisapáti — (I. Darnay Kálmán a.) : 
— — -ről. A károlyfalvai — (I. Milleker Bódog a.) 
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Bróker -chronologiai ad; ke set kkájáál A — (árok értes. 

e— 

jee 

XVII. 5.) 
. emlékei Magyarhonban. A — (Arch. értes. pe 4) 
A magyarhoni — (Arch. értes. XI. 5.) 

- chronologiájához. A régibb — (I. dr. Mahler Ede a.) 
régibb szakaszának ehronologiája. Az éjszaki — (I. 
Bella Lajos a.) 
chronologiájáról. Tanulmányok a magyarországi. — 
(1. Reinecke Pál a.) 
-ból. Bereg- és ungmegyei leletek a — (l. heköszkő 

. Tivadar a) 
— Krétabetétes cserépedények a — Ábra. (Arch. értes. 
XVI. 5.) 

. Bronzkori halászó horog. (Il. Üéhószky Tivadar a.) 
lelet Tarnasról (Kolozs m.) a nemz. múzeumban. Ábra. 

97 GERE értes. XXVIII. 4.) 
lelete. Csongrádi — (l]. Farkas Sándor a.) 
leletek. Mosony-Szolnok és mosony-jeselhofi — (1. 
dr. Sőtér Ágost a.) 
— Újabban előkerült — (I. Lehóczky Tivadar 1) 
-ről, Hont- és Nógrádmegyében. (I. Récsey Viktor a.) 
— Somogymegyében. (I. Melhárd : Gyula a.) 
leletekről. Új — (1. Lehóczky Tivadar a.) 
-ről Nagyváradon. (I. Cséplő Péter a.) 
leletről. Román-bogsányi — (I. Daróczy Zoltán a.) 
tárgyak vegyelemzése. Hazai — (Arch. értes. IX. 
5. és Loczka József a.) 
telepről Nagyszentmiklóson. (I. Kühn Lajos a.) 
urna magánbirtokban. Hazai eredetű — Ábra. (Arch. 
értes. IX. 5.) 
Szolnokról a n. múzeumban. Ábra. (Arch. ért. IX. 5.) 
-temető Vatyán. (1. Kada Elek a.) i 
korong Kácsról. Őskori. csücskös — Ábra. (Arch. 
értes. XXX. 2.) 
-on a n. múzeumban. Medusafej domborműves — 
Ábra. (Arch. értes. XXI. 3.) 
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. Jánczról. 
Viktor a.) 

Bronzkori ab a deák cotfeétáti múzeumában. 
Szent Demeter(?). Domborműves SzúJAtbtas . (Arch. 
értes. XII. 4.) 5 
-ládika a nemz. 
műves — (1. Éber László a.) 

-lámpa a n. múzeumban. Római — Ábra. (Arch. 
értes. XV. 3.) 

--lámpák a nemzeti múzeumban. 2 képes táblával. . 
. Római — (I. Arch. értes. XVIII. 1.) 

A jászberényi zománczos — (I. Hild 
a. 

-lelet. A bonyhádvidéki — s, Wosinszky Mór a.) 
kisköszegi — (I. ifj. Frey Imre a.) 
libetbányai — (I. Thomka Gyula a.) 

. tornyos-németii — (I. Mihalik József a.) 
velemi — (I. Kárpáthy Kelemen a.) 
Abos-i — (I. K. L. a.) 
Biharmegyei — (Arch. értes. AND 4) 4 
—- megyéből. Két ( KGYEN 3 képes táblával. (1. Hpl. a.) 
Dunántúli — (l.. ,h." 

! 

Érkávási — (Il. ts. János Ferencz ás 
Fekete-pataki — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
Forrói — (I. , Hpl." a.) 
Három dunántúli — (I. Hpl. a.) 
Krasznahorkai — (I. ifj. Kubinyi Miklós a.) . 
Nagydémi — (Arch értes. XII. 4. , Hampel József" 
és , Hpl." a. is.) 
— lee üst Lges és — (Arch. értes XVII. 5.) 
Rezihegyi — (Il. ,D. K." a. 
Szigligeti és pappi — (Arch. értes. XVII. 5.) 
Veprováczi — (Arch. értes. XVI. 497; 
Zentán. (1. Dudás A. a.) 3 
-tek. Az HMEYIRRA és ördöngösfűzesi őskori — (l. 
KÜL A) 
-ről. Erdélyi — (I. Orosz Endre a) 

múzeum régiségtárában. Dombor- 
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Bronzkori leletről. Szabolésmegyei — (k dr. Jósa. 
András a.) 
— A brádi (Arad mi.) — (1. Dömötör László a.) 
"— dankófalvai — 1 ábrával. (1. Lehóczky Tivadar. a.) 
— kántorjánosii (Szatmár m.) — (1. dr. Jósa András a.) 
— kápolnásnyéki — (I. Báró Miske. Kálmán a.) 
— kemecsei — (Il. dr. Jósa András a.) 
— papfalvi — (I. Orosz Endre a.) 
— piricsei (Szabolcs m.) —1 képes táblával. (I. dr. 

Jósa András a.) 

— simonfai — (I. dr. Koliback Bertalan a.) 
— takta-kenézi —- (I. dr.-Jósa András a.) 
— tiszaszentmártoni — (1. dr. Jósa András a.) 
—  tömörkényi (Csongrád m.) — (I. Reizner János a.) 
— és a kladovói kincsről. A zombori Sáponya-pusztai 
— (1. Gubitza Kálmán a.) 

Az ecsegi — (Il. Pintér Sándor a.) 
— isztebnei — (I. Kubinyi Miklós a.) 
— Aradvidéki — (I. Dömötör László a.) 
— Egy dolyányi — (Il. Pintér Sándor a.) 
— Felső-Szent-Lászlói (7) — (I. Báró Miske Kálmán a.) 
-lemez Kácsról. Őskori — Ábra. (Arch. értes. 
XXX. 2.) i 
-maszk a n. múzeumban. Márványfej és — (I. Hekler 
Antal a.) 
-mécses Bregetióból a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 
értes. XXI. 1.) 
Urról. (Pest m.) Ábrával. (Arch. értes. XIII. £) 
-minták Fönlakról. Újabb lemezsajtoló — (I. Dömötör 
László a.) 
-öv Tetétlenről. Gróf Teleki Domokos gyűjteményé- 

:" ben. Hallstattkori — (Arch. értes. XXVII. 5.) 
. övek részletei. Három ábra. (Arch. értes. X. 4.) 
-szobrócska, a n. múzeumban. Dionysost ábrázoló — 
(I. dr. Ziehen Gyula a.) 
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Bronzkori szobrocska a n. múzeumban. . váltsué antik — 
8 ábrával..(1. Récsey Viktor a.) 

— — a n. múzeumban. Római gladiator — Ábra. (Arch. 
. " értes. XIII. 5.) 
—— Sszobrocskája a n. múzeumban. Herakles — (L. dr. 

Ziehen Gyula a.) 
— — a n. múzeumban. Satyr — a. dr. Ziehen Gyula aa 
— -kák. Velemi — 2 ábrával: (Arch. értes. XVIII. 1.) 
—r — -ról. Egy őskori — (I. B. Miske Kálmán a.) " , 
— tál Puszta-Vasadról. Középkori -— Ábra. (Arch. 

értes, XXIV. 5.) t I 
— tálak. Románkori — (Aréh. értes. XIV. . 1.) ; 
— -tárgy a verseczi múzeumban. Madárfejű őskori — 

(Arch. ért. XVIII. 4.) 
— -tárgyak az őskorból. Ismeretlen rendeltetésű 

Ábra. (Arch. értes. IX. 5.) 
— — Ungmegyei — (1. Lehóczky, Tivadar a.) 
— -tőr. Boldog-ujfalusi — Ábrával. (I. M. J. a.) 
— -tükörről. Az oláh zsákodi — 1 ábrával. (I. Téglás 

István a.) 
Bródy Zsigmond alapítványa. (Akad. értes. 16.) 
— -jutalomról. Jelentés a — (I. Akad. értes. 53, 125, 

161, 195. és Ballagi Géza, Concha Győző és Zichy 
Antal a. is.) 

Bróm és aethylalkohol egymásra, hatásának sebességére. 
A hőmérséklet befolyása a — (1. Bugarszky István a.) 

— és hangyasav egymásra hatásának mechanizmusa 
vizes oldatban. (1. Bognár Gusztáv a.) 

— hatásáról acetaldehydre vizes oldatban. A — (Il. 
Bugarszky István a.) 

Bruckner Győző. Dr. A késmárki Thököly-vár fal- 
festményeiről. (Arch. értes. XXVIII. seb 

Bruck-ujfalusi ásatásról. A — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
Brugmann a mai görög nyelvkérdésről. (1. Pecz Vil- 

mos alatt.) 7 
Brunn Henrik 7. (I. H. alatt.) 
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E: Brusa Emil kt. Tf 1908. deczember 10-én. (Akad. érte- 
sítő 233.) 

felett. Eiudékbeséd — (1. Balogh Jenő . a.) 
lllasina Spiridion It. $ 1908. május 21-én. (Akad. 

értes. 233.) j 
Brussza-vidéki szólások. Kisázsiai török nyelv: . I. — 

(I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— — JI. Láz dalok. — Szójegyzék. (1. Kúnos Ignácz a.) 
— -Ajdin vidéki nyelvmutatványok. (Népdalok.) Kis- 

ázsiai török nyelv. I. — (1. dr. Kúnos Ignácz. a.) 
Brutus János Mihály történetíró életéhez. . Adatok — 

(I. Dézsi L. alatt.) ú1ö 
Bruxellesi üléséről. Jelentés a Nemzetközi Sark-Bizott- 

ság 1908-iki —(I. Kövesligethy Radó a.) 
Brüszeli képtárban. II. Lajos király arczképe a — 

(1. dr. Kenczler Hugó a.) 
Bryce J. A római szent birodalom. 7 dította Balogh 

Ármin. Átnézte Marczali Henrik. (M. T. Akadémia, 
könyvkiadó vállalata. Új folyam. LIV. kötet. 1902— 
1904. cyklus.) Kis 89. XXXI és 503 lap. 1903. . 5.— 

Egész vászonkötésben 6.— 
Bubics Zsigmond. Eszterházy Pál , Mars Hungaricusa." 

Kivonat. (Akad. értes. 67.) 
— Kik vettek részt Buda 1686-iki ostromában? (Had- 

tört. közi, IV. 5.) ú 
— TF. (1. Arch értes: XXVII. 3.) 
— tt. T 1907. május 22. (Akad. értes. 221.) 
— fölött. Emlékbeszéd — (I. Ortvay Tivadar a.) 
Buchböck Gusztáv. Az ionok hydratatiójáról. (Math. és . 
:t. t. értes. XXIV. 2.) 

— — U. a. kivonatá. (Akad. értes. 193.) 
Buda alá érkezése. A török erőnek — (Hadtört. ok- 

mánytár 8.) 
— és Pest 1602—1603-iki ostroma. (I. Veress Enfire a.) 
—  1686-iki ostromában? Kik vettek részt — (Il. Bubics 

Zsigmond a.) 

KENTI a YOTÁL SOT VELÉTT EÁ SANTRE TÓ SCREEN 
teás ertaók Pá VÉVE épü a gzatűkás S ALATÉTŐK NAN atta já [ősz ttáát tis ÓL NNÉNÉV ÁÁ Ve et 
" ) 5 ék [s ag MEGÁ Sz] 90x A GY JÜés 
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 09otkll Buda halála. (1. Loisch János a.) 
— —— — ostromának Fontana János császári hadmérnöki tiszt 
KÉZ által készített nagy képe, az alaprajzzal és a vár- 
slat átóák nak a Vérmező felőli látképével. Nessenthaler 1687-ik 

évbeli rézmetszete után készült autotypia. Melléklet. 
; (Hadtört. közlem. IX. 5.) 
—  ostromáról és Visegrád elfoglalásáról. (1540 nov. 25.) 

Fels Leonhard főkapitány jelentése — (I. , Kárffy 
Odön: Adatok Buda történetéhez" a.) 

— parancsnokává. Gróf Nádasdy Ferencz altágomágy 
kinevezése . — (Hadtört. közl. VII. 5.) 

— történetéhez. Adatok — (I. dr. Kárffy Ödön a.) 

helyi Géza a.) 
— visszavétele előtti időből, hogy a törököt a keresz- 

tény országokból miként lehetne kiszorítani. Emlék- 
irat a — (I. Koncz József a.) 

. Budaeörsi út mellett feltárt márga foraminiferái. A — 
(I. Franzenau Ágoston a.) 

Budafelhévvízi szentháromság templom. A — (1. Supka 
ijet Géza a.) 

Budai Ézsaiás életéhez. Adat — (1. dr. Barcsa János a.) 
—- Ferencz és a ,Polgári Lexikon." (1. Révész Kál- 

fg. mán a.) 
IV — királyi palota, a pozsonyi és dévényi várak a  mult- 

j ban. A — (Il. Stephanie Adolf a.) 

— — vár a XV. században; Rabbatta gróf császári 
MV vezérhadbiztos 1687-ből származó alaprajza. Mellék- 
5 let. A — (Hadtört. közl. IX. 4.) 

— Mária Magdolna-templom lerombolása. A — (1. Takáts 
Sándor a.) 

— ötvös hagyatéka 1505-ben. (E. dr. Jiricek Konstan- 
tin alatt.) 3 

— pasa négy levele gróf Eszterházy Miklóshoz 1625/26. 
Mehemmed — (I. dr. Merényi Lajos a.) 

 "— vidékén. Két régi emlékmaradványról — (. Vásár- 
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Budai Ferencz prépost a könyvnyomtatás meghonosítója 
Magyarországon. Karai László — (1. Fraknói V. a.) 

— várkápolna régi kincseiről. (1. Takáts Sándor a.) 
 Budakeszii sírleletek. Ismertetés. (1. Mahler Ede a.) 
Budapest fő- és székvárostól. (1. Kammermayer Ká- 

roly alatt.) 
— -belvárosi plebánia-templomban. Renaissance-emlékek 

a — (I. Némethy Lajos a.) 
— fölött, mellett és alatt. A Duna vize chemiai és 

bakteriologiai sajátságai — (I. Rigler Gusztáv a.) 
— környékén. , Kaptár-kövek" — (1. Halaváts Gyula a.) 
— pannoniai és levantei-korú rétegei és ezek faunája. 

(I. Lőrenthey Imre a.) 
— Székesfőváros múzeuma. (Arch. értes. XXI. 2. ,a. 
SZERESSEK, 6. a. 8) 
Budapesten. Az antirabikus védőoltások jelen állásáról 

és az oltás megkezdéséről — (Il. Hőgyes Endre a.) 
—  Művészettörténeti fészztájnyats — (I. ,X." a.) 
— Régiségek — (Il. ,X "y.§ 
Budapesti antik früjtemények közt. Párhuzam a trieri 

és — (Il. dr. Ziehen Gyula a.) 

— centrale szolgáltatta váltakozó áram vizsgálata. A — 
(I. Wittmann Ferencz a.) 

— egyetemen. Arch. és műtört. előadások a — (Arch. 
értes. XIV. 4.) 3 

—- kiváló műgyűjtő. Egy — (Arch. értes. KI 4.) 
— Fővárosi Takarékpénztár pályázatáról. Jelentés az 

Egyesült — (Akad. értes. 185. 191.) 
— légszeszgyárak igazgatósága levele a M. Tud. Aka- 

démiához. A — (Akad. értes. 2.) 
— lóversenytéri népvándorláskori lelet. A — (I. Nagy 

Géza a.) 
—  magángyűjteményben. 7 edisáástánatn római bronzedény 

— Ábra. (Arch. értes. XXI. 1.) 
— múzeum. (I. ,a. b." a.) 
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"Budapesti múzeum igazgatósága. A -— (Arch. értes, . 
XIX.-3.) 7 ; 

— művészházban. Graf T. gyűjteménye. 2 ábrával. 
. Antik arczképek a — (Arch: értes. XI. 1.) É 
—- nemz. múzeum Medusa-domborművei magyarázatához. B 

Adalék a — (I. dr. Ziehen Gyula a.) 
— VII. nemzetközi egészségügyi és demographiai con- 

gressus eredményeire. Visszatekintés a: — (ll. ,i." a.) 

— országos képtár olasz képei. A — (I. Venturi A. a.) 
—  Pasteur-intézet első két havi antirabikus oltásairól. ; 

" A — (. Hőgyes Endre a.) a 
— — első félévi, első kétévi és harmadik évi statistikája. : 

(1. Hőgyes Endre a.) 
— Pasteur-intézet 1897., 1900., gaz. 1903. évi műkö- . 

. dése. (1. Hőgyes Endre a.) i 20 ; 
— Szemle. A — (Akád. értesítő 1.) 

Budavári Domokos-templom xiásatása. A — Alaprajzzal. 
(I. dr Szendrei János a.) 

"— királyi Szent-J ánoskápolna kincsei. A — es SZRKÉNÁBÁ 
Sándor a.) 

— síremlék. Ábrával. (Arch. értes. XVI. 2.) 

Buday József dr. Mosso az elfáradásról: (Athen. 
ITT. 1/2.) § 

— Vázlatok a positivismus történelméből. (Atkén. H. 1/4) 
Budán és környékén. Római sírok — (I. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
— . kelt levele. Zsigmond királynak — (1. Hadtört. ok- 

mánytár 7.) 
— Mantovai követjárás — (l. je RIRÉRÓ Lajos a.) . 
— és környékén. Római sírok (1. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
Budát fölszabadítani akaró hadseregről. Egy német mű 

. az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, bran- 
denburgi választó alatt gyülekezett s — (l. Récsey 
Viktor va) 
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:"Buddhismus. Kőrösi Gköma Sándor és a tibeti — (l. 
dr. Denison E. Ross a.) 

— hatása az iszlámra. A — (I. Goldziher Ignácz kv 
— — (Il. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére. 

2. szám.) 
 Búdenz József. A finn tanulmányok fontosságáról. E 

.. Nyelvt. közlem. XXIV. 3.) 
— A 3-ik személynévmás az ugor nyelvekbén. (Nyelvt. 

. közlem. XXI. 3.) 
"— A magyar szókincs eredetéhez. Imeg. ing. (Nyelvtud. 

:. . közlem. XXII. 3/4.) 
— — szóegyezési adatok: Kutya, hodály. (Nyelvt. közl. 

XXII. 5.) 
— A Nyelvtudományi Közlemények XXI—XXII. kötete. 
. . Bemutatja — (Akad. értes. 4, 24.) k 
— Az ,n" egyes-számi 2-ik Személyrag a zürjénben. 

(Nyelvt. közlem. XXII. 3/4.) 
— Az ugor nyelvek összehasonlitó alaktana. 3-ik füzet. 

A szerző hagyatékával kiegészítette Simonyi Zsig- 
mond. Különlenyomat a , Nyelvtud.  közlem."-ből.) 
300/8391 lap. 1894. 1.20 

— — alaktanához: A mód- és időalakok. (Nyelvt. közl. 
XXIII. 2.) 

— —- A névragozás. (Nyelvt. közl. XXIII. 3.) 
— Adalék a jurák-szamojéd nyelv ismeretéhez. (Nyelvt. 

közlem. XXII. 2.) 
—  —- U. a. kivonata. (Akad. értes. 11.) 
— Egy homályos vogul szó. (Nyelvt. közl. XXII. 5.) 
— emlékezete. (1. Munkácsi Bernát a.) 3 
— , folyamodványa. (I. S.—m. a.) 
— hagyatékából. Az ugor nyelvek összehasonlító alak- 

. tanához: Az igeragozás : alanyi, birtokos és tárgyi 
személyragok. (Nyelvt. közlem. - X.XII. 6.) 

—:— a) Többes és kettős szám. b) Collectiv számnevek. 
. (Nyelvtud. közlem. XXII. 5.) 

— Hunfalvy Pálról. (Nyelvt. közlem. XXIII. 1.) 
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Budenz József. janúnojed NEV VR (Nyelvt. 
közlem. XXII. 5.) 

— Mongol nyelvmutatvány. Szójejátakkekek (Nyelvtud. 
közlem. XXI. 4.) 

— Rövid mongol nyelvtan. (Nyelvt. közlem. XXI. 4.) 

— -hez. Deák Ferencz két levele — (Akad. értes. 254.) 
— ről. (I. Nagy Lajos, Setüla Emil, , Nyelvemléktár" 

XIV. kötet és , Nyelvtudom. közlem." a. is.) 
Budget-jog és gyakorlása. A — (Il. Várnai Sándor a.) 

Budvárát? Kik épitették a székely-udvarhelyi — (1. 
Téglás Gábor a.) 

Budvári és Budvár környéki leletek. (I. Jakab Elek a.) 

 Bugárszky István. A bázisok sebességi coeficienseiről. 
(Math. és term, tud. értes. IX. 2.) 

— A bróm és aethylalkohol egymásra gye sebes- 
ségéről. (Math. és term. tud. értes. XIX. 2.) 

—- — hatásáról acetaldehydre vizes kldatbald (Math. 
és term. tud. értes. XX. 4.) 

—- A hőmérséklet befolyása a bróm és aethylalkohol 
egymásra hatásának sebességére. (Math. és term. 
tud. értes. XIX. 3.) 

— A közeg befolyása a reactiosebességre és a chemiai 
22 irigyen setén (Math. és term. tudom. értes, 
XXIII. 4/5.) 

mv. KJ) napdítls a brom és chlor gükntötstv elválasztá- 
" Sára. (Math. és term. tud. értes. XIII. 3.) 

— — az aethylalkohol guantitativ meghatározására. 
(Math. és t. t. értés, XXII. 1.) 

-— V izsgálatok a chemiai statika köréből. 1—ILI. közl. 
." — (Math. és term. tud. értes. X.-8/9. XI. 6/7. 8/9.) 

—. és Horváth Béla. A jodidok és a szín-jod mennyi- 
ségi meghatározásának új módja. (Math. és term. 
tud. értes. XXVII. 5.) 
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Bugárszky István és Liebermann Leo. ": A fehérjenemű 
anyagok — sósav-,  natriumhydroxyd és konyhasó 
lekötőképességéről. (Math. és term. tud. ért. XVI. 3.) 

— — Adatok a sókeverékek vizes oldatainak elméleté- 
hez. (Math. és term. tud. értes. XI. 5.) 

— — Adatok a szabad energia változásához chemiai 
reaktióknál. (Math. és term. tud. értes. XV, 1.) 

— és Tang] Ferencz. A vérsavó molekularis concen- 
tratiójáról. (Math. és term. tud. értes. XVI. 3.) 

Buják várak 1665-ik évi feladása iránt. Tanukihallga- 
tások Léva és — (I. dr. Illésy János a.) 

Bujánházai , Bélavára" nevű őskori erőd. A — (Il. 
Mihalik József a.) 

Bujdosók küzdelmeinek történetéhez. Adalékok a — 
(Hadtört. közl. IX. 2.) 

— történetéből. A — (I. dr. Komáromy András a.) 
Bukaresti múzeumban. Skythiai régiség a — Ábra. 

(Arch. értes. XIV. 5.) 
— n. múzeum. (1. Téglás Gábor a.) 

Bulgár név eredetéről. A — (Il. Kúnos Ignácz a.) 

Bulla keletkezése és első sorsa. Az arany — (I. Kará- 
csonyi János a.) 

— Szent-István király oklevelei és a Szilveszter — (L. 
Karácsonyi János a.) 

Bullinger Henrik és a magyar reformáczió. (1. Ráth 
György a.) 

 Bulyovszky-pályázatról. Jelentés a — (1. Évkönyv 
XVII. 7. és Akad értes. 17, 41, 42, 65, 09. TT, 
KÜL, "HK ET: LAB 17 149185, 209, 933, 
945. a. is.) 

Bunsen Róbert Vilmos ktag -( 1899. aug. 16. (Akad, 
értes. 125.) 

EZT tag felett. Emlékbeszéd — Than Károly r. tagtól. 
(Emlékb. X. 11.) Aza 

ls: HEVES 
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Bunyitay Vincze; A gyulafehérvári székesegyház ké- 
sőbbi részei és egy magyar humanista. 49. 33 lap. 
1893. 1 rajz és 2 fénynyomattal. KEÜLÖRTGKSRÁANE az 
, Arch. közlem,." XVII. kötetéből. 2. 

KEZET OK 1 0K5a kivonata. (Akad. értes. 40.) 
,—— Biharvármegye oláhjai s a vallás-unió. 88 lap. 1892. 

(Történ. értek. XV. 6.) 1.60 
— — U. a. kivonata. (Akad. értés. 33.) 
Burchard. (I. A M. Tud. Akadémia emléktáblájának 

története 6/7. Akad. értes. 36.) 
Burckhardt Jakab. A renaissancekori műveltség Olasz- 

országban. A M. T. Akad. megbizásából fordította 
Bánóczi József. A fordítást felülvizsgálta Alexander 
Bernát. I. kötet. Kis 89. 408 lap. 1895. Ára fűzve 23 

egész vászonkötésben 0. 
— — U. az II. kötet. A fordítást felülvizsgálta Szily 

Kálmán. Kis 89-rét. 387 lap. 1896. A M. T. Akad. 
könyvkiadó-vállalata. Új folyam. Ára fűzve 4.— 

egész vászonkötésben 09.— 
Burns Róbert. (I. Lévay József a.) 
Bursae Hungarorum €Cracoviensis. Regestrum —- (l. 

, Magyarországi tanulók külföldön" III. kötet a.) 
Bussi Rabutin gróf tábornok naplójából, 1740. október 

havában. (Il. Gömöry a.) 
Butau zoapon, Biula zoapon. (I. Nagy Géza a.) 
 Buzinkai György értesíti Apaffi fejedelmet  Pósaházi 

haláláról. (Irod. tört. közl. X. 2.) 
Buzinkay Mihályról. (I. dr. Illésy János alatt.) 
Buzogány? Mi az a héttollú — (Il. Ponori Thewrewk 

Emil a.) 
Búcsúztató 1633-ból. Halotti — (I. Acsády Ignácz a.) 
— versek. Berzsenyi Dániel felett mondott — (1. Payr 

Sándor a.) 
— -— Tisza László felett 1771- ből. Halotti — (Irod. 

tört. közl XX. 
— -ja. Domokos Márton — (il. Benkó Imre a.) 
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Búza chemiai összetétele. A magyar — (I. Hankó Vilmos 
és Gáspár János a.) 

Búzaliszt ismeretéhez. Adatok a búzasikér és a — (Il. 
Kosutány Tamás a.) 

 "— -sikér chemiai összetételéhez. Adatok a — (Il. Gáspár 
János a.) 

— — és a búzalisztek ismeretéhez. (1. Kosutány Tamás a.) 
Bük László-féle pályázatokról. Jelentés a — (I. Akad. 

értes. 2, 5, 29, TT, 89, 113, 195, 238. a. is.) 

Bükk-fán. Anatomiai és mykrologiai vizsgálatok a, kóros 
és a korhadt — (I. Tuzson János a.) ; 

Büngösdi aguamanile. A — (I. Kövér Béla a.) 
Bünker Rajnárd. Soproni emlékek. 17 ábrával. (Arch. 

. értes. XXIX. 5.) 

Büntetendő cselekmény ismérve. A jogtalanság mint a 
— (Il. Finkey Ferencz a.) 

Büntetések s a föltételes elítélés. A rövidtartalmú szabad- 
ságvesztés — (I. Tóth Lőrincz a.) 

Büntetőjog válsága. A — (I. Balogh Jenő a.) 
— -jogász. Deák Ferencz mint — (I. Balogh Jenő a.) 
— -ban. Az akarat és beszámítás kérdése a — (I. dr. 

Ányos István a.) 
—  -ban. Az okság (causalitas) és részesség a magyar — 

(I. Wlassics Gyula a.) 
— -ban.Az otthon védelme a magyar — (I. Fayer László a.) 
— -i javaslatokhoz. Bevezető tanulmány az 1843-iki — 

(I. Fayer László a.) 
Bűbájosság. A samán istenidézés és — (ll. Vogul nép- 

költ. gyűjtem. II. 2.) 
Bűn és bűnhödés. (Il. dr. Bárány Gerő a.) 
— -bánati zsoltárai. A Festetics-codex — (I. Katona 

. "Lajos a.) 
— -ecselekmény. A bűnkisérlet és bevégzett — ((l. 

Wlassics Gyula a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 10 
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Bűnhödés. Bűn és — (I. dr. Bárány Gerő a.) 
— -kisérlet és bevégzett bűncselekmény. A — (I. Wlassics 
". Gyula a.) 
— -pöre. Zah Felicián — (I. Marczali Henrik a.) 
—- etettei. A tömeg — (I. dr. Angyal Pál a.) 
— -tettekről. Lombroso az asszonyi — (Il. , P—s." a.) 
— -tettes anthropologiája a művészetben és irodalom- 

ban. A — (I. Várnai Sándor a.) 
— — -ek ellen. A társadalom hathatósabb védelme a köz- 

veszélyes — (l. dr. Balogh Jenő a.) — 
Bűnvádi perjogunk átalakításáról. Gróf Széchenyi István 

nézetei — (I. Balogh Jenő a.) 
Cadolzburgi éremlelet. (Arch. értes. XIII. 4.) 
Caesar commentariusainak folytatásai és Asinius Pollio. 

C. Julius — (I. dr. Cserép József a.) 
Cairóban. A második nemzetközi archaeologiai con- 

grESSUS — (I. Hampel József a.) 
 Calanus és Aretinus Athilája. Új adalék régi piástumok 

történetéhez. (1. Ballagi Aladár a.) 
Calcium chemiájához. Adatok a — (1. Lengyel Béla 4) 
Calepinus. Ismeretlen . magyar — (Il. Melich János a.) 
Calommatoidae. (1. Chyzer és K. Araneae hung. II. 2.) 
Caloriaértéke. Magyarországi szenek vegyi összetétele 

. és — (1. Konek Frigyes a.) 
— : -méteres meghatározása és azok egyidejű mennyi- 

leges elemzése. A szénvegyületek égési hőjének — 
(I. dr. Ruzitska Béla a.) 

Cambridgeben. Stein Aurél ünneplése — ájEa értes. 
243.) 

— -i tanuló levele. Szepsi Csombor Márton életéhez. 
Thnállyay János — (1. Kemény Lajos a.) 

Camerariushoz és Leodiushoz. Szénczi Molnár Albert 
levelei — (I. dr. Dézsi Lajos "a.) 

de Candolle Alfonz kt. j. 1893. ápr. 4. (Akad. 
értes. 41.) 

Cantio bpalgktási Pasguillus — B Sz. Á. A) 
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Cantu Caesar k. tag fr. 1895. márcz. 11-én. 1804—1895. 
. (Akad. értes. 65, 94.) 

— Emlékbeszéd — Ováry Lipót l. tagtól. (Emlékb. 
TA. 1) —.60 

Capasso Bertalan ktag. 7. 1900. márcz. 4. (Akad. 
értes, 125.) . 

— Emlékbeszéd — Óváry Lipót Il. tagtól. (Emlékb. 
zető ék — (30 

Capitulatiója 1660-ban. Nagyvárad — (I. Koncz 
, József a.) 

— 1644-ben. Szatmár — (Il. Szilágyi Sándor a.) 
Carbo Ludovicus. (Il. Irodalomtört. emlékek II.) 
Carbolsav megvörösödéséről. A — (I. Hankó Vilmos a.) 
Carbonylsulfid új képződési módja. A — (I. Nuricsán 

. József a.) 
Caricleáról. Laskai János verses levelei ifj. gróf Bethlen 

Istvánhoz — (Il. Dézsi Lajos a.) 
Caridina Wyckii (Hicks) postembryonalis fejlődésmenete. 

A — (I. Daday Jenő a.) 
Carlisle mellett. meres tartó nő. Antik síremlék — 

Ábra. (Arch. értes. XI. 2.) 
Carlyle Tamás. Hősökről. Gyémánt-nyaklánez. Fordította 

dr. Végh Arthúr. Átnézték Baráth Ferencz és dr. 
Hegedűs István. A M. T. Akadémia könyvkiadó-vál- 
lalata. Új folyam XLIII. kötete. Kis 80. XXII és 
436 lap. 1900. 6. — 

; kötve 7.— 
— társadalom-politikai rendszere. (1. Gaal Jenő a.) 
GCarmene. Nagyfalvi Gergely ismeretlen — (I. Hegedűs 

István. a.) 
Carmina. Accedunt sulpiciae elegidia. Albii Tibulli — 

(I. Némethy Geyza a.) 
— Lygdami — (I. , Lygdami" a.) 

. Carnuntumi ásatások. A — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai. 1591 

—1618. (I. Magyar Történ. Emlékek I. 32.) 

10£ 



Cartographia—Cellulose 

Cartographia történetéhez. A japán — (1. gróf Teleki 
Pál a.) 

Caseinok elemi összetételéről A különböző — (I. Tang] 
Ferencz a.) 

Castaldira vonatkozó emlékérem. Ábrával. (Arch. értes. 
Ad 49 

Castaldo arczképe. A Nemz. Múzeumban levő Leoninak 
tulajdonított éremről. Melléklet. (Hadtört. közlem. 
EN. 2) 

— Erdélyben. (I. Kropf Lajos a.) 

Castellum onagrinum temetőjéből. Feliratos kő a — (I. 
Téglás Gábor a.) 

—  praetoriumában végzett ásatásról. A szamosújvári 
római — (1. Orosz Endre a.) 

— -ban. Ásatásáról a Szamosújvár melletti római — (l. 
Ornstein József a.) 

Castra ad Herculem. (I. dr. Finály Gábor a.) 
— kérdése. Az aguincumi — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 

Castrum környékéről. Újabban talált római régiségekről 
a tordai — (I. Téglás István a.) 

— § a szerepe a törcsvári és vöröstoronyi szorosok közé 
eső hegyvidék védelmében. A rozsnyói — (Il. Téglás 
Gábor : , Újabb adatok Dacia hadszervezetéhező a.) 

— Tokodon és újabb régészéti leletek Esztergom- és 
Hontmegyében. Római — (I. Récsey Viktor a.) 

— -ból. Dombormű a hévízi — (Il. Téglás István a.) 

Casula? Hol készült a sztropkói (Il. Kemény Lajos a.) 
—  Szent-István-féle — (I. Kövér Béla a.) 

Cato-féle distichonok új kiadása. (I. dr. Némethy Géza a.) 

Causalitas és részesség a magyar büntetőjogban. Az 
okság — (I. Wlassics Gyula a.) 

Cayley Arthur k. tag § 1895. január 26-án. (Akad. 
értes. 77.) 

Celluloséra. A kaliumpermanganat hatása — (Il. Zem- 
plén Géza a.) 
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§ . —— Celta pénzverő és öntőműhely Szalacskán. (1. Darnay 
HA Kálmán a.) 
. —— Cementes János XVI. századi magyar chemikus. (I. 
, —— —— Herzfelder A. D. alatt.) 
. — —. Cementmárga kövült halai. A beocsini — (I. Koch 
ja Antal a.) 

Cenis megvétele egy magyar huszárőrnagy által. A 
Mont — (Hadt. közlem. VII. 1.) 

Centaureák ismertetése. A magyarországi — (1. Wag- 
"rner János a.) 

Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Ur- 
geschichte. (Arch. értes. XVI. 2.) Zn 

Centrale szolgáltatta váltakozó áram vizsgálata. A . 
" budapesti — (Il. Wittmann Ferencz a.) 

Gentrosomáról. A — (I. Lenhossék Mihály a.) 

. —— Centum putei. (Arch. értes. XI. 1.) 
. — nevének helyrajzi vonatkozásai és értelmezése. (1. 

Téglás Gábor a.) 
Cerami földrengés. A — (I. Kövesligethy Radó a.) 

Ceratodus pontosabb ismeretéhez. Adatok az ausztrá- 
liai — (Il. Margó Tivadar a.) 

Ceremissicum. Vocabularium — (Il. Szilasi Móricz a.) 

Cetate nevű földvár. A temesváraljai (Duplaji) Grad — 
(I. Téglás Gábor a.) 

Cetecuje-Váracska nevű előörsi állomás a gerebenczi 
várcsoport előtt. A — (I. Téglás Gábor a) 

Ceylon szigetéről. Néhány ásványról, főleg — (1. Mel- 
Ek " czer Gusztáv. a.) : 
. — — -ból. Edesvízi mikroskopi állatok — (I. Daday 

Jenő alatt.) i 
sceh" a magyarban. A. német — (Il. Simonyi Zsig- 

FE": mond alatt.) ; 
. — Chalcopyrit. A pulacayoi — (1. Toborffy Zoltán a.) 

. Chalupka Rezső. Jókai Mór a finn irodalomban. (Irod. 
. tört. közlem. II. 2.) 
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Cháricieá -Chomiá 

Chariclea első magyar fordítója. Czobor Mihály, a — 
(I. Zsák J. Rudolf a.) 

Charitas. (I. Váradi Antal a.) 
Chemia elemei. A kisérleti — (I. Than Károly a.) 
Chemiai apróbb közlemények. (I. Liebermann Leo a.) 

LA öldül 4 

constitutiójáról és összehasonlításáról. Az ásvány- 
vizeknek — (I. Than Károly a.) 
egyensúly-állapotra. A közeg befolyása a reactió- 
sebességre és a — (Il. Bugárszky István a.) 
elemzése. A borszéki ásványvizek és lápföldek — 
(I. Hankó Vilmos a.) 
— A kérői kénes ásványvizek és a kolozsi nagy 
sóstó vizének — (I. Hankó Vilmos a.) . 
— A tordai sósforrások — (1. Nuricsán József a.) 
és bakteriologiai sajátságai. A Duna vizének — (l. 
Rigler Gusztáv alatt.) 
folyamatokról. A gyomor nyákhártyájában véghez- 
menő — (Il. Liebermann Leó a.) 
— Tanulmányok a gyomor nyákhártyájában véghez- 
menő — (1. Liebermaánn Leó a.) 
hatásáról. Adatok a fény — (I. Hankó Vilmos a.) 
összetétele. A magyar búza — (Il. Hankó Vilmos és 
Gáspár János a.) 
összetételéhez. Adatok a búzasikér — (I. Gáspár 
János alatt.) 
— Adatok az első életnapok alatt elválasztott Vvize- 
let — (I. Schiff Ernő a.) 
— -nek megváltozásáról a veszettség folyamán. I. 
A víztartalom ingadozása. A központi idegrend- 
szer — (Il. Udránszky László a.) 
— -éről. A paprika — (Il. Bittó Béla a.) 
— Újabb adatok a paprika — (I. Bittó Béla a.) 
reactióknál. Adatok a szabad energia változásához — 
(I. Bugárszky István a.) 
statika köréből. Vizsgálatok a — (I. Bugárszky Ist- 
ván alatt.) 
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Chemiai szerkezetéről és összehasonlításáról. Az ásvány- 
vizek — (1. Than Károly. a.) 

— vizsgálatok. Növény — (1. Hankó Vilmos a.) 

Chemikus. Cementes János XVI. századi magyar — 
(I. Herzfelder A. D. a.) 

Cherbuliez Viktor. Művészet és természet. Hordította 
Geöcze Sarolta. (Magy. Tud. Akadémia könyvkiadó 
vállalat. Uj folyam. XVI. kötet.) 1893. Kis 80. 
2483 lap. Ára fűzve 3.— 

Egész vászonkötésben  4.— 
Chénier André költészete. (I. Haraszti Gyula alatt.) 

China alkaloidák hydroszármazékai. (1. Konek Frigyes a.) 

Chinai Turkesztán sivatagjain. Stein Aurél tanulmány- 
. útja a — (I. Duka Tivadar. a.) 

Chinin meghatározására chinin-tannátban. Módszer a — 
. (I. Neumann Zsigmond a.) 
— atannátban. Módszer a chinin meghatározására — 

(I. Neumann Zsigmond a.) 
Chirurgikus olló a nyiregyházi múzeumban. Régi — 

Ábra. (Arch. értes. XXVI. 1.) 
Chlor aguantitativ elválasztására. Új módszer a brom 

és — (]. Bugárszky István a.) 
Chloroformos oldatra. A tömény kénsav hatásáról cho- 

lesterin — (I. Liebermann Leó és Bittó Béla a.) 

Cholesterin echloroformos oldatára. A tömény kénsav 
hatásáról — (I. Liebermann Leo és Bittó Béla a.) 

— között valószinűleg fönnálló összefüggésről. Előzetes 
jelentés a tojás festőanyaga és a — (1. Liebermann 
Leó alatt.) 

Cholnoky Jenő. A deliblati homok napi hőmérséklet 
ingadozása. (Math. és term. tud. értes. XXI. 1.) 

— Jelentés kelet-ázsiai utazásomról. Előterjesztés. (Akad. 
értes. 108.) 

, Chorda tympani" boncz- és élettani viszonyai klinikai 
megfigyelések alapján. A dobhúr — (I. Kétly Károly a.) 
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Chorea (chorea taryngis) kérdése. A gége — (1.Ónodi A. a.) 
. Chorionhámról. A — (I. Lenhossék Mihály a.) 
Chrenóczi Nagy József. (I. Nagy József a.) 
Christopulos élete és munkássága. (1. Pecz Vilmos a.) 
Christus. A megdicsőült — XIV. századi zománczos 

rézlap a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XV. 1.) 
Chromatinja szerkezetéről. Az együttérző idegsejtek — 

(I. Vas Frigyes a.) 
. Chronologia köréből. Igyiptologiai tanulmányok c APA, 

(I. dr. Mahler Ede a.) 
— -i birálat egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról 

Németországban. (1. Mátyás Flórián a.) 
— megállapítása. A bronzkor — (Arch. értes. XVII. 5.) 

. — megállapítások hazánk XI. és XII. századi történe- 
téhez. (I. Mátyás Flórián a.) 

— -ája. Az éjszaki bronzkor régibb szakaszának — ((l. 
Bella Lajos a.) 

íz f/ EL MELÁRET TÉS 
Lássa rat sza diát átkel s s a. 

— -jához. A régibb bronzkor — (I. dr. Mahler Ede a.) - 

— — Középkori építészetünk — (I. Kövér Béla a.) 
—  -ról. Tanulmányok a magyarországi bronzkor — (I. 

Reinecke Pál a.) 
Chyzer Kornél. Arányi Lajos emlékezete. 1812—1887. 

... (Akad. értes. 27. és Math. és t. t. értes. X. 3.) 7 
— Magyarország új pókfaunája. (Math. és term. tud. 

értes. X. 5. 3 
. — 1. t. 7 1909. szeptember 21-én. (Akad. értes. 245.) 
— és Kulczynski László. Araneae hungariae. Secundum 

collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas. 
Tomus I: Salticoidae, Oxyopoidae, Lycosoidae, Hetero- 
podoidae, Misumenoidae, EKuetrioidae, Tetragnathoidae, 
Uloboroidae, Pholcoidae, Seyctodoidae, Urocteoidae, 
Eresoidae, Dicytinoidae. 4"-rét. II és 172 lap. soglaá 

—-  — U. a. kivonata. (Akad. értes. 37.) 
— — U. az. Tomus II. Pars prior : Theridioidae. (Accedunt 

Tabulae guingue.) 49. I és 152 lap. 1894. 10.— 
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Chyzer Kornél és Kulczynski László. Araneae hunf 
gariae. Tomi II[-di pars posterior.:  Zodarioidae, . 
Agaloidae,  Drassoidae, Zoropseoidae, Dysderoidae, 
Filitatoidae, Calommatoidae, Theraphosoidae.(Accedunt 
tabulae guingue.) 49. 147—366 lap. 1897. 10.— 

Cicero-cultus jellemzéséhez. Adalék a legújabb keletű — 
(I. Schvarcz Gyula alatt.) 

Ciliciai Oppianus halieutikájának kézirati hagyománya. 
A — (Il. Vári Rezső a.) 

Cirnabarit kristálytani vizsgálata és az almadeni cinna- 
barit fénytörése. Az alsósajói — (Il. Zimányi Ká- 
roly alatt.) . ; I 

."— -momum-genus. az ősvilágban. A — (I. Staub Mó- 
ricz alatt.) 

Circumaxiális polározás törvényének általános érvé- 
nyessége egyenletés fénytörésű közegek belsejében. 
A — (I. Fröhlich Izidor a.) : 

Ciris epyllion pseudovergilianum. (1. Némethy Géza a.) 
— -monda. A — (Il. Vári Rezső a.) ; 
Cividalei történelmi congressus. A — (1. Ováry Lipót a.) 
Classica-philologia és görög-latin philologia. Kivonat. 

(I. Pecz Vilmos a.) " 
— — jövője, tekintettel hazai viszonyainkra. A — (I. 

Pecz Vilmos a.) 
—. — mint társadalom-tudomány. A — (I. dr. Hor- 

nyánszky Gyula a.) f 
— —. -i bizottság 1883—1890. (Akad. értes. 10.) 
Classicismus és romanticismus. (I. Bodnár Zsigmond a.) 
Classikusok Kazinczy Ferencz levelezésében. A római 

és görög — (I. Kauffmann Lajos a.) 
.— — Claudius Florimund kormányzata a temesi bánságban. 

Mercy — (I. dr. Szentkláray Jenő a.) 
. Claudiusok korából. Ruhás római női szobrok Augustus 

és a — (Il. dr. Hekler Antal a.) 
"des Cloiseau A. k. tag $ 1897. május 8-án. (Akad. 

értes. 101.) 
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€Clusius mint a gatéryábs gombászat miógatatítója, (l. 
Istvánffy Gyula a.) 

Codex alapján. Szerémi emlékirata kiadásának hiányai 
a bécsi — (I. dr. Szádeczky Lajos a.) : 

— Batthyányi — (Nyelvemléktár XIV.) "ül 
— Birk — (I. Nyelvemléktár XV.) 9 
— Bod. — (Il. Horváth GCyrill dr. a.) 
— "Czech — (1. Nyelvemléktár XIV.) 
— Diplom. Hungaricus Andegovensis — (I. Anjoukori 

okmánytár a.) rKucad 
— — patrius Hung. (1. Hazai okmánytár a.) 
— forrásaihoz. Pótlék a Domonkos — (I. , Katona 

. Lajos: Ujabb adalékok" stb. a.) i úL 
A — forrásai. Az Ehrenfeld- és Domonkos — (I. Katona 

Hajos a.) 
— egy fejezetéről. Az Érdy — (I. Katona Lajos a.). 
— kétbetűs magánhangzói. Az Erdy- és Jordánszky — 

(I. Suhajda Lajos a.) 

— bűnbánati zsoltárai. A Festetics — (I. Katona j 
Lajos a.) 

— egy ismeretlen másolata. A Festetich — (l. Melich 
János a.) 

— és még valami. A Festetich — (I. , Sz." a.) 
— Festi Farnesianus. (1. Ponóri Thewrewk Emil a.) 
— Guar . Nyelvemléktár XV.) 
— Gyulafehérvári — (1. Varju Elemér a.) 
— -irodalmunk forrásaihoz. Adalékok — (1. Katona 

Lajos a.) § 
— -irodalom- és zenetörténeti adalékai. A Kájoni — (Il. 

Seprődi János a.) 
— Lázár Zelma — (1. Nyelvemléktár XV.) 
—- Lobkowitz — (I. Horváth GCyrill dr. és Nyelvemlék- 

tár XIV: a. 480 

—  Ferencz-rendi emlékei. A Lobkowitz — (. , Katona 
Lajos: Újabb adalékok" a.) 
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Codex ,telyes  Bölcseségé"-nek forrása. A Nagy- 
szombati — (]. Vargha Damján a.) 
Nádor — (Il. Nyelvemléktár XV.) 
Piry hártya. (1. Nyelvemléktár XV.) 
nyelvi sajátságai. A pozsonyi — (1. Schmidt Győző a.) 
nyomai. Egy ismeretlen magyar — (I. dr. Horváth 
Gyrill a.) 
Pray — (I. Réthei Prikkel Marián a.) 
—— ügyében. (I. Széchy Károly a.) 
Sermones Dominicales. Két XV. századból származó 
magyar glosszáros latin — (I. , Sermones" alatt.) 
alapján. Szerémi emlékirata kiadásának hiányai a 
bécsi — (I. dr. Szádeczky Lajos a 
Székelyudvarhelyi — (I. Szabó Samu és Nyelvemlék- 
tár XV. a. is.) 
legendái. A Teleki — (Katona Lajos a.) 
Ferencz-legendái. A Virginia — (1. Katona Lajos a.) 
-ben. Sienai Sz. Katalin élete az Érsekújvári — (I. 
, Katona Lajos: Újabb adalékok" a.) 
-eiben. Szent Erzsébet ábrázolásairól a British Mú- 
zeum — (I. Karl Lajos a.) 
-eink forrásai. I. Szt. Brigitta imádságai. (Irod. tört. 
közlem. VI. 2.) — II. Gömöri codex, "Thewrewk : 
codex. (Irod. tört. közlem. VI. 3.) — II. Czech 
codex. Festetich codex. Lobkowitz codex. Thewrewk 
codex. Gömöri codex. Peer codex. (Il. Írod. tört. 
közlem. VI. 4.) — IV. Hieronymi Epistola. (1. Irod. 
tört. közlem. VII. 3.) 
-hoz. Újabb adalékok — (I. Katona Lajos a.) 
— Pelbárt és — (I. Horváth Cyrill a.) 

— — szövegeinek eredeti latin vagy másnyelvű forrásai 
szedessenek össze stb. Régi magyar — (Akad. 
értes. 93.) 
-ben. A Hortulus animae imádságai — (I. , Katona 
Lajos: Újabb adalékok" a.) 
— Túlvilági látomások — (I. Katona Lajos a.) 
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Codexek eredeti latin vagy másnyelvű forrásai össze- 
szedése iránt. A régi magyar — (Akad. értes. 93.) 

W  — — — és nyomtatványok... Régi magyar — (I. , Nyelvem- 
ML léktár" XIV. kötet a.) 

H2 s sról Újabb adatok Attavantestől: festett Corvin — 
jeti (L. Csontosi János a.) 

. —— —  — Szerint. Rimay János munkái a Radvánszky- és a 
Bet Sajókazai — (I. Báró Radvánszky Béla a.) 

— -hez. A székelyudvarhelyi — fosstgkak értes. 194.) 

98 Géza a.) 
— ———  rodalmunk és a Példák könyve. (I. Horváth Cyrill a.) 

. — — forrásaihoz. Adalékok — (I. Katona Lajos a.) 
— -rőt. A Battyány — (LIL Horváth Cyrill a.) 
 — — A Karacsay — (I. ifj. Szinnyei József a.) 
— — jelentés a Lázár — (1. Szily Kálmán a.) 
— -tanulmányok. I. Bod-codex. Lobkowitz-codex. II. A 

dája. (1. Horváth GCyrill a.) 

István a.) 
Coelius (Bánffy). Gergely. (I. Bánffy (Coelius) Gergely a.) 

Coepophagus atka együttes föllépéséről hazánkban. Az 
Ithyphallus gomba és — (I. Istvánffy Gyula a.) . 

Cognoscendos. Symbolae ad thymos KEuropae mediae, 
praecipua Hungariae — (1. dr. Borbás Vincze a) 

Colbert (l. Ballagi Aladár a.) fg 

Collectio Szilágyiana. (1. Kúnos Ignácz a.) 
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88 Collectiv számnevek. Az ugor nyelvek összehasonlító alak- 
sa tanához. a) Többes és kettős szám. b) — (1. Budenz 
k József hagyatékából a.) 
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" Collegium fennállásának 300-ik évfordulója; A kolozs- 
Ké. vári ref. — (I. Böhm Károly a.) 
Mi I — múzeumában. Szent Demeter (?). Domborműves bronz- 

48 lap a nagyenyedi — Ábra. (Arch. értes. XII. 4.) 

ő 156 9 . Codex — Collegium ci sz ERATEN 

—  — Újabb adatok a kún Petrarca — (Il. gr. Kuun. 

2 LAK tás sar OL nathas a aaa áláztákálll 

tizenegyezer szűz legendája. III. Ádám és Éva legen- . 

4. Coefficienseiről. A bázisok sebességi —- (l. Bugárszky . 
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. Collegiumban. 1794-iki iskolai dráma a marosvásár- 
helyi — (I. Szász Béla a.) 

— Venus szobrocskája az eperjesi — Ábrákkal. (Arch. 
értes. XVIII. 2.) 

Collegiumi pöre. Csokonai — (1. Csűrös Ferencz a.) 
Comáromi István levele a M. T. Akadémia megalapí- 

tásáról. (I. dr. Viszota Gyula a.) 
Comitialia regni Hungariae. Monumenta — (1 Magyar 

történelmi emlékek III. A. a.) 
— "regni Transsylvaniae. Monumenta — (I. , Erdélyi 

országgyűlési emlékek" a.) 
Commentariusainak folytatása és Asinius Pollio. C. 

Julius Caesar — (I. dr. Cserép József a.) 
Complex változó algebrai függvények elméletéhez. Az 

egy — (I. Schlesinger Lajos a.) 
Compositióról. Arany a — (I. dr. Szinnyei Ferencz a.) 
Concentratiójáról. A vérsavó molekularis — (I. Bu- 

gárszky István és Tangl Ferencz a.) 
— -viszonyairól. Vizsgálatok emberi kóros folyadékok 

molekulás — (I. Bodon Károly a.) 
Concha Győző. A rendőrség természete és állása szabad 

. államban. 48 lap. 1901. (Társad. értek. XII. 6.) —.80 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 141.) 
— beszéde Pulszky Ágost 1. tag ravatalánál. (Akad. 

értes. 142.) 
— Birálatok a Lukács Krisztina-jutalomra érkezett pálya- 

munkáról. (Akad. értes. 66.) 
— Brassai Sámuel emlékezete. (Akad. értes. 114.) 
— Emlékbeszéd Gneist Rudolf k. tagról. 45. lap. 1898. 

(Emlékb. IX. 7.) zén AB) 
— — Pulszky Ágost lev. tag fölött. 38 lap. 1906. (Emlék- 

beszédek XIII. 2.) —;80 
— Jelentés a Bródy-jutalomról. (Akad. értes. 55, 233.) 

. — — a ,Deák F. élet- és jellemrajza" eczímű meg- 
bízásról. (Akad. értes. 191.) 

. — — a Sztrokay-pályázatról. (Akad. értes. 129.) 
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Concha Gyöző. Pulszky Ferencz. (Akad. értesítő 162.) 
Conferentiájáról. Jelentés a nemzetközi bibliographia 

— (I. Heller Ágost a.) 
Congressus. A cividalei történelmi — AR visel Lipót a.) 
— A második kísérleti lélektani . (I. dr. Révész 

Géza a.) " i 3 
— A nemzetközi műtörténeti — (Arch. értes. XVI. 3. 

és XVI. 4.) 
—  Athenében. Az első nemzetközi archaeol. — (1, Hampel 

József a.) 
— — U. az. Cairóban. (I. Hampel József a.) 
— Hágában. Diplomáczáai és történelmi — ús Óváry 

Lipót a.) 
— XII. gyűlése Párisban. Az embertani és ösrégészeti 

— (1. Hampel József a.) 
e eredményeire, Visszatekintés a budapesti VIII.  nem- 

zetközi TNÁGYGRE ÁK és demographiai — (I. ,—i." a.) 
— Két — (I. ,o 
Moszkvai. -— eszt értes. XI. 2.) 
— Budapesten. Művészettörténeti — (I. X. a.) 
—- VIII. orosz archaeol. — (I. ,r. 1." a. 
— Kiewben. XI. orosz archaeol; — (I. dr. Jankó 

János a.) 
— Spalatói — (Arch. értes. XIV. 4.) 
— -áról. Jelentés az orientalisták IX—XI-ik, XIII-ik, 

XV-ik nemzetközi — (1. Goldziher Ignácz a.) 
— -ok. Archaeologiai — (Arch. értes. XII. 2.) 
, Congri" alkalmazásához. Adalék a Ravennas-féle —— 

(I. Ornstein József a.) 
Congruentia elméletéhez. A Fermat-féle — (1. Gruber 

Nándor a.) ; 
Coniothyrium sporáinak életképességéről. A Botrytis, 

Monilia és —. (I. Istvánffi Gyula a.) 
Gonstantinus Porphyrogennitus De administrando im- 

perio cz. munkájának kéziratairól. Vári Rezső jelen- 
tése — (Akad, értes. 72.) . 
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Constantinusnál. A magyarok ősi nevéről. Biborban 
született — (Il. Pecz Vilmos alatt.) 

Constitutio. Az 1686-ik évi insurrectionális — (I. Koncz 
József a.) 

— -járól és összehasonlításáról. Az ásványvizeknek che- 
miai — (I. Than Károly a.) 

Continuum problémája. A halmazok elméletének alap- 
jai és a — (Il. König Gyula a.) 

Contrakturák morphologiája és a suggestiónak behatása, 
"ezekre. Az intrahypnotikus reflex — (I. dr. Schaffer 
Károly a.) 

Copepoda-faunájának ismeretéhez. Adatok Hátsóindia, 
Sumatra, Java és a Hawaii-szigetek — (I. Daday ; 
Jenő a) 

Corneille a magyar irodalomban. (1. Karl Lajos a.) 
— és kora. A franczia színköltészet fejlődése a közép- 

kortól Racineig. (1. Haraszti Gyula a.) 
Cornides Dániel levele Sinai Miklóshoz. (1. dr. Dézsi L. a.) 
Corpus Nummorum Hungariae. Magyar egyetemes érem- 

tár. (1. dr. Réthy László a.) 
— statutorum hungariae municipalium. (1. , Magyar jog- 

történeti emlékek" a.) 
Cortesius T. Alexander. (irod. tört. emlékek II.) 
Corvin-codexek"-ről. Ujabb adatok , Attavantestől fes- . 

tett — (l.. Csontosi János a.) 
— Mátyás, Magyarország királya. Arczkép. (Hadtört. 

közl. 1.83) 
Corvina-kérdés az 1843/4-iki országgyűlésén. (1. Cson- 

tosi János a.) 
Corzan-Avendano Gábor Il. t. T 1903. junius 14-én. 

(Akad. értes. 173.) 
, Costa gyerli" őstelepről Szamosujvár határán. A n VICe- 

kúti" őstelepről Szék határán (Szolnok-Doboka m.) és 
a — (1. Orosz Endre a.) 

".Costume-képek a XVII. századból. Erdélyi — (1. Thaly 
Kálmán a.) 
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Cracoviensis. Regestrum bursae Hungarorum — (1. 
, Magyarországi tanulók külföldön" III. kötet a.) 

Creswicke Henrik k. tag "" 1895. márcz. 5. Rawlinson — 
(Akad. értes. 65.) 

Croiset M. A görög eposz történéte. I. kötet. Fordí- 
totta Kempf József, (A M. T. Akad. könyvkiadó 
vállalata. Új " folyam XXXII.) kis 8". XLVII és 

"852 .1. 1897. Ára fűzve "zftmsai 
; , egész vászonkötésben  4.— 

—:-— II. kötet. (KKV. Új f. XXXIV. kötet.) kis 80. 
431 lap. 1898. fűzve : 3.— 

kötve 4. — 
Csabay Mátyás. (I. Kemény Lajos a.) 

Csabrendek vidékéről. Újabb leletek — (1. Darnay Kál- 
mán alatt.) 

— -i diadémáról. A — (I. Darnay Kálmán a.) 
— — leletek. (1. dr. Szendrei János a.) S 
— — urnatemetőhöz. Újabb adatok a — (l. Dddak 

Kálmán alatt.) 
— — újabb urnatemető. (I. Darnay Kálmán a.) 

Csagatáj szótár. A , Behdset-ül-Lgat" czímű — (I. 
Thúry József a.) 

Családi czímerek hazai emlékeken. (1. Bárczay Oszkár a.) 
— levelezése. Bajza József — (I. dr. Bajza József a.) 
— — Kazinczy Ferencz — (1. Dékáni Kálmán a.) 
— perben. Kazinczy Ferenczné, gróf Török Sophie fo- 

lyamodása kölcsönért — (I. Latkóczy Mihály a.) 
— szervezet kérdéséhez. Adalék a matriarchalis — (l. 

dr. Somló Bódog a.) 
— -jának nemes voltához. Adalék Arany János — (I. 

Benkó Imre a.) 
— — történetéhez. Adalékok Salamon Ferencz — (I. 

Téglás Gábor a.) ; 
Csallány Gábor. A csongrádmegyei történelmi és régé- 

szeti társulat. (Arch. értés. XVII. 5.) 
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Csallány Gábor. A rómaikori temetőről Öcsöd és Szent- 
András határában. 3 képes táblával és 4 ábrával. 
(Arch.  értes. XIX. 1.) 

— A szentesi múzeum gyarapodása 1899-ben. (Arch. 
. értes. XX. 2.) 
— Az őskor. Ismertetés. (Il. ,ab" a 
— Avar sírleletekről Szentes piétárába Donáton. 3 ké- 
. — pes táblával. (Arch. értes. XX. 4/5.) ; 
— Egy újabban előkerült Jupiter Dolichenus tábla. 2 

ábrával. (Arch. értes. XXX. 2.) 
— GLARNKE NEK OT temetőről Szentesen. KATH értes. 

XIX. 5.) . 
ee Ókori leletek. a szentesi múzeumban. T8 ábrával. 

.. (Arch. értes. XXVI. 1.) 
— Régi germán sírmező a szentesi határban. I. közlem. 

(Arch. értes. XXIII. 1.) 
— — II. közlem. 91 ábrával és 4. képes táblával. (Arch. 

értes. XXIV. 2.) 

— Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban. 16 áb- 
rával. (Arch. értes. XXV. 1.) y 

—  Régibb középkori temető Szentes határában. 78 áb-. 
rával. (Arch. értes. XXVI. 4.) 

— Újabb három érdekes lelet a, szentesi múzeumban. 5 
ábrával. (Arch. értes. XXX. 1.) 

Csanádmegye monographiájáról. Jelentés — (Akad. 
értes. 81.) 

Csanádi kard. A — (I. ,ng" a) 
Csap. (I. Lumtzer Viktor hagyatékából a.) . 

Csapadék eloszlása napszakonként. A — (I. ig etüke 
Kabos a.) " 

."— és a Tisza tavaszi árvizei. A téli — (I. Bogdánfy 
Ödön a.) 

— Folyóink vízállása és a — (I. Hegyfoky Kabos a.) 
— -viszonyai. A magyar Alföld — (1. Hegyfoky Kabos a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 11 
pet, 3 ai 
Foi 
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TEAR OLÉKetata Csaplár— Csata 1 

; Csaplár Bénedek A Horányi Elek tervezete, (Irod. 
tört. közlem. IX. 1/2.) 

"—— Simai Kristóf, pályája kezdetén. (Irod. tört. közlem. 
j AV Ét 

— — It. T. 1906. aug. 19-én. (Akad. értés. 209.) . 
— 1. tag fölött. Emlékbeszéd — (I. Ortvay Tivadar a.) 

Csardak. Kar. Koslat. Bakcsó — (Il. Gombocz Zoltán a.) 

Csarnatóői ásatásaim eredménye. Urmezei s — (I. Mi- 
hálik József a.) 

Csarnok pályázatáról. Jelentés a, Köredködelmi Éz (Akad. 
, értes. 101, 129, 149, 152/1583, 185, 190, 209. alatt.) 

— Széchenyi-adományából kitűzött pályázatról. Jelentés 
a Magyar Kereskedelmi — (Akad. értes. 125, 185.) 

— zugának állapota glaucomás szemekben. A mellső — 
(I. Pólya Jenő a.) 

Csat Albániából. Szíjvég aranyból és arany — Ábra. 
(Arch. értes. XXIV. 4.) 

— a XIV. (?) századból a n. múzeumban. Áttört művű 
— (Szent Márton.) Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 

— a szegedi múzeumban. XIV. századi föliratos bronz — 
Ábra. (Arch. értes. XI. 4.) 

Csata. A boroszlói — TÉRÜLBÜT csata-vázlat. Melléklet. 
(Hadtört. közl. II. 

— vázlata. A cikakár — (Hádtört. közt. II. 2.) : 
"— 1664 július 19-én. A garam-szent-benedeki — (Szöveg- 

rajz.) Melléklet. Térképpel. (Hadtört. közl. VII. 3.) 
— 1809. június 14-én. A győri — (Il. Bodnár István a.) 
— — Melléklet. (Il. R. H. J. a.) 
—- A. koronczói — Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
— és Koháry István halála 1664 július 19-én. A Léva 

mellétti — (I. ,1—s" a.) 

—. 1596-ban. A  mezőkeresztesi — (I. dr. Komáromy 
András a.) ; 

—- Szinhelye. (I. Hadtört. kus V.: 3) 
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1 történetéhez, További adalékok a mezőkeresztesi — 
(a ,G—y" a. 

.— — Melléklet. (Hadtört. közl. V. 2.) 
— — 1596 október 26-án. (Katonai vázlat.) Melléklet. 

(Hadtört. közl. V. 3.) 
— terve. A miriszlói — Melléklet. (Hadtört. közlem. 

VI. 4.) 
— elvesztésének okai és következményei. A mohácsi — 

(I. Ortvay Tivadar a.) 
ál — terve. A Mohácsi — Melléklet. (Hadtört. közl. II. 2.) 
k — A morvamezei — Katonai csatavázlat. - Melléklet. 
3 (Hadtört. közl. III. 4.) ; ; 

. — — színhelye. A morvamezei — A Wischer-féle 1670. 
évi térkép után. Melléklet. (Hadtört. közl. III. 4.) 

— vázlata. A neerwindeni — Melléklet. (Hadtört. közl. 
II. 4.) ; 

— A palásti — (l. Matunák Mihály a.) 
— 1593 november 83-án. A pákozdi. — (I. Gömöry 

Gusztáv a.) 
— 1448 október 18—19-én. A rigómezei — Csatavázlat. 

Melléklet. (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
— 1241 április 11-én. A sajómezéi — (I. Pauler . 

Gyula a.) 3 
— vázlata. A szt.-gotthárdi — Melléklet. (Hadtört. közl. 
TV. 

— 1593-ban. A sziszeki — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
— 1593 június 22-én. Melléklet. (Hadtört.  közlem. 

VIIL.0. 
— 1685 augusztus 16-án. A táthi — 1 rajzmelléklettel. 

(Hadtört. közl. V. 5 
— A várnai — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

. ——— — — előzményei. (I. Fraknói Vilmos. a.) ; 

. —— — Az 1278-ik évi morvamezei (dürnkruti) — (1. sóvári 
. . Soós Elemér a.) 
 "— Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a 

. Szent-Gotthárd melletti — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

ae 
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" Csata. Az isaszegi — Rajz. (Hadtört közl. IV. 4.) 
— Esztergom ostroma és az esztergomi — Melléklet. 

(Hadtört. közl. IV. 5.) 

— 1685-ben. Esztergom utolsó ostroma a törökök ré- 
széről és a téthi — Melléklet. (Hadtört. közlemé- 
nyek V. 5.) 

—. Pozsony város történetéből. Pozsony a honfoglalás 
idejében, a 901. évi pozsonyi — (l. Ortvay Tiva- 
dar alatt.) 

j — előestéjén. Széchenyi István gróf lovaglása a lip- 
csei — (Hadtört. közlem. I. 2.) 

."— történetéhez. Adalék a kolini — (Hadtört. közlem. 
Ír 

— után. A bajor választó-fejedelem levele gróf Nádasdy 
Feérenczhez a leutheni — (Hadtört. közlem. ÍV. 2.) 

. — után. Habsburgi Rudolf és ÍV. László találkozása a 
morvamezei — Melléklet. (Hadtört. közlem. III. 4.) 

— után. Voith Ferdinánd vezérkari őrnagy emlékirata 
Meskó tábornok visszavonulásáról az 1809-ik évi 
győri — (Hadtört. közl. VILI. 2.) 

. Csatakép a Szent-Gotthárd melletti harczról. Melléklet. 
(Hadtört. közl. IV. 5.) 

— -rendezés a XVIII. században. (Hadtört. közl. II. 3.) 
Csatában. A magyar irodalom a mohácsi — (Il. Beöthy 

Zsolt a.) 

— 1859. junius 24. A 10-ik . huszárezred közlegényei- 
nek hőstettei a solferinói — (Hadtört. közlemények 
XI. 1/2.) 

— 1620. Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi — (l. 
Kr. L. alatt.) 

— Lovas támadás visszaverése magyar csapatok által 
az asperni — (Hadtört. közlem. VIII. 2.) 

— 1809. május 21—22. Magyar huszárok az asperni — 
(Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 

— -ból. Részlet a torgaui — (Hadtört. közl. I. 2.) 
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Csatáról való gúnydal. Barcsái Ákos — (I. dr. Bartha 
József a.) 

— -ról 1708. Újabb adatok a trencséni — (I. Thaly 
. Kálmán a.) 

ezi — A várnai — (I. Thúry Józse. a.) 

— — 1596. junius 24. Eggenberger Rupert jelentése Ernő 
főherczeghez a sziszeki — (I. Hugyecz Antal a.) 

— — Egy szemtanu tudósitása az 1596-iki mezőkeresz- 
tesi — (I. dr. Komáromy András a.) 

— —  Egykorú levél a mohácsi — (Il. G. G. a.) 
— — Egykorú német tudósítás a mezőkeresztesi — (I. 

Gömöry Gusztáv a.) 

— — 1704. Jelentések a koronczói — (I. Thaly Kálmán a.) 
— — § gróf Forgách Simon tábornokról. Még egyszer a 
.". koronczói — (I. Thaly Kálmán a.) 

— Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar 
királyhoz a mezőkeresztesi — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

— —  Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai — (I. 
Pecz Vilmos a.) 

Csatóhoz. Bajza egy ismeretlen levele — (1. dr. Bajza 
" József. a.) 

Csatt. A kigyósi — (I. Kemény Lajos a.) 
— Keleti öv — (I. dr. Szendrei János a. és Arch. ér- 

tesítő X.XI. 2.) 
— -hoz való aranylemez  Albiániából. Ábra. (Arch. 

értes. XXIV. 4.) ; 
— -ok. Régi — (I. dr. Szendrei János a. 
— -ról. Egy zománczozott délszláv — (I. Mihalik Jó- 

"zsef alatt.) 

Csábrág várának elfoglalása. (1. dr. Veress Endre a.) 

Csákány Magyar-Láposról. Két őskori bronz — Ábra. 
(Arch. értes. XV. 2.) 

6 03k gróf Teleky Domokos gyűjteményében. Tágfalváról 
való bronz — Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 3 
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166 4 .  Csáktornyai—Csánki 

Csáktornyai emlékoszlop felavatási ünnepén, 1904. jun. 
12-én. Zrinyi Miklós emlékezete. Wlassics Gyula 
ig. és rt. beszéde a — (Il. Wlassics Gyula a.) 

— — Ernuszt Zsigmond. (Il. Ernuszt Zsigmond a.) 
— és nagyőszi éremleletek. (Arch. értes. XI. 3.) 
Csáky Albin gróf. Az Arany-szobor leleplezésén tartott 

beszéd. (Akad. értes. 42.) 
— László levele a beszterczeiekhez Bonczidáról 1686. 

:. máp 11 Ki JT) 
, Csángó" név eredete. A ,székely" és a — (1. Melich 

János a.) 
— nyelvben. A t $, s, z, §$ és Z hangok története a 

moldvai — (I. Wichmann György a.) 
Csángók nyelvjárásához. A moldvai — (I. Rubinyi 

Mózes a.) 
Csánki Dezső. Árpád vezér. Halálának ezredik évfor- 

dulója alkalmából. (Akad. értes. 210/211.) 
— rt. beszéde Acsády Ignácz It. ravatalánál. 1906. 

decz. 19. (Akad. értes. 205.) 
— rt. gyászbeszéde Pauler Gyula ig. s r. t. ravatalá- 

nál. 1903. jul. 10-én. (Akad. értes. 166.) 
— Birálat a Péczely-díjért versenyző pályamunkákról. 

(Akad. értes. 92.) 
— Hunyadiak kora Magyarországon. VI. kötet: Ma- 

gyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 
I. kötet. XII és 790 lap. 1890. 14.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 14.) 
— VII. kötet: Magyarország történelmi földrajza a 

Hunyadiak korában. II. kötet. VIII és 862 lap. 
1894. 14— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 63.) 
— VIII. kötet: Magyarország történelmi földrajza a 

Hunyadiak korában. III. kötet. VI és 6981. 1897. 14.— 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 98.) 
— Jelentés a Bésán-pályázatról. (Akad értes. 191.) 
— — a Gorove-pályázatról. (Akad. értes. 224/225) 
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Csánki Dezső. Jelentés a nagyjutalomról és a Marczi- 
bányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 233.) 

— — a Semsey-féle földrajzi pályamunkáról. (Akad, 
, értes. 79, 222/223.) 

— Körösmegye a XV. században. 1 térképpel. 154 lap. 
1893. (Történ. értek. XV. 12.) 4 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 32.) 
— Mátyás király mint városépitő. (Akad. értes. 172.) 
— Szabács megvétele. (Hadtört. közl. I. 3.) 
Császár Elemér. A deákos iskola. (Irod. tört. közl. 

XIV. 1/2.) 
— Adatok Táncz Menyhért életéhez. (Irod. tört. közl. 

AL 19 
—- , Alaptalanul Csokonainak tulajdonított versek. (Irod. 

tört. közl. XVIII. 3.) 
— Ányos Pál verses könyveiből, (Irod. tört. közlem. 

Kags 3 AK ÉL 
— Bessenyei akadémiai törekvései. Kivonat. (Akad. ér- 

. . tesítő 241.) 
— — U. az. (8 lap. 1910. (Nyelvt. értek. XXI. 7.) 1.50 
— — tájképei. Részlet. (Akad. értes. 250.) 
— Horatius és Verseghy. (Irod. tört. közl. IX. 3/4.) 
— Kisfaludy Sándor mint vígjátékiró. (Irod. tört. közl. 

. . VIII. 3/4.) 
— Magyar utópia a XIX. század elejéről. (Irod. tört. 

(c kösk X.4) 
— Mihály deák bibliája. (Irod. tört. közl. IX. 1.) 
— Mikes , Törökországi Levelei"-nek keletkezése. (Irod. 

.. tört. közl. V. 3/4.) 1 
. — "Tankönyvbirálat a század elején. (Irod. tört. közl. 

B. XII. 2.) 
48 — Verseghy Ferencz élete és művei. VI és 384 lap. 

s 1903. 6.— 
-— — imádságos könyve. (Irod. tört. közl. X. 4.) 

. Osászár Ernő. A magyar protestáns zsoltárköltészet a 
. " XVI. és XVII. században. (Irod. tört. közl. XII. 1/4.) 
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1862 1 5 . SALMEKALNÉRÁBEK Császárfej— Csengeri 

Császárfej. Két római — (I. dr. Hekler Antal a.) 
Császár Ferencz, Bálint Gyula. Dante első magyar 

forditói. (1. Kaposi József a.) 
Császárhoz a szt.-gotthárdi győzelemről. Montecuccoli 

Rajmond gróf tábornagy jelentése a — (I. Koncz 
József a.) i 

— .i czím fölvételéről. Az ausztriai — (1. Nagy Ernő a.) 
— — követség a portához 1564—1565-ben. Egy — (I. 

Gömöry Gusztáv a.) 
. — — sírleletek. (Komárom m.) 15 ábrával. (l. dr. Mahler 

Ede, dr. Kuzsinszky Bálint, Hampel József a.) 
— -ság végéig. Ruhás római női szobrok a Flaviusok 

korától a — (I. dr. Hekler Antal a.) 
 "Császka György ig. tag $ 1904. szept. 11. (Akad. 

értes. 185.) 
. Cseh fordításban. Magyar irók — (Akad. értes. 114.) 
Csehely Adolf. A. bögözi falképek ügyében. (Arch. 

értes. XIX. 1., 3.) 
Csehországi hadjáratban. A 2-ik számú székely gyalog- 

ezred az 1866. évi — (I. Pilch Jenő a.) 
Csejthei őstelepről. A — (I. Sándorfi Nándor a.) 
Czeke Marianne dr. (Il. Raleigh Walter a.) 
Cselebi Evlia , Sziáhetnáme" czímű munkája VI. "köte- 

téhez. Achmed Dsevdet efendiés Vámbéry Ármin tt. 
. előszava — (Akad. értes. 146.) 

— török utazóról és munkájáról. (I. Vámbéry Ármin a.) 
— magyarországi utazásai. (1. Török-magyarkori törté- 

nelmi emlékek. II. osztály. [Irók.] III. kötet.) 
Cselekmény ismérve. A jogtalanság mint a büntetendő — 

(I. Finkey Ferencz a.) 
Csengelén. Ásatások — (I. Reizner János a.) 
Csengeri János. Aischylos tragédiái. Forditotta — (]. 

, Aischylos" a.) 
— Boissier Gaston külső tag emlékezete. 26 lap. 1909. 

Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 6.) —.60 
—  Homeros poetikája. Kivonat. (Akad. értes. 50.) 

4 Feet ken aaz 
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Csengeri János. JEL TSA a Farkas-Raskó pályázatról. 
(Akad. értes. 64., 208.) 

— — koronázás j8k az alkotmány visszaállítása jubi-- . 
leumára hirdetett ódapályázatról. (Akad. értes. 31.) 

— "Propertius elégiája: ,, Változatlanul." Fordította — 
(Akad. értes. 63.) 

Csengery Antal levele Salamon Kerenczhez. (I. Jónás 
Károly a.) 

Cseppfolyós test közös határán fellépő felületi feszült- 
ségről. A szilárd és — — (I. Tangl Károly a.) 

— -kőbarlang és a közelében lévő rómaikori sírhantok. 
Az abaligeti — (I. Wosinszky Mór a.) 

Cserei-e vagy Rozsnyai ? (Il. Ballagi Aladár a.) 
.— Mihály életéhez. (I. dr. Lukinich Imre a,) 
— nehány ismeretlen verse 1690 —1698-ból. (I. Ferenczi 

Zoltán a.) 7 
Cseremisz isten-névről. A finn és a — (I. Paasonen 

H. a) kt Fél AA 
— nyelvtan. (1. Beke Ödön a.) 
—. szótár. (1. Szilasi Móricz a.) . 
— -ben. Labiális illeszkedés a — (1. Szinnyei József a.) 
— -ek költészetéből. Mutatvány az urzsumi — (l. 

Wichmann György a.) 
Cserepek Pannóniából. Bélyeges — Ábra. (Arch. értes. 

XVII. 4.) 
— és csontok lelhelyéről. A nyitrai várhegy oldalában 

talált — (1. dr. Ádám Endre a.) 
."— Szepesben. Őskori — (I. Münnich Sándor a.) 
. — Rejtélyes bélyegű — (1. Hpl. a.) 
Cserey Farkas-hoz. Döbrentei három levele — (. 

Ferenczi Zoltán a.) 3 
. Cserép bélyeg. Keresztes — Ae Leustach Lajos a.) 

. — Középkori föliratos — (I. L. F. és ,h." a.) 
—— -edény. Gombosi — Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 
— -töredékek a sátoralja-ujhelyi őstelepről. Festett — 

(I. Visegrádi János a.) 
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Cserépedény Apahidáról. (Kolos m.) Ókori — Ábra. 
. (Arch. értes. XXVII. 2. 

—  — Szabadkán. Ókori — Ábra. (Arch. értes. XIX. 3.) 
— á n. múzeumban. Őskori —- Ábra. (Arch. értes. 

XVI. 5.) 
— — Gernyeszeg (Maros-Torda m.) vidékéről. Őskori — 

Ábra. (Arch. értes. XX. 8.) 
—. — a szegzárdi múzeumban. Rejtélyes bélyegű — 

(Arch. értes. XXII. 4.) 
— szelevény Vadasdról a n. múzeumban. Őskori — Ábra. 
(a (Arch. értés. XVIII. 2.) 
— Tisza-Dobról. Őskori — Ábra. (Arch. értes. XXVI. 5.) 
— -ek a bronzkorból. Krétabetétes — Ábra. (Arch. 

értes. XVI. 5.) 7; 
— — "Tata-Tóváros vidékéről. Öskori — 3 és 2 ábrával. 

(Arch. értes XXIV. 2.) 
sé a Rejtélyes bélyegű — (I. Hpl. -H A. Haupolter a.) 
— — 5 ábrával. (I. S5—a. a.) 
— -ről. Két kis kőszegi — (I. ifj. Frey Imre a.) 
—- fül. Középkori föliratos — Ábra. (Arch. ért. XVII. 3.) 
Cserép József dr. 0. Julius Caesar commentariusainak 

folytatásai és Asinius Pollio. 38 lap. 1906. (Nyelv- 
tudom. értek. XIX. 8.) —.80 

— s U. az. Kivonat. (Akad. értes. 197.) 
—  Határidőszámítás a rómaiaknál. 23 lap. 1903.(Nyelvtud. 

. "értek. XVIII. 6.) 3 —-.40 
— Ithake. Kivonat. (Akad. értes. 224/225.) 
Cseréptárgyak. Rejtélyes bélyegű —- Képes táblával. 

(. ,h. j." a) 
— -ról a soproni múzeumban. Rejtélyes bélyegű — (I. 

Kugler Alajos a.) 
Csergheő-Csoma. (1. Csoma-Csergheő a.) 
Csergheő Géza. Csáktornyai Ernust Zsigmond czímere. 

Ábrával. (Arch. értes, XI. 1.) 
— Czimerek régi hazai ötvösműveken. 12 ábrával. (Arch. 

értes. IX. 3.) 
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Csergheő— Csécsi aug : 

Csergheő Géza. Ösmeretlen czímerek hazai ötvös- 
műveken. 8 ábrával. (Arch. értes XI. 3.) 

— T. (Arch. értes. XV. 5.) 
. Csergő Bálint. Kocsi — életéhez. Adalékok — (I. Mokos 

Gyula és Révész Kálmán a. is.) 
— —- Újabb adatok — (I. Mokos Gyula a.) 
— levele gályarabságából 1675. (1. Mokos Gyula a.) 

. Cserháti Sándor. A dohány égésére befolyást gyakorló 
körülmények tanulmányozása. 80 lap. 1894. (Térm. 
tud. értek. XIII. 7.) 1.50 

—- U. a. kivonata. (Máth. és t. t. értes. XII. 1.) 
Cseri János. (Il. Apáczai Cseri János a.) 
Csermelyi Sándor. Az igeli emlék mythologiai dom- 

borművei. 3 képes táblával. (Arch. értes. XXVIII. 2.) 
Cserna János (Udvardy —) lev. taghoz intézett levele. 

Gróf Széchenyi István 1832. május 30-án — (Akad. 
értes. 14. [181-ik lap.]) 

Cserni Béla dr. A szentmihálykői zárdának felfedezé- 
séről. (Arch. értes. XIX. 5.) 

— Egy régi rézláda. (Arch. értes. XVI. .2.) 
— Látogatás Apulumban. (Arch. értes. XII. 5.) 
— M. UV. Apollinaris emlékköve. 1 ábrával. (Arch. értes. 

XXIX. 3.) 
— Ujabb apulumi leletekről. 2 ábrával. (Arch. értes. 

AVI: 
-— Zeno nevű katona sírkövéről Apulumban. 1 ábrával. 

(Arch. értes. XXX. 2.) 
— Iván czár Szegeden. (1. Czimer Károly a.) 
Csesztvén. Magyar temetőről — (I. dr. B. Nyáry 

Albert a.) 
Csetneky István és Szapolyai István sírkövei. (1. Csoma- 

Csergheő alatt.) 
Csécsi falképek. (I. Huszka József a.) 
Csécsi János id. életrajza. (1. dr. Horváth Cyrill a.) 
— levele Deli László szőlőskei paphoz. (1. Csűrös F. a.) 
—. ifj. életéhez. Adalékok — (I. Horváth Gyrill a.) 
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172 még d Csécsi— Csiky 

Csécsi förébís ő és régi falfestményei. A — s MEYR 
kovszky Viktor a.) 

— templomról. A — (I. Csoma József a.) 

. Cséplő Péter. A biharudvari Árpádkori temetőről. (Arch. 
értes. XIII. 4.) 

— A csökmői és puszta-kovácsi leletekről. 1 táblával 
és 5 ábrával. (Arch. értes. XVII. 5.) 

— A külső puszta-kovácsi leletekről. 2 képes táblával. 
(Arch. értes. XIX. 4.) 

— A nagyváradi szoborleletről. (Arch. értes. XV. 5.) 
— A pecze-szent-mártoni régi sírokról. (Arch. értes. 

XX. 2.) 
— Artándi. sírlelet. 2 ábrával. (Arch. értes. XVI. 5.) 
—  Bronzkori leletről Nagyváradon. (Arch. értes. XX. 1.) 
— Csökmői lelet. (Arch. értes. XIV 3.) 
—- Régészeti ásatásokról a bihari várban. (Arch. értes. 

XXI. s ég 

Csésze a muhi pusztáról. Őskori — Ábra. (1. Arch. 
értes. X. 2. és 1. dr. Szendrei János a. is.) 

—  Velem-Szent-Vidről." Őskori füles — Ábra. (Arch. 
értes. XXX. 1.) 

—- -ék. Az esztergomi ezüst — (Il. Hpl. a.) 
— —- A nisi ezüst — (I. Gramberg Nándor és Hpl. a. is.) 

Csiki székely krónikáról. A — (1. Szádeczky Lajos a.) 

Csikmegye közgazdasági leírása. (1. T. Nagy Imre a.) 
— menasági templom falfestményei. A — (Il. Huszka 

József a.) 

Csiky Gergely. Jelentés a Koczán-pályázatról. (Akad. 
értes. 12, 24.) 

— — Teleki-pályázatról. (Akad. értes. 4.) 
— feletti emlékbeszéd Berczik Árpádtól. (Akad. értes. 39.) 
 "— emlékezete. Elmondta Berczik Árpád I. tag Csiky 

Gergely  emléktáblájának .leleplezésekor 1906. okt. 
21-én Pankotán. (Akadémiai Ertesítő. 204.) 

— (Il. Ribbeck Ottó és Taine Hippolit Adolf a. is.) 
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Csiky János. A sima izomsejtek idegvégződése. (Math. 
I és ti t. értes. XIV. 4.) 

— Kálmán. (I. Janet Paul. A politikai tudomány törté- 
nete a.) 

Csillagászati megfigyelések. (1. Konkoly Miklós a.) 
Csillagdán 1892-ben történt megfigyelésekről. Jelentés 

az ó-gyallai — (Il. Konkoly Miklós a.) 
—  Spektroskopikus megfigyelések az ó-gyallai — (I. 

Konkoly Miklós a.) 
— "-ingás és a vele kapcsolatos mozgásfelfogásbeli hibák. 

(I. dr. Pekár Károly a.) 
Csillagok tengelyforgásáról. (Il. Kövesligethy Radó a.) 
— -os ég. Az ősmagyar — (Il. Kandra Kabos a.) 
.—— -rend physikai értelmezése. A — (1. Kövesligethy 

. Radó a.) l 
Csirikló. Ad vocem. — (Irod. tört. közlem. VIII. 1.) 
Csiszárokról. A régi kassai — (Il. Kemény Lajos a.) 
Csizmadia-czéh pecsétlője 1631-ből. A korponai — (Il. 

. Mihalik József a.) 
"—— -ák czéhpohara. A kecskeméti —- (I. dr. Hollós 

László a.) § 
— — U. a. 1661-ből. Abra. (Arch. értes. XIV. 5.) 
Csoda. A — (I. Herczeg Ferencz a.) 
Csokonai collegiumi pöre. (1. Csűrös Ferencz a.) 
— család életéhez. Adatok a — (I. Zoltai Lajos a.) 
"— , Dorottyá"-ja és Pope , Fürtrablás"-a. (1. dr. Ver- 

sényi György a.) 
—  Dorottyájáról 1804-ben. Két nő birálata — (I. dr. 

Barcsa János a.) jegTkas 
— Emlékezetnek okáért. (1. Oláh Gábor a.) 
— felségfolyamodása. (1. Illégy János a.) 

5 788 . — két ismeretlen verse. (l. Oláh Gábor a.) 
— Köllegiumi pörében. (I. dr. Barcsa János a.) 

-religuiák. (1. Oláh Gábor a.) 
-síremlék és Péczely József. A debreczeni — (Il. dr. 
Barcsa János a.) 

a 
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Csokonai síremlék történetéhez. Adalék a debreczeni — 
(I. dr. Barcsa János a.) 

— versek. Ál- — (I. Oláh Gábor a.) 
— -nak tulajdonított versek. Alaptalanul — (1. Császár 

. Elemér a.) 
— -ra vonatkozó irodalom és a kéziratok. A — (I. dr. 

Barcsa János a. 
fsclálk Úrod. tört. közl. VÉ As AN vocáik 79 
Csoma-Csergheő. HANLÉÉYAN Imre sírköve. Képes táb- 

lával. (Arch. értes. X. 4.) 
— Szapolyai István és Csetneky István sírkövei. Egy 

. . képes táblával és egy ábrával. (Arch. értes. X. 2.) 
Csoma József. A csécsi templomról. (Arch. ért. XIII. 3.) 
—— — keczer-pekléni sírkőről. (Arch. értes. XVIII. 5.) 
— — lazonyi síremlékekről. (Arch. értes. XVII. 4.) 
— — nemzetségi czímerek tanulmánya. Kivonat. (Akad. 

." értes. 181.) 
"4— —U. az. 28 lap. 1900. (Történ. értek. XIX. 3.)  —60 
— Magyar nemzetségi czímerek. (Dr. Karácsonyi Já- 

nos: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 
III. kötet 2-ik fele.) 172 lap. 1—VII tábla. 1903. 4.— 

— Sándor. Kőrösi — (I. Kőrösi Cs. S. a.) 
— — hagyatéka. (I. dr. Goldziher Ignácz a.) 
Csombor Márton életéhez. Thállyai János cambridgei 

tanuló levele. Szepsi — (I. Kemény Lajos a.) 
Csomóvonalainak metszési pontjairól. A rezgő leme- 

zek — (Il. Schuller Alajos. a.) 
Csongrád vidéki leletekről. Szentes és — (1. Farkas 

Sándor a.) i 
Csongrádi bronzkori lelete. (1. Farkas Sándor a.) 

."— határban. Középkori sírok a — (Arch. értes. XIII. 1.) 
Csonka-torony. felavatásánál. A szalontai — (Il. Szász 

Károly a.) 
— A szentimrei — (l. Blaskovich Sándor a.) 
— -ról. A peleskei épületmaradvány s a Szigligeti — 

(I. Adám Iván a.) 
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Csontdomborművek a n. múzeumban. Kora, keresztény 
elefánt- és egyéb: — (I. Semper H. a.) 

— -eszközei. A lengyeli telep agancs- és — (I. Wo- 
sinszky Mór a.) 

. — Csontok lelhelyéről. A nyitrai várhegy oldalában talált 
cserepek és — (I. dr. Ádám Endre a.) 

Csontos halak bélcsatornájának szövettanához. Adatok 
a tengeri — (Il. Abonyi Sándor a.) 

Csontosi János. A. Corvina-kérdés az 1843/44-iki or- 
szággyűlésen. Kivonat. (Akad. értes. 4.) 

I ."— Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában. 
(Hadtört. közl. III. 2.) 

— Jelentés a varsói eb zttszttétet tett kutatásaimról. 
"a. (Akad. ért. 7.) 
— Két kiadatlan okmány a váradi szent szobrok ter- 

vezett elszállításának történetéhez 1599-ből. (Arch. 
értes. XXX. 4.) 

—- Literati Nemes János hagyatékáról. (Arch. értes. 
XXX. 3.) 

K 1, áldás Mátyás és Beatrix kiadatlan arczképei egykorú kéz- 

. iratokban. 1 fénynyomatos melléklettel. (Arch. értes. 

XXX. B) 
— Ujabb adatok , Attavantestől festett Corvin-codexek" - 

ről. (Arch. értes. XXIX. 3.) 
— (Il. , A Konstantinápolyi küldöttség jelentése " a.) 
Csontszerszámok a tiszafüredi múzeumban. Őskori — 

Ábrák. (Arch. értes. XXV. 2.) 
— -tárgyak a tiszafüredi múzeumban. Őskori — Ábra. 

(Arch. értes. XXV. 2.) 
a 188 — -vázakról. Kőkori zsugorított — (1. dr. Mahler Ede a.) 

HT . Csoportok elméletéhez. Adalék a véges — (I. Bauer 
Ms Mihály a.) 

Csorba György. Adalék az egész számok additiv elő- 
állításának elméletéhez. (Math. és term. tud. értes. 
XVII. 2.) t 
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Csornai leletek. 2 képes táblával. (1. Bella Lajos a.) 
— -ről 1888/89-ben. (I. Lakner Ambró és Xy. a.) 
— — Újabb —- (1. Bella Lajos a.) 
Csorvai Árpádkori füstölő. A szeged — (I. Reizner 

János a.) 
Csókai , Kremenyák"-on. Ásatása a — (I. Gubitza 

Kálmán a.) ; 
— leletekről. Úlabb a fjudás Gyula a.) 
Csórai dombormű. A gundestrupi edény és a — (I. 

." " Petersen a.) . 
Csökmői lelet. (1. Cséplő Péter a.) 
-— és puszta-kovácsi leletekről. A — (I. Cséplő Péter a.) 
Csugai és maguliczai őstelepekről. (Hunyad m.) A — (I. 

Téglás István a.) 
Csuklós tartók grafikai elméletéről. A statikailag hatá- 

rozatlan reactiójú — (Il. Kherndl Antal a.) 
rejogültá és oroszvári ásatások. 2 képes táblával. (1. dr. 

. Sőtér Agost a.) 
— sírmezőn. Ásatások a — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
Csuszamlásának meghatározására. Újabb módszer vál- 

takozó áramú indukcziós motorok — (I. Hoór Mór a.) 
Csuvas neve. A samán — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— népköltési gyűjtemény. I. kötet. (1. dr. Mészáros 

Gyula a.) 
— ősvallás emlékei. (I. dr. Mészáros Gyula a.) 
— szójegyzék. (I. Gombocz Zoltán és Paasonen a. is.) 
Csúcsíves szentségtartó fülkék és házacskák Erdélyben. 

(I. dr. Roth Viktor a.) 
Csücskös bronzkorong Kácsról. Őskori — Ábra. (Arch. 

értes. XXX. 2.) 
Csüngő; előbbi állítólag Erdélyből való, a düsseldorfi 

múzeumban. Arany CV és arany — Ábrák. 
(Arch. értes. XXV. 

— Madáridomú bronz — . gli Gr. N. a.) 
Csütörtökhelyi kápolna. A Szepes- — (I. Horváth 

Viktor a.) 
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Csűrös Ferencz. A debreczeni városi tanácsülések jegyző- 
. könyvéből kiírt adalékok Melius Péter életéhez. 

5 (Irod. tört; Közl. XX. 1.) 
— Adalékok a debreczeni Fűvészkönyv történetéhez. 

(Irod: tört: közl, XVII. .3.) 
— Adalékok Gyöngyösy István és a Gyöngyösy. család 

történetéhez. (Irod. tört. közl. XVII. 2. 
. — Csécsi János levele Deli László szőlőskei paphoz. 

(Irod. tört. közl. XVII. 4.) 
— , Csokonai , collegiumi pöre. (Irod. tört. közl. XV. 4.) 

Cubiculumban. — Újabb fölfedezések a pécsi őskeresz- 
tény — (I. dr. Czobor Béla, a.) 

Cucurbitina el. E. Alpica L. K. és E. Inconspicua E. 
S. nevű fajokról. Adatok az újabbirányú Descendentia- 
elmélethez. Tanulmányok az Epeira  — (l. dr. 14440 
Adolf a.) 

Cultura értékéről. A — (Il. dr. Bárány Gerő a.) 
— -politika köréből. Uti jegyzetek az államtan és — 

(I. Schvarcz Gyula a.) 
Cultus jellemzéséhez. Adalék a legújabb Cicero — (l. 

Schvarcz Gyula a.) 
— történetéhez. Ujabb adalék a sarmizegetusai alvilági 

— (]. Téglás Gábor a.) 
— -áról. Nehány szó Nemesis — (I. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
Cumont F. Mithras-emlékek Magyarországon. 5 ábrával. 

(Arch. értes. XIII. 4.) 

Curiosa. Acta — (I. , Kőszegi Pál, Bercsényi hágassága tá 

Custozzai csata vázlata. A — (Hadtört. közl. II. 2.) . 
Cuvasicae. Vocabularium linguae — (I. Paasonen H. a.) 

Czakó Elemér. A prágai Szent-György szobor (Arch. 
értes. XXVI.. 1.) 

. — Zsigmond élete és művei. (I. Dózsa J. a.) 
— ismeretlen drámai költeménye. (1. Vadnay Károly a.) 
— (1. Vértesi Jenő a. is.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 12 
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örambét Samo dr. Slovenská TeŐ. sak (1. "Nyelvtndo: ; 
mány Ioan 

Czartoryszki-jutalomra. Meddő pályázat (Hg. — (Akad. 
S SEVOLLAST 
— pályázatról. Jelentés a — (Akad. értes. 29, 30.) 
"Czech codex. (Nyelvemléktár XIV.) 

. Czegei Vass György és Vass László naplói 1659—17839. 
Közli Nagy Gyüla. (Mon. hung. hist. II. 35.) ; 

Czegléden. Őskori régiségekről — (I. Hübner. Emil a.) 
(Czeglédi istván életéhez. (1. Kemény Lajos a.) ; 
— — Teleki Mihály levele 167 8-ból. (Irod. tört. közlem. 

76 RE iöbő; Ab 4 
 Szegtéti régiségekről, (I. Hübner Fimilr aj tabs ek o ea 
 Czeh codex. (I. , Codexeink forrásai" III.) . 
"Czeizel János. Dayka Gábor lőcsei tartózkodása. (Irod. 

"tört. közl. XV. 1.) I ; 
— Kazinczy Ferencz epistolái. drog. tört. közl. XX. 1) ker 
Czéczó. (1. Kalmár Elek a.) i-, 
Czéh. A kassai fazekas — (I. M. J. a.) 
— 1692-ik évi szabályai. A kassai varró és. erszény- 

gyártó — (I. ifj. Kemény Lajos a.) 
.—- pecsétlője 1631-ből. A korponai csizmadia — (. 

Mihalik József a.) 
Czéhek pecsétjei a XVII. és XVIII. századból." Hazai. 

ötvös — (Il. Mihalik József a.) 
— története Magyarországon. A — (an, Szádeczky 

- 

s B ette MERROTE€ 4 

Lajos a.) 
— eről. A kassai fegyvergyártó — (I. ifj, . Kemény 

Lajos a.) 
Czéhpecsétje. A nagyszebeni ötvösök — (AA értes. 

XVII. 2.) 
: A pesti ötvösök — (I. Mihalik József a.) 

—- 15 Spolááb A kecskeméti csizmadják — (I dr. Hollós 
László a.) 

4 U. a. 1661-ből. Ábra. (Arch. értes; XIV. 5.) 
— -ről. A kassai képiró — (I. Kémény Lajos a.) 
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; Bzdkes László. 4 jésvási Pál : AZENHRÉ hagyatákából k ETL EGYEN 
— — velek — (Irod. tört. közlem. IX. 1/4.) 4; 

: B naplója. (Irod. tört. közl. IV. 1/4—VII. 1/8.) je 4) 
Fáy ását Melgány: franczia változatai. ,A vén — (l. ves k EE 2 

sra Sándor a.) Azt a KER 
üz Czigányok fővajdájának patense 1574-ből. A. — (Had- det SAE TOR 
. tört. közl. X. 3 04 AN ő j Tévé T 
3 Czikó ói sírmező. A — (Il. Wosinszky. Mór a.) 

"" — sírmezőről. A — Ábrával. (Arch. értes. XVL2) 7 
." Czimer Károly. Cserni Iwán czár Szegeden. (Hadtört. 7. 
zs KOALA 0) ME 

. . . Czímere. A pécsi régi egyetem helye és — (I. Gerecze 
5 "Péter ap : jr Aögt 

. —— Cziímerek hazái emlékeken. Családi — (I. Bárczay 0. 
Mu: ; Oszkár a, MBE gyi A LZHGAE 
" " — Magyar nemzetségi — (I. dr. Karácsonyi János: 90 
: 148 . Magyar nemzetségek a XIV." század közepéig, III. 16 ÉRÉS. 

5 kötet 2. fele a.) I Aa 
. —. — régi. hazai ötvösműveken. (I. Csergheő Geiza a.) ; 
. ——— Czímeres falkárpit az iparművészeti múzeumban. Két — 

sk (I. dr. Réthy László a.) 
" —— — paizs, XVI. századi n. múzeumi kelyhen. Ábra. (Arch. 

. — értes. XIV. 3.) 3 
 Czipőidomú római bronzedény budapesti magángyűjte- 

. — ményben. Ábra. (Arch. értes. XXI. 1.) Ses 
. Cziráky Gyula. A bácsbodroghi földvárakról. (Arch. 

ak értes. XXIV. 4.) ; 
. —. —  Bácsmegyei sánczókról. Ábrával. (Arch. ért. XXIV. 3.) 
. — — A bogojevai (Bács m.) őstelepről. 3 képes táblával. 
B" (Arch. értes: XVIII. 1., 8.) ú 

S. — — U. az. 2 képes táblával és 3 ábrával. (Arch. 
E eövértes: XIX. £.) 

VAGAEBRR aTÓmai sánczok"-ról. (Arch. értes. XX. 1.) 
— — régi emlékeiről. 12 ábrával. (Arch. értes. XX. 3.) 
."— — sírmező és földvár. 1 helyrajzzal és 7 ábrával. 
— (arc. értes. XIX. 3.) 

e ú 

194 
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Cziráky Gyula. Gombosi (azelőtt Bogojeva) emlékekről. 
22 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 1. 

— — régiségekről. 60 ábrával. (Arch. értes. XXI. 5.) 
—  Régiségleletekről Bács-Bodrogmegyében. nb értes. 

XXV: 1) 
— Újabb urna-temető Dunaföldvárott. (Arch. ért. XXI. 3.) 
Czisztercziek középkori iskolázása Párisban. A — (. 

Békefi Remig a.) 
— reformátora. Hunyadi Mátyás király, mint a — (I. 

Békefi Remig a.) 
Czím fölvételéről. Az ausztriai császári — (1. Nagy Ernő a.) 
Czímer Károly. A brentai hadjárat 899—900. (Had- 

tört." közl. X. 1.) 
— A szegedi veszedelem. (Hadtört. közl. IV. 2/3.) 
— Cserni Iván czár Szegeden. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— "Temesvár megvétele. 1551—1552. (Hadtört. közl. 

VI. 1. [2 rajzmelléklettel.] 2/3.) 
Czímere. Csáktornyai Ernust Zsigmond — (1. Csergheő 

Géza a.) 
— —. Pécsett. (I. Boncz Ödön a.) 

.— A M. Tud. Akadémia — (Il. Viszota Gyula a.) 
— Szamosujváron. Uljesenich György — (Il. dr. Schön- 

herr Gyula a.) — 
Czímerek tanulmánya. A nemzetségi — (I. Csoma 

József a.) 
— hazai émlékeken. Családi — (1. Bárczay Oszkár a.) 
— hazai ötvösműveken.  Ösmeretlen — (I. Csergheő 

Geiza a.) 3 
— -et ábrázoló festett üvegablak I. 802 HIzZ KILLER korából, 

a zürichi múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XXII. 2.) . 
Czímeres leveleinkben. Magyar viseletképek — (1. dr. 

Szendrei János a.) 
— -képe. A  mályfalvi templom és — (I. Mihalik 

József a.) 
— ről. Egy trencséni — (I. Sándorfy Nándor a.) 
— -táblák. Régi halottas — (1. Kövér Béla a.) 
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.Czímszó-jegyzéke. A magyar szótárak — (1. Szily u 
Kálmán alatt.) 

(Czobor Béla dr. A berni diptychon. 1 fénynyomatú 
képes melléklettel és 4 ábrával. (Arch. értes. X. 4.) 

5"  —— — Jaáki apátsági templom. (Arch. értes. X. 1.) Él: 
. " —. Műemlékek országos bizottságának működése 1889 Hy 
je és 1890-ben. (Arch. értes: IX. 5. és X. 4.) ERR 
8 — Pécsi székesegyház domborművei. Kivonat. (Akad. 7 zat attátó 
Ú . értes. 1889. XIII. 4.) a SZA 
. — Árpádházi boldog Margit állítólagos házi oltárkája. a 
b Részlet székfoglalójából. (Akad. értes. 141.) ; 
; — Emlékbeszéd Pauer János Il. tag fölött. 63 lap. 1890. 
E Arczképpel. (Emlékb. VI. 7.) 1.20 
. —— — Erdődi Bakócz Tamás kárpitja. (Arch. értes IX. 3.) 
" ——  — Jelentés a Bézsán-pályázatról. (Akad. értes. 116.) 

— Két régi ötvösmű az erdélyi egyházmegyéből. 2 
képes táblával. (Arch. értes. XII. 4.) 

2 Újabb fölfedezések a pécsi őskeresztény cubiculum- mét 
ban. Kivonat. (Akad. értes. 157.) ey 

— Tr. tag T. 1904. jan. 23. (Akad, értes. 173. és Arch. KE. 
É értes. XXIV. 1.) XA 8) 
" —  — — ravatalánál 1904. jan. 26-án. Ballagi Géza Il. tag Hy 
a gyászbeszéde — (Akad. értes. 170.) Bs 

. — fölött. Békefi Remig Il. tagtól. Emlékbeszéd  — ) i 
(Emlékb. XII. 10.) —- 80 

Czoborhegyről Dókus Gyula gyűjteményében. Őskori 
rézbalta a — Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 

Czobor Mihály, a Chariclea első magyar fordítója. (I. 
Zsák J. Rudolf a.) : 

. ——— Czopf? Hogy készült a — (Hadtört. közl. V. 1.) 
" —— — vége. A — (Hadtört. közl. II. 1.) 

. Czölöpépitmények? Voltak a Fertőben őskori — (I. 
Bella Lajos a.) 

Czömpölye. (Irod. tört. közl. VIII. 3. , Vegyesek.") 
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Czuczor Gergely elfogatása. (1. dr. Illésy Jöt: Irod. 
tört. tarlózatok. VIII.) 

—- Széchenyi és — (I. Viszota Gyula a.) 
. — és Vörösmarty iskolai nyelvtanai. (I. dr. Illésy János a.) 
" — emlékezetére. Elmondotta Beöthy Zsolt okt. 5-én a 

Czuczor-emléktábla leleplezése alkalmával. (1. Beöthy 
Zsolt a.) 

Czukorképző működéséről. Vizsgálatok a máj — (I. 
"Tangl Ferencz és Harvey Vaughan a.) ; 

d" hang történetéhez. Adalék a finn-ugor — (I. Paaso- 
nen H. a.) 

D. Arany , Bajusz" cz. költem. forrásához. (Irod. tört. 
közlem. XI. 2.) ; 

—  misztótfalusi Kis Miklós - életéhez. (Irod. tört. közl. 
1.6 KÉR) 

— Pápai (Páriz —) anekdoták. (Irod. tört. közl. XI. 2.) 

d. d. A temesvári múzeum gyűjteményei. (Arch. értes. 
XXIV. 4.) 

D. K. Kis-Kőszegi fibulák. (Arch. értes. XXVII. 9) 
. — Nagykapornoki honfoglaláskori sírlelet. (Arch. értes. 

XXVII. 2.) 
—  Rezihegyi bronzlelet. (Arch. értes. XVII. 5.) 
— Somogymegyei leletek. (Arch. értes. X. 5. és XVII. 5.) 

D. L. Vegyesek. (Il. , Vegyesek" a.) 

d—Il és d—z hangmeegfelelésekről. A HR DAtAALGERÓ GES 
(I. Munkácsi Bernát a.) 

Dabroni urnatemetőből. Nyomok a — (1. Darnay Kálmán a. ) 

Dacia aldunai határkapuja. A Trajanus előtti — (I. 
Téglás Gábor a.) 3 

"— -ban. A római bányászok temetkezési módja — (l]. 
Téglás Gábor a.) 

— délkeleti hadi szervezetéről. A rozsnyói táborhely 
(Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. Ta- 
nulmányok — (I. Téglás Gábor a.) 

j 
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. Dacia fővárosából, Sarmizegethusából. Thrák lovasemlé- 
kek — (I. Téglás Gábor a.) 

— hadszervezetéhez. Újabb adatok — (1. Téglás Gábor a.) 
. — nyugoti határa és a római sánczok. (1. dr. Fröhlich 
e Róbert a.) 

.— történetében. Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szer- 
vezetéről. A rozsnyói táborhely (Erdenburg) és je- 
lentősége — (1. Téglás Gábor a.) 

— történetéhez viszonya az aldunai határvédelemnek. 
"(I. Téglás Gábor a.) 

Daciai aranybányászat. A régi — (I. ,a. b." a.) 
— aranybányászatának ethnografiai viszonyai és ad- 

ministrationalis szervezete. A rómaiak — (I. Téglás 
"(Gábor a.) 

jelnél -ról. Tanulmányok a rómaiak — (I. Téglás Gá- ; 
bor alatt.) 

— ezüstfibula. Ábra. (Arch. értes. XI. 5.) 
— út Palánkától a Bisztra torkolatáig. A — (I. Téglás 

Gábor a.) 
— útvonala. A ravénnai geographus ismeretlen — (I. 

Ornstein József a.) 
—  útvonalából az Uj-Palánkától Zsuppáig, vagyis a 

Bisztra-Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető 
nyugati útvonal helyrajza, hadállásának stratégiai és 
közgazdasági . jelentősége. A  Tabula-Peutingeriana 
hármas — (Il. Téglás Gábor a.) 

Daciában. Az aranybányászat ethnographiai és adminis- 
trationalis szervezete — (I. Téglás Gábor a.) 

— -ra vonatkozó földrajzi adatainak kritikai méltatása. 
Herodotos — (]. Téglás Gábor a.) 

— -ról. A történelemelőtti — (I. Téglás Gábor a.) 
Dacicus és a pogujori földvár. A limes — (1. dr. Finály 
S-EGÁBOT- a) 
— igazolása. (A cord dhesyi szakasz Kissebestől a 

Pojk-szorosig.) A limes — Kivonat. (1. Téglás Gá- 
bor a.) 
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-— 

Dacicus keleti része. A limes — (I. Téglás Gábor a.) 

k 

két Küküllő és Olt közötti részlete Udvarhelymegye 
éjszaki és keleti hegységeiben Oroszfalutól Alsó- 
Rákosig. A Limes — (Il. Téglás Gábor a.) 

. Daday Jenő. Dr. deési — A Caridina Wyckii (Hicks) 

— 

postembryonális fejlődésmenete. (Math. és term. tud. 
értes. XXV. 2.) 

Délamerikai halakban élősködő  Paramphistomida- 
fajok anatomiai és szövettani viszonyai. (Math. és 
t. t. értes. XXIV. 4.) 
Kagylósrákok haránt-csíkos izomrostjainak finomabb 
szerkezete. Kivonat. (Akad. értes. 50.) 
— U. az. (Math. és term. tud. értes. XII. 2/3.) 

".— U. az. 81 lap. 1894. 2 rajzlappal. (Term. tud. 
értek. XXIII.) 6.) 1.— 

Magyar fauna édesvízi fonálférgei. (Math. és term. 
tud. értes. XIV. 5.) 
Magyarországi yinisstájok. (Math. és term. tud. 
értes. XIX. 1.) 
— kagylósrákok magánrajza. (Ostracoda Hungariae.) 
A szöveg közé nyomott 64 ábrával. ÍV és 320 lap. 
1900. : . 6. .— 

Mezőségi tavak mikroskópos aunája. (Math. és term. 
tud. értes. X. 6/7.) 
Nápolyi öböl rotatoriái. 2 rajzlappal. 52 lap. 1890. 
(Term. tud. értek. XIX. 7.) 1.— 
— U. a. kivonata. (Math. és term. tud. értes. VIII. 
1. és Akad. értes. 8.) 

Az Anuraeidae rotatoria-család revisiója. 1 tábla. 
(Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) 
Asplanchna-fajok áttekintése és hazai képviselőik. 
2 táblával. (Math. és term. tud. értes. IX. 8/9.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 20.) 
Adatok a tátrai tavak mikrofaunájának ismeretéhez. 
(Math. és term. tud. értes. XIV. 5.) 
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Daday Jenő. Adatok az alföldi szikes vizek mikro- 
faunájának ismeretéhez. 2 táblával. (Math. és term. 
tud. értes. XI. 8/9. XII. 1.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 45.) 

— Hátsóindia, Sumatra, Java és Hawaii-szigetek 
Copepoda-faunájának ismeretéhez. (Math. és térm. 
tüd. értes. XXIV. 2.) 

— Német-Kelet-Afrika édesvízi mikrofaunájának is- 
meretéhez. (Math. és term. tud. értes. XXV. 5. 
XXVI. 1—65.) 

Délamerikai halakban élősködő Trematodák. (Math. 
és term. tud. értes. XXIV. 4.) 

Édesvízi mikroskopi állatok Ceylonból. (Math. és 
. term. tud. értes. XVI. 1.) 

— Mongoliából. (Math. és term. tud. értes. XXIV. 1.) 

Halakban élősködő új ázalék állatka. (Math. és t. 
t. értes. XXIII. 4/5.) 
Helminthologiai tanulmány. (Math. és term. tud. 
értes. XVIII. 3.) 
Magyarország édesvízi fonálférgei. Kivonat. (Akad. 
értes. 84.) 
— U. az. (Math. és.term. tud. értes. XIV. 5.) 

Paraguay mikrofaunájának alaprajza. (Math. és term. 
tud. értes. XXIII. 3.) 
Turkesztáni édesvízi mikroskopi állatok. (Math. és 
term. tud. értes. XXI. 4.) 
Uj-guineai entomostrakák és hydrachmidák. (Math. 
term. tud. értes. XVIII. 1.) 
— szabadon élő nematodok. (Math. és term. tud. 
értes. XVII. 5.) . 
Új vagy kevéssé ismert idegenföldi Miriopodák a, 
magyar nemzeti múzeumban. (Math. és term. tud. 
értes. XII. 1.) 
— U. a. kivonáta. (Akad. értes. 47.) 
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186 . Daday—Danikó 

Daday Jenő. Újabb adatok a Balaton jikzodiknázának 
ismeretéhez. (Math. és term tud. értes. XII. 4/5.) 

"— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 56.) 
— UJ-guineai rotatóriák. [Rotatoria Novae-Guinea.)] 

(Math. és term. tud. értes, XV. 3.) 
Daday UJ. és Barrois T. Adatok az aegyptomi, palaes- 

tinai és syriai rotatoriák ismeretéhez. (Math. és term. 
tud. értes. XII. 4/5., 7.) 

— (Il. Barrois T. a. is.) 

Dallam-gyűjtemény(?) A XIV. századi magyar — 
(Akad. értes. 15,) 

Dallamai. Adalékok a magyar zene történetéhez a 
XVII. században. A Kájoni-Godex — (1. Seprödi 
János a.) 

Dalmáczia. Az Árpádok és — (1. Marczali Henrik a.) 

Dalmatius (Valerius-) tiszteletére. Fölirat — (I. Momm- 
sen Tivadar a.) 

Dalmát irodalom. Kivonat. (1. dr. Havass Rezső a.) 

Dalok. Kisázsiai török nyelv. — II. Brusszavidéki szó- 
lások. III. Láz —  Szójegyzék. (I. dr. Kúnos 
Ignácz a.) 

Daloskönyv CXXV. kik csonka darabjának variánsa. 
A vásárhelyi — (I. ,sz." a.) 

Dalóskönyve. Petrarca — et Radó Antal a.) 
Daltöredék. Egy vepsz — (I. dr. Setálü Emil a.) 
Dana, damna. (I. Melich János a.) 
Dana D. Jakab k. tag § 1895. ápr. 14-én. (Akad. 

értes. 77.) 
— emlékezete. (1. Schmidt Sándor a.) 
Danielik. János tiszt. tagról. Emlékbeszéd — jneüzényi 

József tiszt. tagtól. — (Emlékb. VI. 11.) —.60 
Dankó József Hymnariúma. Ismertetés. (Irod. tört. 

közlem. III. 1.) 
— Rómer Gáspár pozsonyi kanonok síremléke. Képes 

táblával. (Arch. értes. XI. 4.) 

ll; (E 
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Dankó József Il. tag T 1895. január 14-én. (Akad. s 088 
értes. 65. és Arch. értes. XV. 1.) "1 ÖBB 

— 1. tagról. Emlékbeszéd — Pór Antal r. tagtól. Fe 
(Emlékbeszédek IX. 2.) —.60 8728 

. Dankófalvai bronzleletről. A — 1 ábrával. (1. Lehóczky 
Tivadar a.) . ; 

Dante Alighieri. A purgatorium. Fordította, bevezette 
és jegyzetekkel kisérte Szász Károly. Megbirálta 4, zstla 
Imre Sándor. Kis 809. 528 lap. 1891. 4.— IG SÉKRE 

; kötve 5.— úg 
— A paradicsom. Fordította, jegyzetekkel és magya- 7 

rázatokkal kisérte Szász Károly. (K. K. V. Uj folyam b 
XXXVIII. kötet.) Kis 80. XIII és 424 lap. 1899. vk 

fa ES in fi 

3 3 3 kötve 5.— vő ZA 
.— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 4., 6.) 3 v 08 
— első magyar fordítói: Császár Ferencz, Bálint Gyula. ÉL 

(I. Kaposi József a.) 49 
— Magyarországon. (1. Kaposi József a.) rás 
— paradicsoma. Előterjesztés. (Akad. értes. 108.) öz 
— Vita Nuova-ja. (1. Ferenczi Zoltán a.) sz 

ÚR — -ban. A nemzeti szellem — (I. Radó Antal a.) 761 KR 
Darázsairól. A föld fém — (Il. Mocsáry. Sándor a.) ; 

Darkó Jenő. A görög nyelv thesaurusának terve. ij; 
(Nyelvtudomány II. 4.) CR AT 

— Magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi iróknál. Hey 
76 lap. 1910. (Nyelvt. értek. XXI. 6.) 1.80 18 
(I. Akad. értes. 214 a. is.) I 9. 

Darlaczi emlékekről. 2 ábrával. (Il. Téglás István a.) , vő 

Darnay Kálmán. Szentmártoni — A csabrendeki dia- vagz 
démáról. Képes táblával. (Arch értes. XXI. 5.) . et. 

— A dályai urnatemető. 13 ábrával. (Arch. értesítő "SAGA 
XXIII. 1.) e. 

I — Galamboki sírleletről. Képes táblával. (Arch. értes. A 
1 XIII. 2.) KE 
j ; ke 
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188 Darnay Kálmán 

Darnay Kálmán. Kőszegi vasleletről. 11 ábrával és 

ee 

2 képes táblával. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
Sümeghi etruszk bronzedényekről. 2 képes táblával. 
(Arch. értes. IX. 3.) 
Zalaszántói halmok és két magyar lovassír. 2 áb- 
rával. (Arch. értes. XIX. 3.) 
Uzsavölgyi bronzkines. Képes táblával. (Arch. értes. 
XXX. 5.) 
Badacsonyi lelet. 3 ábrával. (Arch. értes. XXV. 1.) 
Celta pénzverő és öntőműhely Szalacskán. (Somogy 
m.) 73 ábrával. (Arch. értes. XXVI. 5.) 
Csabrendeki újabb urnatemető. (Arch. értes. XI. 2.) 
Ezüstgyűrű a XIII. századból. Ismerteti — (Arch. 

; Ort0S. XXVIII. 1) 
Fonyódi urnasírról. 2 ábrával. (Arch. értes. XXV. 2.) 
Hadtörténelmi emlékekről Sümeghen. (Arch. értes. 
XX. 4/5.) 
Kelta lovassírról. 15 ábrával. (Arch. értek XXVI.1.) 
Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán. (Somogy 
m.) 35 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 4. 
— U. a. 73 ábrával. (Arch. értes. XXVI. 5.) 
— U. a. 55 ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 2.) 
— U. a. 41 ábrával. (Arch. értes. XXX. 2.) 
Két Nagy-Somló melléki lelet a hallstatti korból. 3 
képes táblával. (Arch. értes. XV. 4.) 
Kisapáti bronzkincs. 5 képes táblával. (Arch. értes. 
JOVAL AA 
Magyarország őskora. Ismertetés. (1, Szá 
Nyomok a  dabroni urnatemetőből. "(Arch. értes. 
IX. 4.) 
Rezihegyi bronzlelet. (Arch. értés. XVII. 5.) 
Régi ekék részei Sümegh vidékéről. 2 ábrával. 
(Arch. értes. XXIV. 3.) 
Rézkori emlékekről Zalamégyében. (Arch. ért. IX. 5.) 
Sírleletekről a vaskorból. 2 ábrával. (Arch. értes. 
ML; 2.) ; 
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Darnay Kálmán. Somlyói (Zala m.) leletekről a hall- 
statti korból. 27 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 1.) 

— Somogymegyei leletek. (Arch. értes. X. 5. XVII. 5.) 
— Sümeg és vidékének őskora (Arch. közlem. XXII.) 

" — — vidéki emlékek a régibb középkorból. 8 ábrával. 
(Arch. értes. XXI. 2.) 

— — leletekről. (Arch. értes. XI.1., XVI. 5., XVII. 4. 
1 ábrával és 1 képes táblával.) 

— — skytha leletről. 4 ábrával. (Arch. értes. XXI. 4.) 
— Szeghalmi  ásatásról. 4 ábrával. (Arch.  értes. 

EXV.: 1.) s 

— Szt. Gróth polgárvárosi ásatás. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— — régiségekről. 3 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 2.) 
"— "Tárkányi leletek. (Zala m.) (Arch. értes. XIV. 2.) 
— Újabb adatok a csabrendeki urnatemetőből. 2 ábrá- 

val. (Arch. értes. X. 2.) 

— — leletek Csabrendek vidékéről. 3 ábrával. (Arch. 
értes. XIII. 1.) 

— Vas- és Zalamegyei régiségekről. 4 ábrával. (Arch. 
értes. XVI. 3.) 

— Vízvezető ólomcső Bregetióból. (Arch. értes. XVII. 1.) 
— , Kleiszt Károly és Száraz Antal. Két Nagy-Somló- 

melléki lelet, a hallstatti korból. Három képes táb- 
lával. (Arch. értes. XV. 4.) : 

Daróczi Borsod megyei bérczúti  őstelep. A tibold — 
(1. Balázs Béla a.) 

Daróczy Aladár. Tolna vármegye közgazdasági leirása. 
I. Történelmi rész. 92 lap. 1909. 1.20 

— Zoltán. Lussuniumi mérleg. Egy ábrával. (Arch. 
értes. XIII. 3.) 

— — római út és egy ismeretlen mértföldjelző. (Arch. 
értes. XVI. 5.) 

—  Román-bogsányi bronzkori leletről. (Arch. értes. 
XXIV. 4.) I 
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(190 Darufalva—Deák 

Darufalváról. Régi vaskori bronzkarperecz — Ábra. 
. (Arch. értes. XXIV. 1.) ; 

— -falvi ezüstlelet. (I. Kugler Alajos a.) 
Darvai Móricz dr. (1. Bodley a.) j 
Darvas Orbán. Sopronmegye régiségeiről. Egy ábrával. 

(Arch. értesítő XV. 5.) : 
Darvinismus újabb vitakérdései. A — (I. ,R. N." a, 
Dayka Gábor életéhez. Hivatalos adatok — (I. dr. 

, . Illésy János alatt.) ; 
— lőcsei tartózkodása. (I. Czeizel János a.) 
— szobrának  leleplezésekor Ungvárt, 1909. október 

83-án. György Endre It. beszéde — (Akad. értes. 239.) 
Dályai urnatemető. A — (I. Darnay Kálmán a.) " 

. Dán fordításban. 1851—1904. Magyar szépirodalom — 
(Akad. értes. 203.) ; 

— kir. Akadémiától küldött okiratokról. Jelentés a — 
(Akad. értes. 21.) i 

— nemzeti múzeum ásatásai. A — (Arch. értes. XX. 3.) 
— vajda. (1. Hadtört. okmánytár 1. szám a.) 
Dániában. A-magyar irodalom — (Akad. értes. 120.) 

. — Shakespeare — (I. P. J. a.) 
Dávid Lajos. Az algebrai iteratio elméletéhez. -kntzazs 

és t. t. értes. XXV. 4. és XXVI. 3.) 
."— — (határfüggvényéről. (Math. és term. tud. értes. 

XXXVIII. 3. 
Deák tréfás (verses) prédikácziója. Egy sárospataki — 

(I. Földvári László a.) 
. Deák Farkas r. tagról. Emlékbeszéd — Báró Rad- 

vánszky Béla t. tagtól. (Emlékb. VIII. 9.) 30 
— Ferencz. Vitéz Kádár István énéke Rákóczy György 

1657-iki lengyel hadjáratából. (1. Irod. tört. közl. 
XVII. 3. 

— élet- és jellemrajzára hirdetett pályázatról. Jelentés 
a Gróf Andrássy Gyula r. tag adományából — 
(Akad. értes. 118, 115, 1837, 185, 191.) 

—  — élete. (Il. Ferenczi Zoltán a.) : 
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sá85 Deák TÖRnÁSB és a M. Tud. "Kkadórik J8 Szily Kál: Agi 
Zen án a) 
.  — két levele Budenz fásabthoz, (Akad. értes. 254.) jét 
. — levele a Vörösmarty árvák érdekében. (1. Rexa 07 
— — Dezső alatt.) i ag ak lle tETÉGB 

 — mint büntetőjogász. (I. Balogh Jenő a.) 48 
— mint tanuló a győri akadémián. (1. Ferenczy Zoltán a.) 54 

. —— — -re. Emlékezés — (I. Gyulai Pál a.) xi 

. " — Deákos iskola. A — (I. Császár Elemér a.) Me 

. ——— Deáktéren. Római sírok a. soproni — (Arch. értes. 
Ke XI 3 

; . Debreczen. Jókai és — (I. Oláh Gábor a.) 
úti . — városának régi jegyzőkönyveiből. Nyelvtörténeti KVA L 
Me adatok — (I. Zolnai Gyula a.) I MESZ 
. —— — -i Csokonai-síremlék és Péczely József. A — (. dr. te AG 
BG . Barcsa János a.) 
— — — — történetéhez. Adalék a — (I. dr. Barcsa J ános a.) 
— — — ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. 

. A — (1. Békefi Remig a.) 

."— Fűvészkönyv történetéhez. Adalékok a — (I. Csűrös 
,  . Ferencz a.) ; 

. — — írók. Életrajzi adalékok. (I. dr. Borovszky Samu a.) 

. — — írók és tanárok 1588—1700. (I. dr. Borovszky 
Mi  Samú a j 
. — — Kalocsa János. (I. Kalocsa János a.) 408 

—- kollegiumból. Arany János távozása a — (1. dr. 0 
AA Barcsa János a.) 
. —. — színpad műsora 1811-ben. A — (I. Bayer József a.) 
! — — Tasso és — (1. Széchy Károly a.) 
. — — városi múzeum kiadványai. III. füzet 1908. A — 
.. ! (Arch. értes. XXIX. 4.) 
"— —. tanácsülések jegyző őkönyvéből kiírt adalékok MGÜDE 

. . Péter életéhez... A — (I. Csűrös Ferencz a.) ése 
Debrői altemplom. A — (1. dr. Gerecze Péter a.) 
gjoscbal végső "menedékvárainak holléte. (I. Téglás 7 

[zabot 8 I 15 A a ZORÁN 
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192 Declinatió—Demografia 

Declinatióról. A ,töves" — (I. Kalmár Elek a.) 

Dedicatiója, mellyel Zrinyi Miklós munkáit II. Rákóczy 
Ferencz fejedelemnek ajánlja. Forgách Simon tábor- 
nok — (Hadtört. közl. II. 4.) 

Defterek. Magyarországi török kincstári — (I. dr. 
Velics Antal a.) 

Deli László szőlőskei háphos. Csécsi János levele — 
(I. Csűrös Ferencz a.) 

Deliblati homok napi hőmérséklet ingadozása. A — (I. 
Cholnoky Jenő a.) 

Delos. (I. dr. Hekler Antal a.) 
Demek Győző dr. Adalék a , Mondolat-pör" keletkezé- 

sének történetéhez. (Irod. tört. közlem. IV. 1.) 
— Kazinczy Ferencz egy kiadatlan levele. (Irod. tört. 

közl. VIII. 2.) 
— Részletek Kisfaludy Sándor magánélotátá (Irod. 

tört. közl. VI. 3.) 
Demeter ? Domborműves bronzlap a a. nagyogyoti colle- 

gium múzeumában. Szent — : Ábra. (Arch. értes. 
XII. 4.) 

Demetrykiewicz V. dr. A sapohowoi tükör. Képes táb- 
lával. (Arch. értesítő XIV. 5) 

Demkóhegyen. Ujabb leletekről a székesfehérvári — - 
(I. Lichteneckert József a.) 

Demkó Kálmán dr. A felső- -magyarországi várósok 
életéről a XV—XVII. században. VII és 290 lap. 
1890. 5.40 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 9.) 
— A szepesi jog. (Zipser Willkühr.) Keletkezése, vi- 

Szonya országos jogunkhoz és a németországi anya- 
jogokhoz. 42 lap. 1891. (Történ. értek. XV. 3.) —.80 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 24.) 

Demographiai congressus eredményeire. Visszatekintés 
a budapesti VIII. nemzetközi egészségügyi és — (I. 
,—i." a) 
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Demokratia—Detta 193 É-A 

Demokratiája. Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög § 
államok — (I. Schvarcz Gyula a.) ie 

Demonstratiója. Sajnovics János — (I. Sz. J. a.) a 

Denárok Szerencsen. Magyar — (I. ,h" a.) úA 
Denevérek irodalma és névjegyzéke. A magyarországi — 48 

(I. Méhely Lajos a.) 0 1aó 
Denison E. Ross dr. Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti A 

buddhismus. Magyarra forditotta Yolland Artur. Ki- E: 
vonat. (Akad. értes. 248/249.) a 

Derzsidai leletről. A Kis — (I. Fetzer J. F. a.) 4 

Desargues tantételének térbeli analogonjáról. (I. Vályi ú 
Gyula a.) § 

Descartes mechanikájának alaptételei. (1. Ellend József a.) , 28 

. . Descendentia-elméletéhez. Tanulmány az Epeira Cucur- MÉ . 
.  bitina Cl., Epeira Alpica E. K., Epeira Inconspicua h 

E. S. nevű fajokról. Adatok az újabb irányú Des- l 
cendentia-elmélethez. (1. Lendl] Adolf a.) ; 

Deseöffy János számára, kit Ersekujvárból távozván, j 
helyettesül visszahagyott. Érsekujvár, 1605 novem- § 
ber 8-án. Homonnay Drugeth Bálint, Bocskay fő- 4 
vezérének instructiója — (Magyar hadi szabályzatok . 88 
gyűjteménye.) 7 

Dessewffy József gróf önéletrajza. (Il. Ballagi Aladár . 1 
alatt. 3 

ug kelátsának rangjáról. Az indukált lineár helyet- f. 
tesitések — (Il. Kürschák József. a.) 1 

— -ok elméletéhez. A köbös —- (I. Szüts Miklós a.) 5 
— -tivumok eredete. Az u. n. — (I. Schmidt József a.) i 

Determinismus elmélete. Az ethikai — (I. dr. Pauer ; 
Imre a.) 7 

Detre László és Sellei József. A sublimát véroldó k 
hatásáról. (Math. és t. t. értes. XXII. 3.) ? 

Detrehemi és klapai vicusokról. A — (I. Téglás 87 
István a.) 148 

Dettai ékszerek. A — (Il. Kárász Leó a.) 48 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 13 ; tj. 
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I Dezső Délmagyarország 

új j 4 Dezső Loránt. Néhány ismeretlen adat I. Péczeli 
1 g RORRBN József szülői életéhez. (Irod. tört. közl. XIII. 3.) 

— — Décsényi Gyula. A nagybányai Szent-István . templom. 
I. közlem. 3 ábrával. (Arch. ért. XII. 4.) 

.  — — U. az. IL. közlem. 9 ábrával. (Arch. ért. XII. Ma 
. Décséről. Tokos véső Magyar — Ábra. (Arch. ért. XV.2) 
Déghy. Mór. Kaukazusi utazásaim tudományos ered- : 

ményei. (Math. és t. t. értes. XXVIII. 5.) " 
Dékáni Kálmán. Az 1649. évi országgyűlésen Keviczky 

5: János ellen írt gúnyvers. (Irod. tört. közl. XIII. 2.) 
. — . — — Kazinczy Ferencz családi levelezése. " (Irod. tört. ; 
MEL 5 közl. XIII. 2—3.) 
.. ———— — — Diáriuma. (Irod. tört. közl. XV. 2,. 3.) 
MM — — följegyzései. (Irod. tört. közl. XII. 2—4.) . 
"5:  ——— — — ,Széphalom és házi dolgaim" cz. kézirata. jérög 
Ms bört. közl. XIV. 2.) 3 j 
" ———— Dél-Afrikában tett meteorologiai megfigyelésének ered- 
— SZKAK  ményeiről. Pater Menyhárt . — (l. dr. Főúa Gyula 
GÁL CASBB kJ sad, 

. ——— Délamerikai halakban élősködő. KÖZE ÉPBÉtE 7 00 ere 

"14 EZE anatomiai és szövettani viszonyai. A — (Il. Daday 
MEZ: Jenő a.) 

. .  — —  Trematodák. (I. Daday Jenő a.) . 
. ——— — Délibáb Miskolczon. (I. Simonyi Zsigmond a) Fi 

. —— Déli-lapp szótár. (I. Halász Ignácz a. 
—. ——— Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. Újabb 

részletek — (I. dr. Szentkláray Jenő a.) § 
...  — — -i múzeum-társulat. A — (Arch. értes. XVII. 3. 

les S2GVHIT 1, RAL 4 rá D.T ga OS, nX.ő a EL LGA, 
a: és Y" alatt ig) 

SZAKÁN — — emlékkönyve. A — (Arch. értes. XI..5.) 
Mé — -on a mult században. Oláhoók költözködése : ke (. 

1. . ,  . Szentkláray Jenő a.) 
— — A szerb monostoregyházak történeti emlékei — a. 

Szentkláray Jenő a.) 
ia j ; 1.5 U. az." Részlet. (L. Szentklárag Jenő a.) 

1 M) ökGenbk ii pi MKB ; 
(alat SATAN DG 



 Délszláv—Dézsi 

. — Délszláv csattról. Egy zománczozott — (I. Mihalik 
pee Jözset a.) 
. ——— Dévai Bezsán nevű hegyen. Római köbánya a. — 4. 
Mo Téglás. Gábor a.) 

ki, — evang. ref. templom? Mikor épült a — (I. Halováts 
Fő Gyula a.) 

48 — főreáliskola XXIII. Értesítője. A — (1. X. a.) 
. — . — múzeumban. Díszes női mellszobor a — (I. Téglás 
2 Gábor a.) 

. — — várhegyről. Őskori bálványfej és kőbányászati emili 
a — (I. Téglás Gábor a.) ; 

Dévai Mátyás. "At tiz parantsolainak, ah hit agazatinac, 
am mi atamncnac, aes ah hit petsae-tinec roeviden 
valo magara" -zatta. Matas Devai. Azt mong7a Szent 
Péter szent Lucátsnál oetoedic részé-ben Evan- 
gelománac. Vram te neuvedben meg vetem hálomatt. 
Tábláiais vagon az végénn. Kis 80. "1481.1897.  2.— 

Dévény vára a XVIII. század elején. Melléklet. (Had- 
tört. közl. IX. 4.) : 

— — -— aj várak a multban. A budai királyi palota, a po- A 
ES zsonyi és — (Il. Stephanie Adolf a.) 
sA Dézsi Lajos dr. A bártfai biblia töredékeiről. (Irod. 
- AAA tört. közl. XIV. 3.) 
". —— — A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól. 

. (Irod. tört. közl. XIV. T.) 
— Az irodalomtörténet módszerei. (Irod. tört. közlem. 

. XII. 1—4.) 
. — Adatok Brutus János Mihály történetiró életéhem 

(Irod. tört. közl. X. 4.) 
"6. — Pápai Páriz Ferencz életéhez. (Irod. tört. közi. 

ME Ex. 8/4.) 
— Arany levele a didaktikus költészetről. (Irod. tört. 

. közlem. XVI. 2.) 
— Balassa és Rimay ,Istenes énekei"-nek bibliogra- 

AjAKEAS phiája, Összeállította — (I. Báró Radvánszky Béla: 
. —— Rimay János munkái. Függelék.) 
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Dézsi Lajos 

. Dézsi Lajos dr. Cornides Dániel levele Sinai Miklós- 
hoz. (Irod. tört. közlem. VI. 4.) 

Egy magyar nyelvű történeti iskoladráma töredéke 
a XVII. századból. (Irod. tört. közl. XVI. 1.) 

— protestáns iskoladráma a XVII. századból. 
Kivonat. (Akad. értes. 228.) 

Emlékbeszéd Széchy Károly Il. tag felett. 22 lap. 
1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 5)  —.60 
Halotti emlékvers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi 
Kis Miklós ismeretlen műve 1697-ből. (Irod. tört. 
közlem. V. 3.) 
Heyden Sebald gyermeki beszélgetései 1531-ből. 
(Irod. tört. közlem. VII. 1/3.) 
Kossuth László tudósítása fiának Kossuth Lajosnak 
elfogatásáról. 1837. máj. 6. (Irod. tört. közl. V. 3.) 

Laskai János verses levelei ifj. gróf Bethlen ISst- 
vánhoz Caricleáról. (Irod. tört. köz]. XVIII. 3.) 

Levelek a göttingai kir. egyetem  könyvtárából. 
(Irod. tört. közl. VIII. 3.) 
Magyari István irodalmi működéséhez. Adalék a 
mértékes vers történetéhez. (Irod. tört. közlem. 
XIII. 4.) ; 
Mikes fordításai. (Irod. tört. közlem. XIV. 2.) 
Nadányi János történetíró életéhez. (Irod. tört. közl. 
o gél EL 
Népmeséink történetéhez. (Irod. tört. közl. VI. 3.) 

Révai Miklós emlékezete. 1907. október 7-iki elő- 
adásából. Részlet — (Akad. értes. 215.) 
Szenczi Molnár Albert levelei Camerariushoz és 
Leodiushoz. (Irod. tört. közlem. XVIII. 2.) 

Szent Ágoston Reguláinak magyar fordítása Bánffy 
(Coelius) Gergelytől 1537-ből. Előterjeszti Szilády 
Áron. Kivonat. (Akad. értes. 100. és 1. Bánffy 
(Coelius] Gergely a. is.) 
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Dézsi—Dictynoidae 3 $97 

Dézsi Lajos dr. Tinódi széphistóriája Jasonról. Kivo- 
nat. (Akad. értesítő 206.) 

— , Torcular Engaddi." (Irod. tört. közl. XVI. 1.) 
— (Il. Szeremley Barna és Dézsi L. és , Szenczi Mol- 

nár Albert naplója" a. is.) 
Diademáról. A csabrendeki — (I. Darnay Kálmán a.) 

Diaeta irodalmi emlékeihez. Az 1764-i — (I. Rexa 
Rezső a.) 

Diagnostikai értékéhez. Újabb adatok a gerinczoszlop 
és a gerinczmelléki tájék kopogtatási hangjának — 
(I. Korányi Frigyes a.) 

Dialectusai. A görög nyelv — (I. Pecz Vilmos a.) . 
— -ról. Kisázsia török — (Il. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Dialogusai a skeptikusok és atheisták legyőzésére. 
. Berkeley — (I. dr. Pekár Károly a.) 
Diamin fiziológiai hatásáról. A zsírsavsorhoz tartozó 

nehány — (I. Baumann Jenő és Udránszky László a.) 
. Diatretum töredéke Fejérmegyéből. Egy vas — (I. 

H.A) 
Diáriuma. Kazinczy Ferencz — (1]. Dékáni Kálmán a.) 

Diceus pohara. 1 képes táblával. (I. Bella Lajos a.) 

Dicey A. V. Bevezetés az angol alkotmányjogba. For- 
dította Tarnai János. Átnézte .Kautz Gyula. Kis 80. 
XViés 412 lap. 1902. (K. K.V. Új folyam. LII. kötet.) 

Fűzve 6.—- 
egész vászonkötésben 7.— 

. Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra. (1. Janus Pan- 
nonius a.) ; 

— -e Jacobus Marcellusra. Janus Pannonius — ((. 
Hegedüs István a.) 

Dicsőségünk." , Ősi — (I. Simonyi Zsigmond a.) 

Dictionarium Latinitatis Hungarorum. (Il. Bartal An- 
tal alatt.) 

Dictynoidae. (]. Chyzer K. és Kulczynski: Araneae 
Hung. I.) 
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198 Didaktikus—Differencziál 

Didaktikus költészetről. Arany levele a — (I. Dézsi 
Lajos a.) 

Didója. Vergilius — (I. Némethy Géza a.) 

Dielektromos állandójának változata a hőmérséklettel. 
Folyadékok — (I. Tang] Károly a.) . 

— állandójáról magas nyomásoknál. A gázok — (I. 
Tang] Károly a.) ; 

— testek fizikájához. Újabb adatok a — (I. Hoór 
Mór alatt.) 

— utóhatások köréből. Újabb megfigyelések — (I. Hoór 
Mór alatt.) 

Dienes Pál. A Taylor-sor az összetartási körön. (Math. 
és t. t. értes. XXIII. 4/5.) 

— Analitikai függvények  negativrendű  szinguláris 
helyeinek vizsgálata. (Math és t. t. ért. XXVII. 1.) 

-— és Dienes Valéria. Általános tételek az algebrai és 
logarithmikus singularitásokról. (Math. és t. t. értes. 
XXVIII. 1.) 

Dieta alkalmatosságával. Az 1825-i — (I. Benkó 
Imre a.) 3 

Dietz Sándor. (1. Mágócsy-Dietz Sándor a.) 

Differencziál- -egyenleteinek egy különös osztályáról. A 
variáczió-számítás parcziális — (I. Kürschák József a.) 

— — transformatiójáról. (I. Kürschák József a.) 
— -egyenletek resolvenseinek alapegyenleteiről. A homo- 

gen lineáris — (1. Beke Manó a.) 
— — elméletére vonatkozó töredékéről és az ahhoz csat- 

lakozó újabb vizsgálatokról. Riemann-nak a lineár 
— (1. Schlesinger Lajos a.) 

— — rendszereinek elméletéhez. A lineár — (I. Schle- 
singer Lajos a.) 

— — elméletében. A Sylvester-féle resultans analogonja 
lineár — (I. Rados Gusztáv a.) 

— —. egy osztályáról. A másodrendű parczialis — (I. 
Kürschák József a.) ; 

a 
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Differencziál— Diplomatika 199 

Differencziál-egyenleteiről. A variácziószámitásban föl- 
lépő másodrendű parcziális — (1. Kürschák József a.) 

— — rendszerek alaptétele. A parcziális — (I. Suták 
József a.) 

— — elméletéhez. A lineár — (I. Schlesinger Lajos a.) 
— — elméletében. Asymptotikus előállítások: a gyei 

— (I. Schlesinger Lajos a.) 

Diffusió Kirchhoff-féle egyenleteinek reductiója. A 
Ha z — (Il. Farkas Gyula a.) 

Diftongusok. A — (I. Balassa József a.) 

Dionysost ábrázoló bronzszobrocska a n. múzeumban. 
(I. dr. Ziehen Gy. a.) 

Dioptrikai rendszer osztályozásáról. — (I. Strausz Ár- 
min alatt.) 

Diósgyőri vár. A — (1. Kandra Kabos a.) 

. Diószegi Sámuelhez. Kitaibel Pál levele — (1. Kim- 
nach Ödön a.) 

Diploma. Hcsen (Győr m.) talált római katonai el- 
bocsátó — (Il. dr. Récsey Viktor a.) 

Diplomatia. Kossuth és az európai — (I. Várnai Sán- 
dor alatt.) 

— -i és történelmi congressus Hágában. Az első nem- 
zetközi — ((l. Óváry Lipót a.) 

— működése. Izabella királyné — (1551—56.) Erdély 
fejedelmi interregnuma. (1. dr. Veress Endre a.) 

—  -tariumok és Monumenták a M. T. Akadémia könyv- 
tárában. (1. Hellebrant Árpád a.) 

—  -ecus Hungaricus Andegavensis. Codex — (I. , Anjou- 
kori okmánytár" a.) 

— :patrius Hung. Codex — (Il. , Hazai okmánytár" a.) 

Diplomatika próblemája. (dr. Karácsonyi János dolgo- 
zata) — bemutattatik. A magyar egyháztörténet és — 
(I. dr. Karácsonyi János a.) 

— -i tanulmány. Szent-István király oklevelei és a 
Szilveszter bulla. (I. dr. Karácsonyi János a.) 
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200 Diptychon—Diszítésű 

Diptychon. A berni — (I. Czobor Béla a.) 

Diptychonos terracotta szobor. (1. dr. Láng Margit a.) 

Discriminánsa. Az általános körosztási egyenlet — (I. 
Rados Gusztáv a.) 

— -osztókról. A lényegtelen — (I. Bauer Mihály a.) 
Dispater szobrocskája. (1. ,h." a.) 

Dissociatio. Enzymahatás és elektrolytes — (I. Roho- 
nyi Hugó a.) 

Dissorciatiója. A mesterséges kryolith és a fluoralu- 
minium — (Il. Asbóth Sándor a.) 

Distichonok új kiadása. A Cato-féle — (1. dr. Némethy 
Géza a.) 

— Kalendáriumbeli régi magyar — (Il. König György a.) 

Disznózsír hamisításának fölismerése. A — (I. Asbóth 
sándor a) 

Divald Kornél. A selmeczbányai ág. hitv. ev. templom 
műkincsei. 4 ábrával. (Arch. értesítő XXX. 5.) 

— Az önismeret egy sajátságos ábrázolásáról Besz- 
terczebányán. 2 ábrával. (Arch. értesítő XXX. 4.) 

— Régi ötvösművek a beszterczebányai ág. hitv. tem- 
plomban. 8 és 10 ábrával. (Arch. értes. XXX. 1/3.) 

— — a körmöczi evangelikus templomban. 8 ábrával, 
(Arch. értes. XXX. 8.) 

Divergens Fourier-sorok. Lebesgue-féle állandók és — 
(I. Fejér Lipót a.) 

Divéky Adorján dr. Magyarország szerepe a lengyel 
renaissanceban. 1 ábrával. (Arch. értes. XXX. 1.) 

Dín Rümi négysoros versei. Dselál ed — ((l. Kégi Sán- 
dor alatt.) 

Dísz keletkezése. A magyar nemzeti — (I. Hampel 
József a.) ; 

Diszítésű agyagművessége. Az őslakók mészbetétes — 
(I. Wosinszky Mór a.) 
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Diszítmény—Documenta, 201 

Diszítmény XVII. századi királyföldi ezüstkancsóról a 
n. múzeumban. Dombormüves — Ábra (Arch. ért. 

KSZVI. DJ 
— — a n. múzeumi ezüstpoháron. Szegély — Ábra. 

(Arch. értes. XVII. 2.) 
— — XVII. századi ezüstpohárról a nemz. múzeumban. 

Ábra. (Arch. értes. XVII. 1, 3.) 
— -ek és kőeszközök a homorodi őstelepről. (1. Téglás 

István a.) 
— -műve a koronázás ünnepére. A kassai püspök — 

(Hadtört. közl. V. 3.) 
— -öltönyök a fraknói kincstárból. Magyar — (I. K—r 

. B—a és Kövér Béla a. is.) 
— -terem második falfestményéről jelentés. A M. Tud. 

. Akadémiai — (Akad. értes. 25, 29.) 
Djakovári püspökség történetéből. Tanulmányok a bos- 

nyák — (Il. dr. Hodinka Antal a.) 
Dobhúr boncz- és élettani viszonyai klinikai megfigyelé- 

sek alapján. A — (I. Kétly Károly a.) 
Doboczky Ignácz id. TF. (Arch. ért. XII. 2.) 
Doboka megyei történelmi társulat. A Szolnok — (Arch. 

értes. XXI. 4.) 
Dobos Kálmán. Az ungmegyei nemesi fölkelők. (Had- 

tört. közl. III. 3.) 
— Egy kérvény a Rákóczy-fölkelés időszakából. (Had- 

tört. közl. V. 2.) 
"—m Katona-levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől. 

(Hadtört. közl. IV. 3.) 
Dobozi M. és hitvese történetének költői feldolgozása. 

(I. dr. Viszota Gyula a.) 
Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 

1604-ben. Zrinyi Miklós gróf jelentése Kanizsa 
élelmezéséről és — (I. Szepessy F. a.) 

Dobsinai német nyelvjárás. A — (I. dr. Mráz Gusztáv a.) 
Documenta historiam Gabrielis Bethlen Transsilvaniae 

principis illustrantia. Acta et — (I. Gindely Antal a.) 



202 94 Dogger—Dombormű ; 

Dogger  faunájában. A Lytoceratidae Neum. család 
tagadóizmának felfedezése a S. vigilioi (Garda) — (I. 
Prinz Gyula a.) 

Dognácskáról. Pyrit — (I. Zimányi Károly a.) 
Dohány égésére befolyást gyakorló körülmények tanul- 

mányozása. A — (I. Cserháti Sándor a.) 
Dohrn Antal k. t. -r. 1909. szeptember 28-án. (Akad. 

értes. 245.) 
Dolgozat az egyetemi elmekór- és gyógytani intézetből. 

(1. dr. Schaffer Károly a.) 
Dolichenus tábla. Egy újabban előkerült Jupiter — (I. 

Csallány Gábor a.) 
Dolyányi bronzleletről. Egy — (I. Pintér Sándor a.) 
— -vidéki aranylelet. (Arch. értes. XVII. 3.) 
Domanovszky Endre I. tag. fr. 1895, ápr. 18-án. (Akad. 

értes. 65.) 
— 1. tag felett. Emlékbeszéd — Alexander Bernát 

l. tagtól. (Emlékb. XI. 1. és Akad. értes. 65.a.) —.30 
— Sándor, A Dubniczi Krónika kézirata és kiadása. 

Kivonat. (Akad. értes. 116.) 
— Kézai Simon mester krónikája. HForrástanulmány. 

180 lap. 1906. 3.20 
Domaszewsky A. dr. Egy sopronyi kőemlék feliratáról. 

(Arch. értes. XIV. 4.) ; 
— Két kiadatlan római katonai elbocsátó levél. 4 

hasonmással. (Arch. értes. XII. 1.) 
Domaszéki magyar pogánykori sírleletről. A szeged — 

(I. Reizner János a.) 
Dombormű. Az aracsi — (Il. Hpl. a.) 
— a éljék eslélnis múzeumban. Bacchansnő; antik terracotta 

Ábra. (Arch. értes. XV. 5.) j 
— Gündésítüni edény és a csórai — (ll. Petersen a.) 
— Duna-Pentelén.  Hesione - Ábra. (Arch. értes. 

Bs 09 
— a Hévízi castrumból. (I. Téglás István a.) 
— Két pannoniai — (I. dr. Ziehen Gyula a.) 

, 
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Dombormű a n.- múzeumban. Pöstyéni — (Il. Éber 
László a.) 

B Rejtélyes — (I. Lehóczky Tivadar a.) 

XV. századi mázaskályhacserépen Nadabról. (Arad 
m.) Solymár, — Ábra. (Arch. értes. XII. 2.) 
Tánczosnőt ábrázoló — (1. dr. Ziehen Gyula a.) 

a n. múzeumban. Tükörtok elefántcsontból; közép- 
kori — Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
-ről. A mezőtóháti vicusról és a potaissai Apollo — 
(I. Téglás István a.) 
— a pannonhalmi templom külső falában. Egy régi 
fél — (I. dr. Récsey Viktor a.) 

"-vei. A jász kürt — (I. Hampel József a.) 

."— A pécsi székesegyház — (I. Czobor Béla a. 

— Az igali emlék mythologiai — (I. Csermelyi 
Sándor a.) 
— magyarázatához. Adalék a budapesti nemz. múzeum 
Medusa — (I. dr. Ziehen Gyula a.) 
-művek a n. múzeumban. Antik mythologiai — (I. 
dr. Ziehen Gyula a.) 
— pannoniai síremlékeken. Figurális — (1. Hampel 
József a.) 
— a nemz. múzeumban. Kora keresztény elefánt- és 
egyéb csont — (I. Semper H. a.) 
—  Pannoniai — (I. dr. Ziehen Gyula a.) 

-műves agyagemlék Beregszászról. Ábra. (Arch. 
értes. XIII. 3.) 
— arczképeinek történetéhez. Mátyás király és Beatrix 
—. (1. Thallóczy Lajos a.) 
— bronzkorongon a n. múzeumban. Medusafej — Ábra. 
(Arch. értes. XXI. 3.) 
— bronzlap a nagyenyedi collegium múzeumában. Szent 
Demeter (?) — Ábra. (Arch. értes. XII. 4.) 
— ládika a nemz. múzeum régiségtárában. (l. Éber 
László a.) 
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Domborműves diszítmény XVII. századi királyföldi 
ezüstkancsóról a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 
XVI. 5.) 

— — elefántcsonttáblácska a salernói székesegyház oltá- 
ráról. (1. dr. Strzygovszky József a.) 

— — mellképe.I. Miksa császár — (1. Mihalik József a.) 
— — sírkő töredéke: legyezőt tartó nő. Antik — Ábra. 

(Arch. értes. XI. 2.) 
Dominicales. Sermones — (Il. , Sermones" alatt.) 

Dominitianus táblája alapján. A Pentinger-tábla ,Ad 
Scrofulas" állomásának meghatározása a Gospodin- 
örvény — (I. Téglás Gábor a.) 

Domján István -r. (Arch. értes. XXII. 4.) 
Domokos Márton bucsuztatója. (1. Benkó Imre a.) 
— haláláról. Hatvani István feljegyzései — (Irod. tört. 

közlem. XVI. 1.) 

Domokos-templom kiásatáuk geo Hölkorajásab A buda- 
vári — (I. dr. Szendrei János a.) 

Domonkos codex forrásaihoz. Az Ehrenfeld és — (I. 
Katona Lajos a.) 

— — forrásaihoz. Pótlék a — (I. ,Katona Lajos: 
Ujabb adalékok stb." a.) 

— János. A lopós halom. (Arad m.) 2 képes táblával 
és 2 ábrával. (Arch. értes. AGY ELT; 19 

Donatello és az újabb művészettörténeti kutatás. (I. 
Gerevich Tibor a.) 

Donath Gyula. Az epilepsiás roham kiváltásánál sze- 
replő anyagokról. (Math. és term. tudom. értesítő 
XXIV. 

Donatiójának görög szövegéről. Szt. István veszprém- 
völgyi — (I. Gyomlay Gyula a.) 

Donáton. Avar sírleletekről Szentes határában — (I. 
Csallány Gábor a.) 

Donner szobrászról és a süttői márványról. (I. Takáts 
Sándor a.) 
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Donner Ottó k.t.:§ 1909. szeptember 17-én. (Akad. ért. 
245. és Nyelvtudományi Közlem. XXXIX. 3. a. is.) 

Donogány Zakariás. Adatok a haemoglobin és haemo- 
chromogén kristályok tanához. Táblával. (Math. és 
term. tud. értes. XI. 3—5.) 

— és Tibáld M. Az alkohol befolyása a fehérje szét- 
esésére. (Math. és term. tud. értes. XII. 7.) 

Dorottya hermája a boroszlói iparművészeti múzeum- 
ban. Szent — (I. Hintze Ervin a.) 

— -ája s Pope Fürtrablása. Csokonai — (I. dr. Ver- 
sényi György a.) 

—"-áról 1804-ben. Két nő birálata Csokonai — (Il. dr. 
Barcsa János a.) 

Dorozsmai leletek. Újabb — (Il. T. J. a.) 

Dókus Gyula. Árpádkori sírleletek Zemplén vármegyé- 
ben. 10 táblával és 2 ábrával. (Arch. értes. XX. 1.) 

— gyűjteménye: Őskori edények Bodrog-Tiszaközről. 
3 ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 

— — -ben. Őskori rézbalta a Czobor hegyről — 
(Nyitra m.) (Arch. értes. XXII. 5.) 

— — Őskori rézbalta a Nagyerdő-pusztán. , Bendvés- 
Homok." Zemplén m. Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 

Dóm lovasszobráról. A bambergi — (I. dr. Riehl 
Berthold a.) 

-— régi síremlékei. A kassai -— (I. Mihalik József a.) 

— -ban. Váraljai Szaniszló püspök emléktáblájáról a 
szepeshelyi — (Il. Myskovszky Viktor a.) — 

— -ról s az ott újabban fölfedezett falfestményekről. 
A kassai — (I. Récsey Viktor a.) 

Dóra-jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 5, 29, 
30, 65, 66, 67, 137, 140, 173.) 

Dózsa J. Czakó Zs. élete és művei. (Irod. tört. közl. 
HI. 4.) 
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j Döbrentey. Gábor "eddig jemőkéttot levele az Akadémia 
szervezéséről és megalakulásáról. (I. Székely Ödön a.) 

— folyamodványa. (I. dr. Lampérth Géza a.) 
— három levele Cserey Farkashoz. (1. Ferenczi Zoltán.) 
— irodalmi munkásságához. (I. Rexa Dezső a.) 

 "— Kazinczy és Kisfaludy S. levelezése Pápay Sámuel- 
lel. (. Latkóczy Mihály a.) 

— levele Bolyai Farkashoz. (Il. Koncz József His 
— levelei Schedelhez (Toldy jépegezkoza (Akad. érte- 

. sítő 208.) : 
—. levelezéséből. (I. Rexa Dezső tegy AR 

f. "—— szerkesztői tevékenységéhez. Adalékok — (I. dr. 
Kristóf György a.) 

— végrendelete. (Irod. tört. közlem. X. 3.) 
FREI -hoz. Kisfaludy Sándor két levele — (. gr. Kuun 

Géza a.) 
— Malom Lujz levelei — (I. Rexa Dezső a.) kb 

Dömötör László. A brádi bronzleletről. (Arad. új 7 
ábrával. (Arch. értes. XII. 1.) 3 

— A pécskai őstelepről (Arad m.) származó öntőmin- 
tákról. 10 ábrával. (Arch. értes. XXII. 3.) 

— Arad-vidéki bronzleletről. (Arch. értes. XI. 3.) 
— Őskori leletekről Arad- és Temes megyében. (Arch. 

értes. XVII. 3.) 
— Római korbeli edények a pEe nagy-Söntátat, 

16 ábrával. (Arch. értes. X.XI. 
— Újabb lemezsajtoló bronzminták Fönlakról. 17 áb- 

rával. (Arch. értes. XXI.. 1.) 
— T. (Arch. értes. XXIII. 4.) 
Dörögdön. Római fogadalmi oltár Puszta — (4 Récsey 

Viktor a.) 7 
Draáaganu Miklós. "Hasdeiu Petriceicu Bogdán. (1. Nyelv- 

tudomány I. 4.) 
— [Latin elemek a román nyelvben. (Nyelvtud. Hl. 2 

— Gróf Széchenyi Ístván levelei — (I. , Gróf Széchenyi 
István kiadatlan leveleiből." és Akad. értesítő 162. 84 



Dráskovich János horvát bán jelentése Ferdinánd fő- 
herczeghez 1604-ben, Gelalisnak Boszniába hág 
bevonulásáról. (I. G. G. a.) 

Drassoidae. (I. Chyzer és K. Araneae hung. 36.29 
. Dráma. A legrégibb magyar jeg —- (l. kbei 

János a.) 
— a marosvásárhelyi collegiumban. 1794-iki. iskolai — 

ád (I. Szász Béla a.) . 
. . — Egy magyar Eszther — (I. Bayer József a.) 

— töredéke a XVII. századból. Egy magyar nyelvű. 
történeti iskola — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

— a XVII. századból. Egy protestáns iskola .— (I. 
B Dézsi Lajos a.) 
. —— — "Hgy sárospataki iskolai — (I. Sz. a.) 

—. előzményei hazánkban. Dr. Nagy Sándor hátrahagyott 
hiv irataiból. A tanodai — (Il. Nagy Lajos a.) 

. — Két spanyol Atilla — (I. ,14-b." a 
— Lantosok emlékezete. Protestáns — (I. Kemény 

. Lajos a.) 
Drámai költeménye. Czakó Zsigmond ismeretlen — ((l. 

: Vadnay Károly a.) 
— pályázatáról. Jelentés a Péczely-jutaiom — (Akad. 

évkönyv. XVII. 7.) 
— -író. Berzsenyi mint — (I. dr. Boross Gábor a.) 
— — Henszlmann Imre mint — (I. Leffler Béla a.) 

. — — irodalom története. A magyar — (I. Bayer József a.) 
.  — -költő. Kisfaludy Sándor mint — (Il. Bitzó Sarolta a.) 

szereteti." Jezsuita iskolai — (I. Ballagi Aladár a.) 
— :ája. Hugo Károly magyar — (Il. dr. Kőrös Endre a.) 
— — Pállya István , Pazarlay és Szűkmarkosy" ezímű 

. iskolai — (I. Kovács Dezső a.) 
.— -k. Protestáns iskola — (I. Bernáth Lajos a.) 
"— — sSzínlapjai a mult századból. Eredeti — (. Bayer 

— "József a.) 
-ra. Pályázat fojltentini — (Akad. értes. 35.) 
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Drexel Fr. dr. Két antik épületminta Dunapenteléről. 
4 ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 1.) 

Drezdai kir. kincstárban. Anjou-emlék a — (Arch. 
értes. XI. 5.) : 

Drégelypalánk. Bakytth:" Péter, Pálffy Istvánhoz hadi 
hírekről s a török mozdulatairól. 1627 julius 26. — 
(I. , Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság tör- 
ténetéhez" a.) 

— -i (Hont m.) kincsleletből. XVI. századi ékszerek 
a — Ábra. (Arch. értes. XII. 1.) 

Drugeth Bálint, Bocskay  fővezérének instruktiója 
Deseöffy János számára, kit Ersekujvárból távozván, 
helyettesül visszahagyott. Ersekujvár, 1605. novem- 
ber 8-án. Homonnay — (1. , Magyar hadiszabályzatok 
gyűjteménye " a.) 

— György és Oláh Miklós síremlékei Nagy 2 jlbHbal; 
(I. Dr. Gyárfás J. Tihamér a.) 

Dsáfer pasa. (I. Thúry József a.) 
Dselál ed-Dín Rűmi négysoros versei. (l. Kégl 

Sándor a.) 
Dsevdet Achmed efendi és Vámbéry Ármin tt. elő- 

szava , Evlia Cselebi Sziahetnáme" czímű munkája 
VI. kötetéhez. Fordította Karácson Imre. (Akad. 
értes. 146.) 

Dubniczi Krónika kézirata és kiadása. A — (I. Do- 
manovsky Sándor a.) 

Dubois-Reymond Emil k. tag - 1896. decz. 26-án 
(Akad. értes. 89.) 

Dudás Andor. Bronzlelet Zentán. Ism. 5 ábrával. 
(Arch. értes. XVIII. 3.) 

— Kőkori fejsze. (Arch. értes. XXI. 5.) 
— Gyula. A bácskai ú. n. római sánczok a régi 

oklevelekben. (Arch. értes. XXVII. 2.) 
— A begecsi ásatásokról. (Arch. értes. XXII. 4.) 
— A bodrog-monostorszegi kőemlék. (Arch. értesítő 

XIX. 3.) 
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Dudás Gyula. A bogojevai római sánczról. (Arch. ért. 
SEA Bet ső 

— A felsőzempléni várakról. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 
— A homonnai régi harangokról. (Arch. értes. XXX. 5.) 
— A szegedi Szent-Döme templomról. 1 alaprajzzal. 

(Arch. értes. IX. 3.) 
— A vaskúti, parabutyi és  karavakovarácz-militicsi 

földművekről. (Arch. értes. XX. 4/5.) " 
—- A zombor-sáponyai leletről. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— Bácskai halmok- és földvárakról. (Arch. ért. XXIII. 4.) . 
— Bácsmegyei halmok. (Arch. értes. XXV. 3.) 
— Mohácsi emlékekről. (Arch. értes. XVI. 5.) 
— Moholi lelet. (Arch. értes. XVII. 4.) 
— Újabb csókai leletekről. (Arch. értes. X. 4.) 
Dudith András életéhez. (Il. Hegedüs István a.j 
— és Themistios. (I. Hegedüs István a.) 
Duka Tivadar dr. alapítványa Körösi Csoma Sándor 

emlékére. (Akad. értes. 111.) 
— Emlékbeszéd Grote Arthur k. tag fölött. 18 lap. 

1889. (Emlékb. V. 9.) —.20 
—- — Rádzsa Rádzsendralála Mitra k. tagról. 39 lap. 

1892. (Emlékb. VII. 5.) 4 —.80 
— — Spencer Wells külső tagról. 18 lap. 1899. (Em- 

Eb X. 1.) —.30 
— t. taghoz Stein Aurel k. tag levele — (Akad. érte- 

sítő 205.) 
— Stein Aurél tanulmányútja a chinai Turkesztán 

sivatagjain. (Akad. értes. 160.) 
— t. t. T 1908. május 5-én. (Akad. értes. 233.) 
Dulcitiusának régi magyar fordítása. Hrotsuitha — 

(I. Katona Lajos a.) 
.. Duna vidékéről való ősemlékek korrendi osztályozása. 

A magyarországi Al — (I. b. Miske Kálmán a.) 
— balparti mellékfolyóinak hydrografiája, különös te- 

kintettel a KER KEKSZÖNÓLYEKEŐ A. — (I. Só- 
bányi Gyula a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 14 
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Duna balpartjáról. Két római feliratról a — (I. dr. 
Finály Gábor a.)  . 

— -földvár régi emlékei. (1. Szelle Zsigmond a.) 
— — neve. (L. tusa) 
— -i és bölcskei ásatásokról. (I. Szelle Zsigmond a.) 
— — urnatemetőről. A — (1. Szelle Zsigmond a.) 
— -on és a paksi rom. A legújább urna-temető — 

1 ábrával. (1. Szelle Zsigmond a.) 
— -ott. Ujabb urnatemető — (I. Cziráky Gyula a.) 
— -gőzhajózási Társulattól. Az első cs. kir. szab. — 

(d. Thaly KK. a). 
— -harasztin 1909. szeptérebel be án. Gyomlay Gyula It. 

beszéde Bartal Antal r. t. ravatalánál — . (Akad. 
értes. 238.) 

Dunai határkapuja. A Trajanus előtti Dacia Al- — 
(I. Téglás Gábor a.) 

— Kozla telepről. (Bronzkarperecz.) Az Al- — 1 ábrá- 
val. (Arch. értes. XV. 5.) 

. — leletek. Al- — (I. Bella Lajos a 
-— római erőd. Három Al- — (I. Milleker Bódog a.) 
— zuhatagok sziklaföliratairól. Az al- — (Arch. értos. 

XIV3.1.) 
— — Újabb adatok — (I. Téglás Gábor a.) 
— -keszi régiségekről. (I. dr. Borovszky Samu a.) 
—  -közi csoportjának helyrajza és technikai szerkezete. 

Az alföldi sánczok Maros — (I. Téglás Gábor a.) 
— közti csoportozatának helyrajzi és szerkezeti saját- 

ságai. Az alföldi sánczok Maros — (Il. Téglás 
Gábor a.) I 

— -pentelei ásatásai 1908—1909-ben. A nemz. Múzeum — 
(I. dr. Hekler Antal a.) 

— — ásatásaim 1907., 1908. és 1909-ben. (I. dr. Mahler 
Eide és Arch. értes. XXX. 2. a.) 

— -én. Avarkori sírok — (I. dr. Hekler Antal a.) 
— — Hesione dombormű — Ábra. (Arch. értes. X.5.) 
— — Tereus mythosa — (Il. dr. Robert Károly a.) 
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Duna-Pentelén. Újabb föliratos emlékek — (I. Mahler 
Ede a.) 
-ről. Két antik épületminta — (1. dr. Drexel Fr. a.) 
— Római föliratos kőemlék — (1. dr. Mahler Ede a.) 
— Római kerek torony mintája — (1. dr. Láng 
Margit a.) 
— Római kőemlékek — (Il. dr. Mahler Ede a.) 
Újabb római föliratos emlékek — (I. dr. Mahler 
Ede a.) 
-szekcsői római sírok. (I. ,a. b." a. 
-Tisza-Marosköz őskori részletei. A — (1. Milleker 
"Bódog a.) 
-vecsei ásatások. (1. dr. Gerecze Péter a.) 
vidékéről való ősemlékek korrendi osztályozása. A 
magyarországi Al — (I. B. Miske Kálmán a.) 
— Öskori szobrocskák az Al — (I. Milleker Bódog a.) 
-i antik emlékeken. Lovas istenségek — (Il. Hampel 
József a.) 
vizének chémiai és hdléntotnzkái sajátságai. A. — 
(I. Rigler Gusztáv a.) 
-vonal. Pozsony és a Közép — (I. Rónai Horváth 
Jenő a.) 

Dunán a legrégibb időktől kezdve. Hadi átkelések a 
— (I. Gömöry Gusztáv a.) 

Tiberius útja az Al — (I. H. J. és Neudeck Gyula 
a. is.) 
15 nap a — (1. Rudolf fhg. a.) 
inneni főkapitány életéből. "Kolonich Siegfried — (l. 
dr. Komáromy András a.) 
— törvényhatóságok jogszabályai. A — (I. , Magyar 
jogtörténeti emlékek" IV. kötet 1-ső fele.) 
túl. Római utak a — (I. dr. Finály Gábor a.) 
— észak-keleti részét? Mikor szállottákmeg a rómaiak 
a — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
-i bronzlelet. (I. ,h." a.) 
"— Három — (I. Hpl. a.) 

14" 
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"Dunán-túli főkapitány. Kolonich Siegfried — Arezkép. 
(Hadtört. közlem. VIII. 4.) 

— —W—leletekről. Római és egyéb — (1. Börzsönyi Arnold a.) 
."— — magyar nyelvjárásban. A j 5 gy változás a hazai 

szlovének nyelvében és a — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— — törvényhatóságok jogszabályai. A — (l. Magyar 

jogtörténeti emlékek V. kötet.) 
— -ról. Antik négyfejű bronzedény a — (Arch. értes. 

XXIII. 
— — Római kőemlékek a — (I.dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
Duobus Amantibus"-ának magyar átdolgozói. Aeneas 

Oylvius ,De — (Il. ifj. Mitrovics Gy. a.) 
Duplaji Grad-Cetate nevű földvár. A temesváraljai — 

(I. Téglás Gábor a.) 
Dúczhegyek fejlődéséről. A — (. Lenhossék Mihály a) 
Dürnkruti csata. Az 1278-ik évi morvamezei — (I. 

sóvári S0ós Elemér a.) 
Düsseldorfi múzeumban. Arany fülönfüggő és arany 

csüngő, előbbi állítólag Erdélyből való, a — Ábrák. 
(Arch. értes. XXV. 5.) 

. , Dynamika" első részének ismertetése. A — (I. Fröhlich 
Ízidor a.) 

— — U. az. II. rész. (b. Fröhlich Izidor a.) 
Dynamo-gépek 08 sajátságáról. A több-pitisisú — (l. 

Korda Dezső 
. Dynastikus politika hullámzásai a. sdabadságtartstól a 

kiegyezésig. A — (I. Köttevényi Nagy Olivér a.) 
Dyptichon. A berni — (I. Czobor Béla a.) 

Dysderoidae. (Il. Chyzer K. és Araneae hung. II. 2.) 

e-jelölései. A XVI. századbeli nyomtatványok — (I. 
Trócsányi Zoltán a.) 

, E" számára. Új soralakok az — (I. Rados Gálátás a.) 

Ebenhöch Ferencz . (Arch. értes. IX. 4.) 
Ebers György k. tag Tf. 1898. netten 7-én. (Akad. 

értes. 1183.) 
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. Ebrietatis. De XII. speciebus — (1. BZ Á, a.) 
Echegaray József. A kritikáról és az irodalmi művé- 

szetről. Spanyolból fordította dr. Huszár Vilmos. 
(Athen. VI. 3/4.) 

Ecloga. De sexta Vergilii — (I. Némethy Géza a.) 
— -ja. Vergilius hatodik — (I. Némethy Géza a.) 
Ecsedi vár 1619-ben. Az — (I. dr. Szendrei János a.) 
Ecsegi bronzleletről. Az — (I. Pintér Sándor a.) 
Ed-Diín Rűmi négysoros versei. Dselál — (I. Kégil 

Sándor a.) 
Edda eredetisége: Az — (I. Heinrich Gusztáv a.) . 
Edény és a csórai dombormű. A gundestrupi — (I. 

Petrsen a.) 
— Antik ezüst — Ábra. (Arch. értes. X. 4.) 
— a Dunántúlról. Antik négyfejű bronz — Ábra. (Arch. 

értes. XXIII. 3/4.) 
— bevésett amorettekkel a n. múzeumban. Antik üveg 

. — Ábra. (Arch. értes. XIV. 2.) 
— bpesti magángyűjteményben. Czipőidomú római bronz 

— Ábra. (Arch. értes. XXI. 1.) 
— töredékek a sátoraljaujhelyi őstelepről. Festett cse- 

rép — (Il. Visegrádi János a.) 
— Kassai kő — (Il. K. K. a.) 
— Két purgstalli — (I. Bella Lajos a.) 
—. a bronzkorból. Krétabetétes cserép — Ábra. (Arch. 

értés. XVI. 5.) i 
— Apahidáról. Okori cserép — Ábra. (Arch. értes. 

XXVII. 2.) ; 
— Ökori cserép — Szabadkán. Ábra. (Arch. értes. 

XIX. 3.) A ; 
—. a  Bodrog-Tisza-Közről. Öskori — Ábra. (Arch. 

értes. XXX. 5.) ; 
— Őskori cserép — a n. múzeumban. ÁAbra. (Arch. 

értes. XVI. 5.) 
— — Gernyeszeg (Maros-Torda m.) vidékéről. Ábra. 

(Arch. értes. XX. 3.) 
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Edény. Őskori szelevény — Vadasdról a n. múzeumban. 

—e—— 

Ábra. (Arch. értes. XVIII. 2.) 
Szilas-Balhásról a n. múzeumban. Római agyag — 
Ábra. (Arch. értes. XXIV. 5.) 
füle. Római bronz — Ábra. (Arch. értes. XVI. 2.) 
és részletrajz róla. Terra sigillata — Ábra. (Arch. 
értes. X. 2.) 
-alak. Egy sajátszerű kőkori — (I. dr. Márton 
Lajos a.) 
-eiről. A toroczkószentgyörgyi ev. ref. egyház szent 
— (I. Téglás István a.) 
-ek és bronzemlék a velem-szent-vidi őstelepről. (I. 

. Báró Miske Kálmán a.) 

mm 

— a bronzkorból. Krétabetétes cserép — Ábra. 
(Arch. értes. XVI. 5.) 
— Munkácson. Mészbetétés díszítésű — (I. L. T. a.) 

— a Bodrog-Tiszaközről. Őskori — Dókus Gyula 
gyűjteménye. 3.ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 
— Praehistorikus talpcsöves — (Il. Wosinszky Mór a.) 

— Szabadkán. Római — (Il. Gohl Ödön a.) 

— a pécskai nagy-sánczban. Római korbeli — (I, 
Dömötör László a.) 
— Szilassy-féle egyházi — (Il. dr. Pap Károly a.) 
-ről. Mélyitett díszű őskori — (I. Wosinszky Mór a.) 

— Torda-Aranyos vármegyében. Őskori sírokban ta- 
lált — (1. Téglás István a.) üss 
— a, veszprémi leletből. Öskori krétabetétes — Ábra. 
(Arch. értes. XII. 4.) 5 
— Pannoniából. Római üveg — Ábra. (Arch. értes. 
XXIV. 3.) 

Edictum Kővár vára részére 1665-ből. Hadi — (l. 
Koncz József a.) 
Rákóczy Györgytől. 1660 május 15-én a szamos- 
falvi táborból. Hadi — (Magyar hadi szabályzatok 
gyűjteménye. Hadtört. közl. IX. 2.) 
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Edictuma 1682. augusztus hó 5-ről. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem hadi — (Il. Koncz József a.) 

— -— 1686-ból. Apafi Mihály szebeni — (I. Koncz József a.) 
Editiones criticae scriptorum graecorum et romanorum, 

a Collegio philologico classico Academiae litterarum 
Hungaricae publici juris factae. 
A. Persii Flacci satirae. (I. Némethy Geyza a.) 

— —  P. Ovidii Nasonis Amores (I. Némethy Géza a.) 
— — Scholia recentia in Pindari epinica. (1. Ábel Jenő a.) 
— — Scholia vetera in Nicandri Alexipharmaca. (1. Ábel 

Jenő és Vári Rezső a.) 
— Albii Tibulli Carmina. (1 Némethy Géza a.) 

Edvi Illés Károly. (I. Illés Károly a.) 

Eger ostroma 1552-ben. (Il. Gömöry Gusztáv a.) 
— -ben és vidékén. Honfoglaláskori és egyéb régiség- 

leletek — (1. Bartalos Gyula a.) 
— -vidéki kaptárkövek. (Arch. értes. XI. 3.) 
— — , kaptárkövek" és barlangok. (1. Bartalus Gyula a.) 

Eger-i bíbornok-érsekhez írt. Mátyás királynak hadművé- 
szeti szempontból legérdekesebb levele, melyet az 
otrantói vállalat alkalmából nápolyi követéhez, az — 
(I. Kőszeghy Sándor a.) 

— villajet. (I. Hadtört. okmánytár 2. a.) 
— vitézről. Két — (I. dr. Illéssy János a.) 

Egészségügyi és demographiai  congressus eredmé- 
nyeire. Visszatekintés a budapesti VIII. nemzet- 
közi — (I. ,— i" a.) 

Eggenberg Ruprecht hadi tanácsos arczképe. Ehren- 
hauseni — Melléklet. (Hadtört. közl. VII. 5.) 

— jelentése Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 
1593. junius. 24-én. (1. Hugyecz Antal a.) 

Eggenburgi kehely. Az — (Il. H.J. a.) 
Egger-féle régiséggyűjtemény. (1. Száraz Antal a.) 
Egresen. Ókori maradványokról Kaposfüreden és Ma- 

gyar — (I. dr. Kohlbach Bertalan a.) 

LA ALÓAN ÓN KET, ANAS pe 
Hits hai 
-? s 
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Egressy Gábor emléktáblája leleplezésén. Lévay Jó- 
zsef tt. beszéde Lászlófalván 1908. november 8-án — 
(Akad. értes. 228.) 

— -hoz. Magyar irók levelei — (I. Esztegár László a ) 
Egyed (Aegidus) monostor-templom maradványai. A 

Somogyvári Szent — (I. Gerecze Péter a.) 
— -i neolithkori telep. A Szent — (Il. dr. Temesváry 

János a.) 
Egyeki őskori telep. Az — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
Egyenesadó-reformjairól. Évtizedünk — (1. Ráth Zol- 

tán alatt.) 
. Egyenes tengelyű gerendák külső erőinek és elhajlásának 

elméletéről. Az — (I. Szűts Miklós a.) 
Egyenest. (Il. Kalmár Elek a.) 
Egyenlet discriminánsa. Az általános körosztási — (. 

Rados Gusztáv a.) 
— -einek reductiója. A gáz-diffusio Kirchhoftetélő — 

(I. Farkas Gyula a.) 
— -ek egy osztályáról. A másodrendü parcziális diffe- 

rencziál — (I. Kürschák József a.) 
— — sürűségéről. Az affectusnélküli — (I. Bauer Mi- 

- hály a.) 
— — elméletéhez. Az irreducibilis — (1. Bauer Mihály a.) 
— — Az orthogonális helyettesítések együtthatói között 

. — fenálló felrételi — (I. Rados Gusztáv. a.) 
— — Mondattani — (I. Kicska Emil a.) 
— eről. A variácziószámításban  föllépő másodrendű 

parcziális differencziál — (I. Kürschák József a.) 
— —  Affectus nélküli — (I. Bauer Mihály a.) 
— -ének tényezőkre való felbontása. Az indukált . he- 

lyettesítés charakteristikus — (I. Rados Gusztáv a.) 
Egyenlőség főtételének bebizonyításához. A végszerű — 

(I. Réthy Mór a.) 
Egyenruházata. Az Andrássy-ezred —— .( Illésy Já- 

nos alatt.) 
— 1797-ben. Insurgens katonák — Üss , 8" a) 

É 
4 
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BaveNnsüly. mesterséges  zavarairól. Meynert a psy- 
chikus — (I. dr. Haftl Dezső a.) 

— -a ellenálló közegben. Tömegpont — (I. Fejér 
Lipót a.) 

— -állapotra. A közeg befolyása a reactiósebességre 
és a chemiai — (Il. Bugárszky István a.) 

Egyesület. A balatoni múzeum — (Il. ,X. Y." a.) 
— A biharmegyei rég. és tört. — (Il. X. Y. a.) 
— jubileumi ünnepélyén Kolozsvárott, 1909. november 

23-án. Horváth Géza r. tag beszéde az Erdélyi 
Múzeum — (Akad. értes. 240.) 

— múzeuma. A fejérmegyei rég. — (Il. ,X. Y." a.) 
— Az aradi Kölcsey — (Il. ,X." a.) t 
— Az erdélyi honismertető — (I. ,X.", ,ab." és Arch. 

. értes. X. 4. és XVII. 3.) 

— Nógrádmegyei múzeum — (Arch. értes. XV. 4. és 
XIX. 3.) 

— Történeti fegyvertani — (Arch. értes. XVI. 2,) 
—— Új régészeti — (Arch. értes. XI. 4.) 
— Új vidéki múzeum — (Arch. értes. XXII. 5.) 
— Vasmegyei kultur — (1. H. J. és ,x. x." a.) 
— Vasmegyei régészeti — (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— Váczi múzeum — (I. .Hpl. a.) 
— -eknek küldött akadémiai kiadványok ügye. Az 

. " iskoláknak és — (Akad. értes. 11.) 

— -i múzeumok és könyvtárakról. Miniszt. rendelet a, 
törvényhatósági, községi, felekezeti és — (Arch. 
értes. XVIII. 1. 

Egyesült-Államokban. A valutakérdés az Észak-Ame- 
rikai — (I. dr. Bamberger Béla a.) 

. — z Anarchisták az — (Il. ,—y." a.) 
— — Egyház és oktatásügy az amerikai — (Il. Várnai 

Sándor a.) 

Egyetem magyar nemzetének anyakönyve. A bécsi —. 
(I. Magyarországi tanulók külföldön. IV.) 
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Egyetem XIV. és XV. századi statutumai. 9-t bolognai 
jogi — (I. Békefi Remig a.) 
magyarországi hallgatói. jnkeyeásüsbés let (I. Zoványi 
Jenő a.) 
finnugor tanári széke. A helsingforsi — (Nyelvt. 
közl. XXXIV. 1., 3/4.) 
— U. az. Az upsalai — (I. Nyelt. közl. XXXIV. 1.) 
arch. tanszékének betöltése. A kolozsvári tudomány 
— (Arch. értes. XIX. 3.) 
helye és czímere. A pécsi régi — (I. Gerecze 
Péter a.) 
könyvtárából.. Levelek a göttingai kir. — (Il. dr. 
Dézsi Lajos a.) 
alapításának négyszázéves emlékünnepe alkalmából. 
Utóhangok a wittenburgi — (1. Stromp László a.) 
-eken tanuló magyarok számára. Két alapítvány 
hollandiai — (Il. Zoványi Jenő a.) 
— Magyar stipendiumok külföldi — (1. Ballagi Aladár a.) 
-en a XIV. és XV. században tanult magyarok névsora. 
A bécsi — (Akad. értes. 11.) 
-en. A magyar nyelv egy külföldi — (Il. Simonyi Zsig- 
mond a.) 
-en. Arch. és műtört. előadások a budapesti — (Arch. 
értes. XIV. 4.) 
-en. Magyarországi tanulók a bécsi — (I. , Magyar- 
országi tanulók külföldön" a.) 
— a jénai — (I. , Magyarországi tanulók külföldön" a.) 
-es és nemzeti történelem. (1. Marczali Henrik a.) 
-i elmekór- és gyógytani intézetből. Dolgozat sa — 
(I. dr. Schaffer Károly a.) 
1; előadások. (Arch. értes. XII. 4., XV. 4., XVI. 4. és 

táp, CG éllatbáát : éjt 1 bt 
-i i hallgatók részére kitűzött jutalmakról. Jelentés az 
—— (I. Akad. értes. 41, 583, 65, 77, 89. IOI, 113, 
125, 137, 149, 161, 173, 185, 195, 209, 221, 233, 
245. alatt.) 
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Egyétemi könyvtár prefectusává. Fejér kineveztetése a 
pesti — (I. Wertheimer Ede a.) 

— — -ban. XV. századbeli glosszák az — (I. Zolnai 
Gyula a.) 

— -i pályakérdés. (Arch. értes. XII. 3.) 
— -i tanulmányozás feladata. Az — (Il. Schneller István a.) 

-i tanügyi irányzatunkról. (1. Schneller István a.) 
ÉGÜGZSS. Értelmi  — (I. Kertész Manó a.) 
— a görögben. Értelmi — (I. Hegedüs István a.) 
 .— és hasonló incongruentiák a magyarban, finnben és 

törökben. Értelmi — (I. Erdélyi Lajos a.) 
— -ek és tévedések. Történeti — (Il. Mátyás Flórián a.) 
Egyéni alaphangulatról. A: hangulatváltozásokról, az — 

(I. dr. Pekár Károly a.) 
— jog. Az állami akarat végrehajtása és az —— (I. dr. 

Balogh Arthur a.) 
— nyelv kérdése újabb irodalmunkban. Az — (l. Rubinyi 

Mózes a.) 
— -ség. Színes hallás és színes — (I. dr. Pekár 

Károly a.) 
— -e. A külügyek intézése és Magyarország nemzetközi 

— (Il. dr. Balogh Arthur a.) 
Egyértékű alkoholok kimutatásáról. Az — (Il. Bittó 

Béla a.) 
Egyház középkori sírkövei. A győri székes — (I. Varju 

Elemér a.) 
— sírköveiről. A gyulafehérvári székes — (I. Varju 

Elemér a.) ; 
— történetéhez. A kassai Szent Erzsébet — (I. ifj. 

Kemény Lajos a.) 
— szent edényeiről. A toroczkószentgyőigyi ev. ref. -— 

(I. Téglás István a.) 
— és oktatásügy az Amerikai Egyesült-Államokban. (I. 

Várnai Sándor a.) 
— újabb viszonyában. Függő kérdések az állam és — 

(I. Várnai Sándor a.) 



Ms A 

SAE 

sdzéns 78 eg ű vi 

ve: a tam Lake a mszp "tá s 

220 ; Egyház— Egyiptom 

Egyház geógrafiai jelentősége. A XIV. . Századi pápai 
tizedjegyzékek — (I. dr. Ortvay Tivadar a.) 

presbiteriumához. Kazinczy Gábor levele a miskolczi 
evang. ref. — (Il. dr. Tüdős István a.) 

-ak történeti emlékei Délmagyarországon. A szerb 
monostor- — Részlet. (1. Szentkláray Jenő a.) 

-hoz. A szolnoki református — (Il. Hadtört. okmány- 
tár 5. szám a) 
-i edények. Szilassy-féle — (I. dr. Pap Károly B 
— emlékeiről. Pöstyén — (I. Follajtár József a.) 
— emlékek. A  pöstyéni — (I. br. Mednyánszky D6- 3 
nes alatt.) 
.— házasságkötési jog történelmi alapon. Az — (l.. 
Reiner János a.) 
— műemlékei, Turóczmegye ait jtágani János a.) 
— műkincseink történetéhez. , A lábát 
— ötvösmű a m. n. múzeumban. Három — (Il. Mihalik 
József a.) 
— -vek. Régi — 1. Radisics Jenő a.) 
-i szláv nyelv hazája és a magyar honfoglalás. Az — 
(I. Volf György a.) 
— vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s külö- 
nösen Magyarországon. Az — (Il. dr. Kosutány 
Ignácz a.) (ése 
-megye alapítása és első határai. A pécsi — (I. dr. 
Ortvay Tivadar a.) 
-megyéből. Két régi ötvösmű az erdélyi — (I. dr. 
Czobor Béla a.) 
-művészeti tanfolyam. (I. ,—ó" a.) I 
-történet és diplomatika problemái. A magyar — 
(I. dr. Karácsonyi János a.) 

Egyiptologiai tanulmányok a- chronologia köréből. (I. 
. dr. Mahler Ede a.) 

Egyiptom. Ókori — (I. Mahler Ede a.) 
— ei emlékek a m. n. múzeumban. (Il. Mahler Ede a.) 



Egyiptom — Egylet KLÁN 291 

. Egyiptomi emlékek Magyarországon. (1. Mahler Ede a.) 
— — nyelvhez. Adalékok az — (I. Mahler Ede a.) 
— -ak évformái és nagy periodikus időrendszerei. A 

régi — (I. Mahler Ede a.) 

Egylet. A komárommegyei és városi történelmi és régé- 
szeti —- (Arch. értes. XVI. 2.) I 

— Az alsófehérmegyei tört., rég. és term. tudomá- 
MG A 5 DD és ÁYoh. értés. XVI; 
4., XXIII. 5. a.) 

— Békésmegyei rég. és mívelődéstört. — (Arch. érte- 
sítő XII. 1.) ; 

—  Biharmegyei és nagyváradi történelmi és régészeti — 
(Arch. értes. XVI. 4. X. Y." és ,X." a, is.) 

— közgyűléséről. Szádeczky Lajos lt. jelentése az 
. Erdélyi Magyar Közmívelődési — (Akad. értesítő 

224/225.) 
— Erdélyi múzeum — (Arch. értes. XVII. 5. és , Y." a.) 
—  Fejérmegyei tört. és régészeti — (Arch. értesítő 

XVIII. 3.) 
— Felsőmagyarországi múzeum — (I. ,X." és ,H." a.) 

— Komárom vármegyei és Komárom városi történelmi 
és régészeti — (Arch. értes. XI. 2. és ,X" a. is.) 

— Mosonymegyei tört. és rég. — (Arch. értes. XIV. 
3. és XVIII. 3.) 

— Balassa-Gyarmaton. Nógrád vármegyei múzeum — 
(I. Wagner István a.) 

— Sopronymegyei történ. és régészeti múzeum — 
ét Et a) : 

— szombathelyi régiségtárában. Három látogatás a 
vasmegyei régészeti — (Arch. értesítő. XVI. 2., 
XVIII. 3.) 

— Tiszafüredi múzeum- és könyvtár — (I. Milesz 
Béla a. és Arch. értes. XIX. 3.) 

— -vidéki régészeti — (Arch. értes. IX. 5. XII. 
5., XEV.8. XV..2.) 
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. Egylet. Tolnamegyei történelmi és régészeti — (Arch. 
. értesítő XVIII. 3.) 

Egyleveles nyomtatvány 1624-ből. (I. ifj. Kemény La- 
jos alatt.) 

— — -ok Gróf Toldi Borbálának 1774. augusztus 28-án 
történt halálára. (Irod. tört. közl. XVII. 1.) 

— — -ok. (I. Görög Ferencz a.) 
— — -ok a XVIII. századból. (I. Hellebrant Árpád a.) 
— —. -ok s irodalomtörténeti adatok a kolozsvári refor- 

. mátusok belső templomában. (1. Zoványi Jenő a.) . 

Egységes időszámítás" tárgyában a M. Tud. Akadémiá- 
hoz intézett kérdésekre. Válasz a ,zérus-meridián 
és — (Il. Akad. értes. 15.) ö 

— gyökök elméletéhez. Adalékok az — (I. Rados 
Gusztáv a.) 

— retörekvésről az emberi ismerésben. Az — Édes 
Pauler Ákos a.) 

Egyszerűsített mássalhangzókkal írt levelének hason- 
mása. Révai Miklós — (I. Irod. tört. közl. IX. 3.) 

Egytagú basisok. (1. Schmidt József a.) 
— igénk eredetéhez. Néhány — (I. —B.— a.) " 

Együtthatói  nátrium-fénynél. A kőzetalkotó ásványok 
fő fénytörési — (I. Zimányi Károly a.) 

— -inak paraméteres értékei. Az orthogonális substitutió 
— (1. Hunyadi Jenő a.) 

— -ról. Az orthogonál substituczió — (I. Hunyadi 
Jenő a.) 

— -tók négyzeteinek összegéről. A binomiális — (Il. 
Szily Kálmán a.) 

Ehrenberg. Firenzei János magyar- és lengyelországi 
művei. 9 ábrával. (Arch. értes. XIII. 3.) 

Ehrenfeld és Domonkos ceodex forrásai. Az — (l. 
Katona Lajos a.) 

Ehrenhauseni Eggenberg Ruprecht. : (I. Eggenberg 
Ruprecht a.) e GÉKEáán 
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Eisenstein-féle tétel új bebizonyítása. Egy — (I. Suták . 
József a.) 

. Ekék részei Sümegh vidékéről. Régi — (Il. Darnay 
Kálmán a.) 

Ekklézsia kincstárában. Kassai ötvösművek a miskolczi 
— 1 képes táblával. (1. Mihalik József a.) 

. — tulajdonában. Sodronyos zománczú kehely a kassai 
ev. ref. — (1. Mihalik József. a.) 

Elbocsátó diploma. Ecsen (Győr m.) talált római katonai 
— (I. dr. Récsey Viktor a.) 

— levél. Két kiadatlan római katonai — (Il. dr. Doma- 
szewsky a.) 

— — Ó-Szönyről. Római — (I. Fröhlich Róbert a.) 
Elefántcsont nyergek a  n. múzeumban. (Il. Kárász 

. Leó a.) 
— táblácska a salernói székesegyház oltáráról. Dombor- 

műves — (I. dr. Strzygovszky József a.) 
— és egyéb csontdomborművek a m. n. múzeumban. Kora, 

keresztény — (Il. Semper H. a.) 
Elefánt Olga. A tér és a testtömeg az építészetben. 

(Athenaeum XVI. 3/4.) 
Elegia szerzőjéről. A Messallához írt — (I. Némethy 

Géza a.) 
—- A római (I. Némethy Géza a.) 
— — viszonya a göröghöz. (I. Némethy Géza a.) 
— -e in Messallam auctore. 3 Ovidio — (I. Némethy 

Géza a): , 
— -áról. Új könyv a római — (I. Némethy Géza a.) 
Elegidia. Albii Tibulli Carmina. Accedunt Sulpiciae — 

(I. Némethy Géza a.) 
Elek Oszkár dr. A halál motivuma és a haláltáncz. 

(Athen. XVI. 1—4., XVII. 1—4., XVIII. 1—2.) 
Elektrolitikus úton. Az orthonitrophenylpropiolsav redu- 

kálása indigóvá — (I. Róka Kálmán a.) 
— -lysis elméletéről. Az — (I. Than Károly a.) 
— -ek váltakozó árammal. (I. Szarvasy Imre a.) 



— — hatása a fémek oldhatóságára (I. Fabinyi Rezső dr. a.) 

294 ; stb rálzátlásó 

Elektrolysiseken. A Hertz-féle hullámok SALALÁSA az — 
(I. Károly Irén a.) 3 

— -es  dissociatio. FEnzymahatás és — (I. Rohonyi 
Hugó a.) . ; 198 

— -ikai úton. Indúlinok előállítása — (1. Szarvasy 
imre a.) 

— -mágnesség tanához. Pótlások a vektortanhoz és az 
— (I. Farkas Gyula a.) 

— -os áram befolyása a fémek oldhatóságára. Az — 
(I. Fabinyi Rudolf a.) 

— -os áramok kísérleti megvizsgálására. Optikai módszer 
periodikus — (I. Wittmann Ferencz a.) 

— — ellentállás meghatározásánál. Rezgések mikroskopi 
megfigyeléséről az — (1. Schuller Alajos a.) 

mb .—  — erővelpárhuzamosan irányitott kathodsugarak maga- 
tartásáról. Az — (I. Lenard Fülöp a.) 

KISSE fénytüneményről. Egy — (I. Korda Dezső a.) 

— — hatása a seleniumra. A fény —(I. Korda Dezső a.) . 

— — ívben. Hydrogencyanid képződése — (1. Auer Henrik 
alatt.) 

— — jelzőkészülékekről. Az — (I. Schuller Alajos a.) 

— — kemenczében előállítható fémvegyületekről. Az — 
(I. Korda Dezső a. ( 7908, 

— —  kondenzátorokkal. Magas feszültségű, váltakozó 
erőtér létesítése — (I. Korda Dezső a.) 

— — légüres csövekkel. Uj kisérletek — (I. Korda Dezső a.) 

— — sűritőkkel. Magas feszültségű, változó erőtér léte- 
sitése — (I. Korda Dezső a.) 

— — üzem alkalmazása távforgalmú vasutakon. (l. Ziper- 
nowsky Károly alatt.) 

— — változásai a működés alatt. Az izom górésövi és — 
(I. Korányi Sándor és Vas Frigyes a.) 

— -ság és mágnesség folytonossági elméletéhez. Alap- 
vetés az — (1. Farkas Gyula a.) 
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Elektrostatikai erőtér. Forgó tengelyű — (I. Korda 
Dezső a.) 

— — mozgásának mágneses hatásáról. Kisérletek az — 
(1. Korda Dezső a.) 

Elemei. A magyar húnmonda germán — (I. Bleyer 
Jakab a.) 

— A magyar nyelv árja és kaukázusi — (I. Asbóth 
Oszkár a.) 

—- A török nyelv idegen — (I. Kúnos Ignácz a.) 
— A vogul nyelv idegen — (I. Gombocz Zoltán a.) 
— -ről. A vorticellinák rugalmas és összehúzódó — 

(I. id. dr. Entz Géza a.) 

—  Platonnál. Az ismerés priori — (Il. Kornis Gyula a.) 
— Az oszmán-török nyelv idegen — (1. Kúnos Ignácz a.) 
— -hez. Adalék a magyar nyelv mongol — (Il. öz. J. a.) 
— — Adatok a szlávság magyar — (Il. Melich János a.) 
— —- Adalékok a vogul nyelv török — (I. Gombocz Zol- 

tán alatt.) 

— — Újabb adalék megismerésünk subjectiv — (I. dr. 
Pekár Károly a.) 

— enek és a haemoglobin tartalmának mennyiségéről az 
újszülöttek ép és kóros viszonyai között. A vér 
alakos — (I. Schiff Ernő a.) 

— -ről. A török nyelv magyar — (I. Kúnos Ignácz a.) 

Elemek a magyar alkotmányban. A rendi — (I. Ferdi- 
nándy Geyza a.) 

— a szláv nyelvekben. Altaji — (1. Munkácsi Bernát a.) 
— a törökségben. Árja — (I. G. Z. a.) 
— a finn-magyar nyelvekben. Árja és kaukázusi — (I. 

Munkácsi Bernát a.) 

— finn-ugor nyelvekben. Iráni — (1. Munkácsi Bernát a.) 
— számolása. Földrengési — (I. Kövesligethy Radó a.) 
— a román nyelvben. Latin — (I. Dráganu Miklós a.) 
— a német költészetben. Magyar — (Il. Heinrich Gusz- 

táv alatt.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 15 



zmósankkara sösd; 

Elemek a bosnyák nyelvben. Török — (1. Kúnos Ignácz a.) 
— vegytani csoportjaival. Vizsgálatok az erjedésgátló 

hatásnak összefüggéséről az — (I. Kiss Gyula a.) 
Elemi irreducibilítási vizsgálatok. (I. Bauer Mihály a.) 

.—- mágnesek vonzásai és taszításai. Együttesen lengő — 
(I. Fröhlich Izidor a.) 

Elemzése. A gyertyánligeti vasas savanyúvíz-forrás — 
(I. dr. Hankó Vilmos a.) — : 

— A mohai Ágnes-viz újabb — (I. Lengyel Béla et 
— Áz óvári-i vasas forrás vizének — (I. Neumann 

Zsigmond a.) 

Elfajulás tanához. Adatok a másodlagos és foltos — 
(1. Schaffer Károly a.) 

Elfáradásról. Mosso az — (I. dr. Buday József a.) 
Elhajlásának elméletéről. Az egyenes tengelyű gerendák 

külső erőinek és — (I. Szüts Miklós a.) 
Elhajlított fény  polározásának új törvényszerűségei. 

Az — (I. Fröhlich Izidor a.) 
Elhelyezési terve 1726. november 1-től kezdve. A Ma- 

gyarországon fekvő s egymást szállásaikon felváltó 
lovasezredek — (Il. ,—y. —s." a.) 

Elhibázott kezdet. (I. Irod. tört. közlem. VIII. 4. ,Ad 
vocem.,) 

Elhunyt belső tagjai. A M. Tudom. Akadémia 1890-ig — 
. (Akad. értes. 2.) 
Elimináczió elméletéhez. Adalékok az — (I. Kürschák 

József a.) 
Elischer Gyula dr.-tól. A Goethe-gyűjtemény felaján- 

lása — (Akad. értes. 69.) 3 
— -féle Goethe-gyűjtemény katalogusa. (1. Heller Ágost a.) 
Elitélés. A rövid tartamú szabadságvesztésbüntetések és 

a feltételes — (I. Tóth Lőrincz a.) 
Elkövetkezik. (I. Nagyszigethi Kálmán a.) 
Ellenálló közegben. Tömegpont egyensúlya — (I. Fejér 

Lipót a.) 
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Ellend József. Descartes mechanikájának alaptételei. 
. (Athen. XIII. 3/4.) 

. Ellenőrző-táblája. A nagyszebeni ötvösök mesterjegyei- 
nek — (Il. Winkler Elemér a.) 

Ellentállás meghatározásánál. Rezgések mikroskopi meg-. 
figyeléséről az elektromos —. (1. Schuller Alajos a.) 

Ellentétre alapított analogia. (1. Szily Kálmán a.) 

— (I. dr. Schaffer Károly a.) 
Elmélet történeti fejlődése: A kiengesztelési — (I. dr. 

Pessina Henrik a.) 
— -e Bolyai János hátrahagyott irataiban. A képzetes 

számok — (Il. Stückel Pál a.) 
Í — — A tér és idő új — (Il. Palágyi Menyhért a.) 
. —— — — Az idő — (I. Posch Jenő a.) 

— — Hippokrates millieu — (Il. Hornyánszky Gyula a.) 
— -k és a valódi positivismus. Positiv társadalomtani 

.  — (I. dr. Ilyefalvi Géza a.) 
— — kritikai ismertetése. A legújabbkori ethikai — (l. 

Hörk János a.) j 
— -éhez. Adalékok az elimináczió — (I. Kürschák 

. József a.) ; 
— -éről. A vonólánczos ívtartók grafikai — (I. kerdi 

Antal a.) 
"— — Az élet új — (I. dr. Pekár Károly a.) 
— — Kant nevelési — (I. dr. Schneller István a.) 
Elméleti physika kézikönyvéhez. Bevezető rész az — 

(I. Fröhlich Izidor a.) 
Elogia. Ad vocem. — (I. Szilády Áron a.) " . 
Előadásai a vidéken. A , Vérnász" első — (I. Bayer 

József a.) 
— -ok a budapesti egyetemen. Arch. és műtört. —- 

(Arch. értes. XIV. 4.) 
— a n. múzeumban. (Arch. értes. XIX. 1.) 
1 ögyetemi — (1. x.y." és Arch. értes. XII. 4. XV. 
"4. XVI..4.) 
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Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére : 
1. szám. Ismereteink Tibetről. Alkalmi beszéd. Tar- 

totta gróf Kuun Géza. 80 lap. 1900. 1.50 
2. szám. A buddhismus hatása az iszlámra. Tartotta 

Goldziher Ignácz. 44 lap. 1903. ——.80 
3. szám. A középázsiai török nyelv ismertetései. Irta 

Thúry József. 37 lap. 1906. —.80 
Előirányzata A M. Tud. Akademia — 1891—1910-re. 

(I. Akad. értesítő 14, 26, 38, 50, 62, 74, 88, 98, 
112, 124, 1835, 146, 158, 170, 182, 194, 906, 219, 
931, 943. számaiban.) 

Előljáróhoz. Ragaszkodás az — (Il. G. G. a.) 
— -ihoz. Szeben város —- (Il. Hadtört. okmánytár 1.) 
Előőrsi állomás a gerebenczi várcsoport előtt. A Cetecuje- 

váracska nevű — (1. Téglás Gábor a.) 
— szolgálat gróf Bercsényi hadseregénél. Mentebiztosítás 

és — (Hadtört. közl. I. 1.) 
— -védharcz Negotinnál. (Hadtört. közl. II. 2.) 
— — han. Huszárok az — (Hadtört. közl. II. 4.) 
Elsőfajú térbeli görbékről. A negyedrendű és — (I. 

Vályi Gyula a.) 
Elv alkalmazásai. A Fourier-féle mechanikai — (I. Farkas 

Gyula a.) 
— új levezetése. A Huygens-féle — (I. Farkas Gyula a.) 
— jelentőségéről az aesthetikában. A normativ — (l. 

dr. Székely György a.) 
Elváltozásai a veszettségnél. Az idegrendszer szöveti 

— (I. dr. Schaffer Károly a.) 
Elve a magyar alkotmányban. A elelősség — (Il. dr. 

Ferdinándy Géza a.) 
— -i a positivismus szempontjából. Az aesthetika — (l. 

Kun Sámuel a.) 
— -inek forrása. Zrinyi Miklós hadtudományi — (Il. Thury 

József a.) 
Elvek azon osztályáról, melyhez tartozik. Az actio elvé- 

ről és a mechanikai — (I. Réthy Mór a.) 
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Elvek— Ember 229 

Elvek az aether számára. Általános mechanikai — 
(I. Farkas Gyula a.) 

Elvének  általánositásáról. Az actió — (I. Réthy Mór a.) 
— -ről és a mechanikai elvek azon osztályáról, melyhez 

tartozik. Az actió — (I. Réthy Mór a.) 
— -ről és a mechanikai hőelmélet második főtételéről. 

Az általánosított Ostwald-féle — (I. Réthy Mór a.) 
— — Az Ostwald-féle mechanikai — (Il. Fejér Lipót a.) 
, Ember" szó. Ősvallásunk egy-két , nyelvi emléke", II. 

Az — (I. Prikkel Marián a.) 
— — magyarázatához. Az — (I. Munkácsi Bernát a.) 
Emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz király 

számára. Magas — (I. Illéssy János a.) 
— -nél. A vér lúgosságának ingadozása ép"és fertőzött 

állatoknál és — (I. Rigler Gusztáv a.) 
Emberi alakot példázó őskori korsó Szentesről.(l. , a-b." a.) 
— iris hátsó rétegeinek anatomiája és fejlődése körül 

tett vizsgálatok eredményeiről. Beszámoló az — (l. 
Szili Aurél a.) 

— "ismerésben. Az egységretörekvésről az — (I. dr. 
Pauler Ákos a.) 

— kóros folyadékok molekulás concentratió-viszonyairól. 
Vizsgálatok — (Il. Bodon Károly a.) 

— s nehány emlős embryo! kéztövén. Vizsgálatok — 
(I. Bakay Lajos a.) 

— szellem jelenségeinek magyarázata Bodnár Zsigmond 
, Erkölcsi törvény"-ében. — (I. dr. Fiítos Vilmos a.) 

— — képviselői. Az — (I. Emerson Ralph W. a.) 
— vizelet energia tartalmának ismeretéhez. Adat az — 

(I. Tang] Ferencz a.) 
— -iség történelmében. Nemzetek szerepe az — (ll. 

Zsilinszky Mihály a.) 
Emberszabású lények koponyaátalakulásához. Adatok az 

— (1. Török Aurél a.) 
, Embert utáló Timon"-ja. Garas István — (1. Molnár 

János a.) 
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Embertani búvártatákok. Adatok az Keptülok testerek- 
lyéinek — (I. Török Aurél a.) 

—- és ősrégészeti congressus XII. gyűlése Párisban. 
Az — (I. Hampél József a.) 

— . -tömegek psychologiája. Az, — (1. dr. Feékáp ae 
roly alatt.) 

Embryo kéztövén. Vizsgálatok emberi s nehány emlős — 
(I. Bakay Lajos a.) 

Emeletes épület agyagmintája Aguincumból. (1. Hpl a.) 
Emerson Ralph Waldo. Az emberi szellem képviselői. 

Fordította Szász Károly. Kis 80. XVI, 200 lap. 
1894. 7 8. 

egész vászonkötésben 4.— 
Emésztés köréből. Vizsgálatok a pepsin — (I. Klug 

Nándor a.) I 
.— közben. A gázfejlődés pankreas — (I. Klug Nán- 

. dor alatt.) 
" reactióhője. A keményítő — (I. Fekete Sándor a) 
— -ének ismeretéhez. Adatok a ját án ÉSÉT — (Il. 

Hirschler Ágoston a.) 
jedbsa -ére. A saccharin befolyása a hús — (I. Nékám ; 

Lajos a.) 
— -éről. Az enyv meg — (I. Klug Nándor a) 
— -hez. Adatok a pepsin — (I. Klug Nándor a.) 
Emésztő szervek gázcseréjének nagysága, A bélüterek 

lekötésének hatása a lélekzésre és a hasüri — (I. 
Tang] Ferencz a.) 

Emlék. A bodrog-monostorszegi kő — (1. Dudás Gyula a.) 
— mythologiai domborművei. Az igeli — (l. Csermelyi 

Sándor a.) 
— Az Orsova közelében Ogradinával szemben lévő 

Trajanus — (1. Neudek Gyula a.) 
— a drezdai kir. kincstárban. Anjoú — (Arch. értes. 

AL; 5.) 
— Beregszászról. Domborműves agyag — Ábra. (Arch. 

értes. XIII. 3.) 
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Emlék föliratáról. Egy soproni kő — (1. Domaszewsky A. a.) 

— Három magyar érdekű olasz renaissance — (I. Pulszky 
Károly a.) 

— Két Árpádkori föliratos — (I. Hpl a.) 

— — pannoniai — (Il. dr. Ziehen Gyula a.) 4; 

— Ó-Budáról. Két római kő — (I. dr. Kuzsinszky Ú8 
Bálint a.) ARAN 

— a n. múzeumban. Két sodronyzománczos — (I ds ; 
Eber László a.) 1 szaz 

—  magyarázáta. Néhány rejtélyes — 4 ábrával. (I. dr. ! 
Grempler Vilmos a.) 

— Oedipus — (I. dr. Ziehen Gyula a.) j 
Í — a dévai várhegyről. Oskori bálványfej és kőbányá- . 4 
i szati — (Il. Téglás Gábor a.) 8 

— a Svábhegyen. Román építészeti — (I. dr.- Szendrei § 
János a.) 7 SAVA 

— -alapítványa. Flór Gyula — (Akad. értes. 48.) 84 
Emlékbeszéd gróf Andrássy Manó I. tag felett. Báró 

Radvánszky Béla ig. és t. tagtól. 15 lap. 1901. 
(Emlékbeszédek X. 12.) —.30 fs 

— Antal Géza és Török József felett. Hőgyes Endre r. 5408 
tagtól. 33 lap. 1899. (Emlékbesz. IX. 12.) a 60 , ún 

— Apáthy István rendes tagról. Matlekovics Sándor 1. tán 
tagtól. 24 lap. 1891. (Emlékbesz. VI. 12.) — 40 Mb. 

j —— Arányi Lajos emlékezete. 1812—1887. Előadta, Chy- ú 
ú zer Kornél 1. t. (Akad. értes. 27. és Math. és term. Ja 
£ tud. értes. X. 8.) ai 
. ——— — Arneth Alíréd külső tag felett. Károlyi Árpád r. ét 
8 tagtól. 18 lap. 1902. (Emlékbeszédek XI. 08 —.40 SÓ 
; — Ábel Jenő levelező tagról. Hegedüs István I. tagtól. ÁtaA 

27 lap. 1900. (Emlékbesz. X. 4.) i 60 ; 
— Bajza József szülőháza előtt. (1. Gyulai Pál a.) zi 

2 Bethlenfalvi Balássy Ferencz emlékezete. Széntkláray -4 
Jenő 1. tagtól. 40 lap. 1904. Arczképpel. (Emlék- ; 
beszédek XII. 5.) — 80 

a 

2 
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Emlékbeszéd Ballagi Mór rendes tagról. Imre Sándor 
r. tagtól. 59 lap. 1893. (Emlékbeszédek VII.7.) 1.— 
Balogh Kálmán rendes tag felett. Hőgyes Endre 
rendes tagtól. 67 lap. 1890. Arczképpel. (Emlék- 
beszédek VI. 9.) 1.20 
Barsi József emlékezete. 1810—1893. (I. Vargha 
Gyula a.) 
Beöthy Leo lev. tagról. György Endre 1. tagtól. 21 
lap. 1892. (Emlékbeszédek VII. 3.) —.40 
Bertrand Sándor k, tag fölött. Wosinsky Mór Il. tag- 
tól. 18 lap. 1904. (Emlékbeszédek XII. 8.) — —.30 

Bessenyei György szobránál. (1. Beöthy Zsolt a.) 

du Bois-Reymond külső tagról. Thanhoffer Lajos r. 
tagtól. 32 lap. 1898. (Emlékbeszédek IX. 8.) —.60 
Boissier Gaston külső tag fölött. Csengeri János l. 
tagtól. 26 lap. 1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
XIV. 6.) —.60 
Bolyai-emlékünnepen. Báró Kötvös Loránd elnök be- 
széde a kolozsvári — (Akad. értes. 158.) 

Brassai Sámuel emlékezete. : Concha Győző 1. tagtól. 
(Akad. értes. 114. és Márki Sándor a.) 

Brusa Emil külső tag felett. Balogh Jenő levelező 
tagtól. 29 lap. 1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
ELV EÖ —.60 
Bubics Zsigmond t. tag fölött. Ortvay Tivadar Tr. 
tagtól. 45 lap. 1908.  Arczképpel. (KEmlékbeszéd 
XIV5.1) 1.20 
Bunsen Róbert k. tag felett. Than Károly rendes 
tagtól. Arczképpel. 33 lap. 1901. (Emlékbeszédek 
2. Í A 1.— 
Cantu Caesar külső tagról. Ováry Lipót lev. tagtól. 
21 lap. 1897. Arczképmelléklettel. (Emlékbeszédek 
80; (L) ; — .60 
Capasso Bertalan k. tag felett. Ováry Lipót Il. tagtól. 
Arczképpel. 11 lap. 1901. (Emlékbesz. X. 9.) —.30 
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Emlékbeszéd Csaplár Benedek I. tag felett. Ortvay. 
Tivadar r. tagtól. 583 lap. 1908. Ar ezképpel. (Emlékb. 
XIII. 10.) 1.20 
Csiky Gergely emlékezete. Elmondta Berczik Árpád 
]. tag Csiky Gergely emléktáblájának leleplezésekor 
1906. okt. 21-én Pankotán. (Akad. értes. 39. és 
204. alatt.) 
Czobor Béla r. tag fölött. Békefi Remig levelező 
tagtól. 34 lap. 1905. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
XII. 10.) —.80 
Czuczor Gergely emlékezetére. (1. Beöthy Zsolt a.) 

Dana D. Jakab emlékezete. (1. Schmidt Sándor a.) 

Danielik János tiszt. tagról. Szvorényi József tiszt. 
tagtól. 35 lap. 1891. (Emlékbesz. VI. 11.) 60 

- Dankó József I. tagról. Pór -Antal r. tagtól. 36 lap. 
1897. (Emlékbeszédek IX. 2.) —.60 
Deák Farkas r. tagról. Báró Radvánszky Béla t. 
tagtól. 16 lap. 1895. (Emlékbeszédek VIII. 9.)  —.30 

Deák Ferenczre. Gyulai Pál rendes tagtól. (Akad. 
értes. 174/175.) 
Domanovszky Endre levelező tag felett. Alexander 
Bernát levelező tagtól. 19 lap. 1901. (Emlék- 
beszéd XI. 1.) —.30 
Falk Miksa levelező tag felett. Gaal Jenő rendes 
tagtól. 19 lap. 1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
XIV. 3.) —.40 
Fayer László levelező tag felett. Előadta Balogh 
Jenő levelező tag. 55 lap. 1907. (Emlékbeszédek 
XIII. 6.) 1.— 
Finály Henrik levelező tagról. Márki Sándor lev. 
tagtól. 68 lap. 1899. (Emlékbeszédek IX. 11.) 1.20 

Fodor József rendes tag fölött. Hőgyes Endre ren- 
des tagtól. Arczképpel. 62 lap. 1903. (Emlékbeszé- 
dek XI. 9.) 1.20 
— - ravatalánál. (1. Than Károly a.) 
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Emlékbeszéd. Frivaldszky János emlékezete. 1822-1985. 

e 

— 

Előadta Horváth Géza. (Akad. értes. 86.) 
Fröhlich Róbert emlékezete. (1. Hampel József a.) 
Garay János Szobra leleplezésekor. (1. Lévay Jó- 
zsef alatt.) 
Gindely Antalról. 1829—1892. (I. "Acsády Ignácz a.) 
Gladstone W. E. külső tagról. György Endre lev. 
tagtól. 31 lap. 1899. (Emlékbesz. X. 3.) — 60 
Gneist Rudolf külső tagról. Concha Győző Il. tagtól. 
45 lap. 1898. (Emlékbeszédek IX. 7.) — 80 
Michael Jan de Goeje (Adrian C. Barbier de Meynard 
és —) külső tagok felett. Goldziher Ignácz . ren- 
des tagtól. 17 lap. 1909. 2 arczképpel. (Emlék- 
beszéd XIV. 7.) . —.60 
Gorové István tiszt. tagról. György Endre I. tagtól. 
24 lap. 1892. (Emlékbeszédek VII. 2.) —.40 
Herényi Gothard Jenő levelező tag felett. Dr. IKon- 
koly Thege Miklós t. tagtól. 8 lap. 1910. Arczkép- 
pel. (Eimlékbeszédek XVI 8.) —.40 
Greguss Ágost ünnepélyen. Ferenczi Zoltán It. be- 
széde a Széchenyi-kör által 1906. évi okt. 14-én 
Eperjesen rendezett — (Akad. értes. 203.) 
Grote Arthur külső tag felett. Dr. Duka Tivadar 
l. tagtól. 18 lap. 1889. (Emlékbeszédek V.9.)  —.20 
Grünwald Béla lev. tagról. Láng Lajos r. tagtól. 
31 lap. 1905. (Emlékbeszédek VIII. 8.) 2.60 
Győry Vilmos emlékezete. (1. Szász Károly a.) 
Haán Lajos levelező tagról. Zsilinszky Mihály 1. 
tagtól. 33 lap. 1893. (Emlékbeszédek VII. 9.) —.60 
Halász Ignácz 1. tag fölött. Szilasi Móricz 1. tagtól. 
19 lap. 1903. (Emlékbeszédek XI. 1£) — 40 
Hantken Miksa emlékezete. 1821—1893. Tartotta 
Koch Antal r. tag. (Akad- értes. 79.) 
Hauer Ferencz külső tag felett. Böckh János l. tag- 
tól. 57 I. 1901. (Emlékbeszédek b. ÉRA 1.20 
Haynald Juni emlékezete. (1. Fraknói Vilmos a.) 

T setssega, ZAN TA tg mty TEZRÁNÁREE TÉT net tag TA VÁ 
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Emlékbeszéd Hazslinszky Frigyes r. tagról. Mágócsy- 
: Dietz Sándor Il. tagtól. 29 lap. 1899. Arczképpel. 

. (Emlékbeszédek IX. 10.) 280 
— Heer Oszwald külső tagról. Klein Gyula Il. . tagtól. 

36 lap. 1890. (Emlékbeszédek VI. 8.) 280 
. — Hegedüs Sándor rendes tag felett. Nagy Ferencz 

rendes tagtól. 27 lap. 1908. Arczképpel. (Emlék- 
beszéd XIII. 12.) —.80 

— Heller Ágost emlékezete. Fröhlich Izidor rendes 
tagtól. 85 lap. 1904. . Arczképpel. (Emlékbeszédek 
XI. 20 —.60 

— Hermite Károly kültag emlékezete Kürschák József 
l. tagtól. (Akad. értes. 188/189.) 

. — Hoffmann Pál r. tag felett. Vécsey Tamás r. tagtól. 
. 15 lap. 1908. (Emlékb. XIII. 7.) ELŐ 

— Hollán Ernő emléktáblája leleplezése ünnepén. Lip- 
thay Sándor r. tag beszéde — (Akad. értes. 150/151. 
és Lipthay Sándor a.) 

— Hollósy Jusztinián lev. tag felett. Fehér Ipoly tiszt. 
tagtól. 19 I. 1903. (Emlékbeszédek XI. 7.) .—.40 

— Horvát Árpád 1. tag fölött. Kárólyi Árpád r. tagtól. 
17 lap. 1904. (Emlékbeszédek XI. 10.) —.40 

."— Horvát Boldizsár t. tag ravatalánál. Tartotta Szilágyi 
"Dezső. (Akad. értesítő 107.) 

— — U. az. Tóth Lőrincz r. tagtól. 43 lap. 6 
É (Emlékbeszédek X. 5.) 
5 — — U. az. szobra leleplezésénél. Vécsey Tamás r. Tia 
a beszéde — (Akad. értes. 143.) 
: —- Hőgyes Endre r. tag felett. Tangl Ferencz I. tagtól. 
t 29 lap 1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. k. 

i —.60 
— Hunfalvy János fölött. Keleti Károly r. tagtól. 40 

lap. 1890. (Emlékbesz. VI. 3.) —-.60 
— Hunyadi Jenő felett. (I. König Gyula a.) 
— Hyrtl József emlékezete. Előadta Thanhoffer Lajos 

r. tag. (Akad. értes. 75.) 
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Emlékbeszéd Jakab Elek r. tag síremlékének leleple- 
zésekor. Szádeczky Lajos I. tag beszéde — (Akad. 
értes. 142.) 

— Jedlik Ányos emlékezete. (I. B. Eötvös Loránd a.) 
— Jekelfalussy József r. tag felett. Vargha Gyula I. 

tagtól. 19 lap. 1903. (Emlékbeszédek XI. 8.) —40 
— Jendrássik Jenő rendes tagról. Klug Nándor l. tagtól. 

19 lap. 1892. Arezképpel. (Emlékbesz. VII. 4.) —.60 
— Jókai Mór ig. és t. t. ravatalánál. 1904.. máj. 8-án. 

vök Beöthy Zsolt ig. és r. tag gyászbeszéde — (Nekro- 
át logok II. a.) 
18. — József főherczeg emlékezete. (Akad. értes. 198/199.) 
SZAR — Jurányi Lajos r. tag felett. Mágócsy-Dietz Sándor 

l. tagtól. Arczképpel. 32 lap. 1901. (Emlékbeszédek 
10 1 — 

— — ravatalánál. Búcsúbeszéd. (1. Than Károly a.) 
—- Kacskovics Lajos 1. tagról. Nagy Iván r. tagtól. 14 

lap. 1892. (Emlékbeszédek VII. 6.) —.30 
— Kállay Béni t. tag ravatalánál. 1903. julius 16-án 

Láng Lajos r. tag gyászbeszéde. (I. Láng Lajos a.) 
— Keleti Károly felett. Jekelfalussy József Il. tagtól. 38 

lap. 1893. (Emlékbeszédek VII. 10.) —.60 
k — Báró Kemény Gábor t. tag felett. György Endre I. 

§ tagtól. 27 lap. 1894. . (Emlékbeszédek VIII. 4.) —.60 
Fi — Kerékgyártó Alajos Árpád emlékezete. Békefi Remig 

]l. tagtól. 23 lap. 1904. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
XII. 3. és Akad. értesítő 159.) —-.60 

— Kerkapoly Károly emlékezete. (1. Kautz Gyula a.) 
— Kondor Gusztáv k. tag emlékezete. Kövesligethy Radó 

l. tagtól. 23 lap. 1904. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
A) —.60 

— Kölcsey Ferencz születésének százados évfordulóján. 
Gyulai Páltól.- (Akad. ért. 8.) j 

— Kőváry László lev. tag felett. Márki Sándor 1. tagtól. 
48 lap. 1910. Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 12.) 
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Emlékbeszéd Kronecker Lipót külső tagról.  Rados 
Gusztáv l. tagtól. 12 lap. 1898. (Emlékbeszédek 
TX. 5.) —,30 
Krones Ferencz k. tag felett. Wertheimer Ede l. 
tagtól. 13 lap. 1904. (Emlékbeszédek XII. 7.) —.30 
Krumbacher Károly k. tag felett. Pecz Vilmos r. 
tagtól. 26 lap. 1910. Arczképpel. (Emlékbesz. XV. 
2.) 1,20 
Kruspér István tt. ravatalánál 1905. július 4. Rados 
Gusztáv 1. tagtól. (Akad. értes. 190.) 
Kuncz Ignácz Il. tag ravatalánál. Farkas Lajos Il. 
tag beszéde — (Akad. értes. 158.) 
Gróf Kuun Géza t. és ig. tag emlékezete. Goldziher 
Ignácz r. tagtól. (Akad. értes. 190., 210/211. és 
Emlékbeszédek XIII. 4. és Heinrich Gusztáv a. is.) 

Laufenauer Károly Il. tag felett. Kétly Károly I. 
tagtól. 14 lap. 1902. (Emlékbeszédek XI. 5.) —.30 

Lavoisier emléke. (1. Iosvay Lajos a.) 

Dr. Lenhossék József felett. Dr. Mihálkovics Géza r. 
tagtól. (Lenhossék J. arczképével.) 38 lap. 1893. (Em- 
lékbeszédek VII. 8.) — 90 
Lévay József. Az Arany-szoba. Költemény. (1. Lévay 
József a.) 
Lipthay Sándor r. tag ravatalánál 1905, máj. 3-án. 
Ilosvay Lajos 1. tagtól. (Akad értes. 190.) 
— emlékezete. Kherndl Antal r. tagtól. 11 lap. 
1910. Arczképpel. (Emlékb. XIV. 10.) " . —.60 
Ludwig Károly Frigyes Vilmos külső tagról. Klug 
Nándor r. tagtól. 26 lap. 1898. (Emlékbeszédek IX. 
4.) —-.60 
Margó Tivadar t. tagról Entz Géza r. tagtól. 31 
lap. 1898. (Emlékbeszédek IX. 6.) —.60 

Markusovszky Lajos tiszt. tagról. Dr. Hőgyes Endre 
r. tagtól. 48 lap. 1896. (Emlékbeszédek VIII. 11.) 

zási 
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. Emlékbeszéd Mátyás Flórián r. tag fölött. Békefi Remig 
1. tagtól. 22 lap. 1906. (Emlékbeszédek XIII. 1.) —40 

— Mátyás király felett. Raguzai — (I. Hegedűs 
István a.) telet 

—  Meynard (Adrian C. Barbier de —) és Michael Jan 
de Goeje külső tagok felett. Goldzihur Ignácz r 

ha tagtól. 17 lap. 1909. 2 arczképpel. (Emlékbesz. XIV. 

18 MNNSE Mihalkovics Géza Tr. tag felett. Thanhoffer Lajos r : 
s ————————— tagtól. 24 lap. 1900. (Emlékbeszédek X. 7., Akad. 

értesítő 120. és Waldeyer Vilmos alatt is.) 
— gróf Mikó Imre ig. és tt. zabolai szülőházának emlék- 

. táblával megjelölése alkalmával. 1905. szept 4. Márki 
1498 Sándor Il. tagtól. (Akad. értes. 190.) 
io — Moissan Henrik k. tag felett. Lengyel Béla r. tagtól. 
BOVé 1. 42 lap. 1910. Arczképpel. (Emlékbeszédek XV. 1.) 

ME — alsószopori Nagy Imre r. tagról. Fejérpataky László 
he r. tagtól. 24 lap. 1897. (Emlékbeszédek IX. 3.) —.50 

. ———— — Nagy Iván r. tag felett. Márki Sándor Il. tagtól. 28 
7 TVASTASZNA lap. 1900. (Emlékbeszédek X. 6.) —. 40 

; — Nendtvich Károly emlékezete. (1. Iosvay Lajos a.) 
."— Jules Oppert kt. emlékezete. Felolvasta Kégl Sándor - 

lt. 1907. február 25. (Akad. értes. 208.) 
— Oppolzer Tivadar külső tag fölött. Konkoly Miklós 

B: tiszt. tagtól. 15 lap. 1890. (Emlékbesz. VI. 5.) —.30 
408 — Sir Richard Owen külsö tag felett. Margó Tivadar t. 
MEGSZ tagtól. (Sir Rich. Owen arczképével.) 18 lap. 1894. 
tag AAA (Emlékbeszédek VIII. 6.) 1.— 
BE — Ökröss Bálint lev. tag fölött. Tóth Lőrincz r. tagtól. 
ZÁRÓ 37 lap. 1889. (Emlékbeszédek VI. 2.) —.40 

— :Panőié József külső tagról. Kanitz Ágost I. tagtól. 
se József arczképével.) 35 lap. 1894. jégázágtság 
VILI. 3.) 
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 Emlékbeszéd Pasteur Lajos k. tag felett. Hőgyes Endre 
r. tagtól. 56 lap. 1901. Arczképpel. (Emlékbeszédek 

Hansa 8.) ) éle 
— — U. az. (Akadémiai értesítő 135.) 

B 

4 
k 

. í 

1 — Pauer János lev. tag fölött. Dr. Czobor Béla 1. tag- 
tól. 63 lap 1890. Areczképpel. (Emlékbesz. VI. 7.) 

; 1.20 
— Pauler Gyula ig. és r. t. ravatalánál. Csánki Dezső 

F.: tág. gyászbeszéde — 1903. jul. 10-én. (Akad. 
értes. 166.) 

— Paur Iván lev. tag fölött. Hampel József 1. tagtól. 
27 lap. 1890. (Emlékbesz. VI. 6.) — 50 

: — Pálffy Albert emléktáblájánál. (1. Gyulai Pál és Szász 
: Károly a. is.) 

" — Pesty Frigyes rendes tagról. Ortvay Tivadar 1. tagtól. 
39 lap. 1891. Arczképpel. (Emlékbesz. VII. 1.) —.80 

— Petőfi halálának 50 éves emlékünnepén. (1. Zsilinszky 
" Mihály a.) 

—  Pettko János emlékezete. B. Mednyánszky Dénes I. 
tagtól. Felolvasta Szabó József r. tag. (Akad. értes. 32.) 

— Petzval Ottó rendes tag fölött. Kondor Gusztáv Il. 
tagtól. 8 lap. 1889. (Emlékbeszédek VI. 1.)  —.20 

— Péch Antal emlékezete. 1822—1895. (I. Kerpely 
Antal a.) i 

— Plósz Pál emlékezete. Lengyel Béla r. tagtól 183 

. — Pott Frigyes Ágoston külső tagról. Pecz Vilmos Il. 
tagtól. 21 lap. 1890. (Emlékbeszédek VI. 10.) —.40 

— Pólya Jakab felett. Tartotta Vargha Gyula. It. (Akad. 
értesítő 109.) 3 

— Pulszky Ágost lev. tag fölött. Concha (Győző r. tag- 
tól. 38 lap. 1906. (Emlékbeszédek XIII. 2.)  —.80 

 "— Br. Radvánszky Béla tiszt. és , igazgató tag fölött." 
Zsilinszky Mihály r.tagtól. 32 lap. 1907. Arczképpel. 
(Emlékbeszédek XIII. 5. , Berzeviczy Albert" és 
Akad. értesítő 197 a. is.) —.60 

lap. 1904. (Emlékbeszédek XII. 4.) —.80 : 
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Emlékbeszéd Ranke Leopold felett. (1. Marczali H. a.) 

— 

s — 

Rádzsa Rádzsendralála Mitra k. tagról. Duka Tiva- 
dar Il. tagtól. 39 lap. 1892. (Emlékbeszédek VII. 5.) 

5. 80 
Ráth Zoltán 1. tag fölött. Vargha Gyula 1. tagtól. 
27 lap. 1905. (Emlékbeszédek XII. 11.) . —,60 
Reclus Elisée fölött. Lóczy Lajos r. tagtól. 12 lap. 
1908. Arczképpel. (Emlékb. XIII. 9.) —.80 
Renan mint orientalista. Goldziher Ignácztól. 100 I. 
1894. (Emlékb. VIII. 2.) 2.— 
Roscher Vilmos külső tagról. Kautz Gyula r. tagtól. 
79 I. 1896. (Emlékbeszédek VILI. 12.) Údkát b 
Rómer F. Flóris r. tagról. Hampel József 1. tagtól. 
64 lap. 1891. (Emlékbesz. VI. 183.)" ÉS 
Rónay János dJáczint r. tagról. Pór Antal 1. tagtól. 
39 lap. 1891. (Emlékbeszédek VI. 15.) —-.60 
Dr. Muraközi Rózsay József külső tag felett. Dr. 
Batizfalvy Sándor l. tagtól. 26 lap. 1889. (Emlékbesz. 
V. 10.) —.40 
Rudolf főherczeg trónörökös fölött. Jókai Mórtól. 
(Akad. Evk. XVII. 7.) 
Salamon Ferencz emlékezete. (1. Szilágyi Sándor a.) 
Schenek István lev. tag felett. Kosutány Tamás lev. 
tagtól. 15 lap. 1910. Arczképpel.  (Emlékbeszédek 
9.8 EVEN 84 8 —- 30 
Dr. Schenzl Guidó emlékezete. 1823—1890. Előadta 
Heller Ágost 1. t. (Akad. értes. 25.) 
Schmidt Sándor 1. tag felett. Schafarzik Ferencz 1. 
tagtól. 21 lap. 1908. Arczképpel. (Emlékbeszéd XIII. 
11. és Rados Gusztáv a. is.) —- 60 
Schulek Vilmos rt. ravatalánál. 1905. márczius 18. 
Genersich Antal 1. tagtól. (Akad. értes. 190.) 
Staub Móricz lev. tag fölött.- Mágócsy-Dietz Sándor 
lev. tagtól. Arczképpel. (Emlékbeszédek XIII. 3. és 
Klein Gyula a. is.) — 80 
Szabó József emlékezete. (1. Inkey Béla a.) 

Mat ma 9 e né ETT SZÁRNY 
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" Emlékbeszéd Szabó Kál. tag felett. Szilágyi SÁT 
. Tr. tagtól. 18 lap. 1896. (Emlékbeszédek VIII. TO SEZR 
Szarvas Gábor emlékezete (l. Simonyi Zsigmond a.) 

— szobra előtt. (1. Beöthy. Zsolt és Simonyi Zsig- 
mond a. is.) 
Szathmáry . György Il. tag fölött. Zsilinszky Mihály r. " 
tagtól. 31 lap. 1899. (Emlékb. X. 2.) 00 

Szász Béla felett. Hegedűs Istvántól. (Athenaeum 
IX. 1.) 
Szász Károly. A szalontai csonka-torony felavatá- 

, sánál. (I. Szász Károly a.) 
Széchy Károly I. tag felett. Dr. Dézsi Lajostól, 22 
lap. 1909. Arczképpel. (Emlékbeszéd -XIV. 5. és 
Hegedűs István a. is.) ; —.60 
Szigeti József emlékezete. 1822—1902. - Berczik 
Árpád I. tagtól. 11 lap. 1905. (Emlékbeszédek b42 a 
42. j-is —.45 
Szilasi Móricz 1. tag ravatalánál. 1905. május 17-én. 
Goldziher Ignácz r. tagtól. (Akad. értes. 190.) 
Szilágyi Sándor ravatalánál. Tartotta Pauler Gyula 
rt. (Akad. értes. 110.) 
—- r. tag felett. Fraknói Vilmos r.. tagtól. 106 lap. 
1902. (Emlékbeszédek XI. 4.) 2. 
Sztoczek József emlékezete. 1819—1890. (1. Szily 
Kálmán a.) 
Szűcs István lev. tag felett. Ballagi Géza 1. tagtól. 
36 lap. 1893. ((Emlékbeszédek VIIL T .) —.60 
Szvorényi József emlékezete. (I. Szász Károly a.) 
Taine Hippolyte emlékezete. Alexander Bernát 1. 
tágtól. 36 lap. 1903. (Emlékbészédék XII. 1.) —.60 
Télfy Iván" 1. tag felett. Pecz Vilmos I. tagtól. 43 
lap. 1902.§ (Emlékbeszédek XI. 3.) — —-80 
Sir William Thomson, lord Kelvin k. tág fölött. 
Fröhlich Izidor r. tagtól. 44 lap. 1909. Arczképpel 
és egy hasonmással. (Emlékbeszédek XIV. 2.) 1.— 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 16 
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Emlékbeszéd Borosjenői Tisza Kálmán tiszt. és ig. tag- 
ról. Hernádvécsei Vécsey Tamás r. tagtól. (Akad. 
értes. 186/187.) 

— "Tompa-szobor leleplezéséről. Jelentés a  rimaszom- 
bati — (Akad. értes. 154.) 

— Torma Károly r. tag fölött. Téglás Gábor 1. tagtól. 
32 lap. 1905. (Emlékbeszédek XII. 9.) — 60. 

— "Tóth Ágoston fölött. Hollán Ernő r. tagtól. 24 lap. 
1890. (Emlékbeszédek VI. 4.) —.40 

— "Tóth Lőrincz r. tag ravatalánál 1903. márcz. 19-én. 
Beöthy Zsolt r. tag beszéde — (Akad. értes. 160. 
és Vécsey Tamás a. is.) 

— Török József és Antal Géza felett. Hőgyes Endre 
r. tagtól. 33 lap. 1899. (Emlékbeszédek IX. 12.) . —.60 

— Trefort Ágoston elnök fölött. Keleti Károlytól. (Akad. 
Évk. XVII. 7. és I. Szász Károly a. is.) 

— —  emlékünnepén. (1. Ballagi Géza a.) 

— Vadnai Károly rendes tag felett. Berczik Árpád 
rendes tagtól. 11 lap. 1909. Arczképpel. (Emlék- 
beszédek XIV. 4.) —.40 

— Vajda Péter emlékünnepén. (I. Hegedüs István a.) 

— Vajkay Károly lev. tagról. Tóth Lőrincz r. tagtól. 
36 lap. 1894. (Emlékbeszédek VIII. 7.) —.60 

— Spencer Wells külső tagról. Duka Tivadar 1. tagtól. 
18 lap. 1899. (Emlékbeszédek X. 1.) —.30 

— Wenzel Gusztáv rendes tagról. Vécsey Tamás ren- 
des tagtól. 80 lap. 1894. (Emlékb. VILI. 5.) . 1.50 

—- Báró Wesselényi Miklós szobránál. Beöthy Zsolt 
rendes tag szeptember 18-án tartott emlékbeszéde. 
(Akad. értes. 154.) 

—  Wosinszky Mór levelező tag felett. Ortvay Tivadar 
rendes tagtól. 40 lap. 1908. Arczképpel. (Emlékb. 
AT 89 1. — 

— Xántus János levelező tagról. Mocsáry Sándor le- 
velező tagtól. 28 lap. 1899. (Emlékb. IX. 9.) —-.60 
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. Emlékbeszéd Zichy Antal ravatalánál. (1. Szász Ká- 
roly a.) 

— Zsigmondy Vilmos lev. tagról. Péch Antal 1. tagtól. 
28 lap. 1891. (Emlékbeszédek VI. 14.) — 50 

Emlékbeszédek. A Magy. Tud. Akadémia tagjai fölött 
tartott — Szerkeszti a főtitkár. 

V. kötet. 9-10. szám. 1889. — 60 
Ma a 4 , : 538 lap; 1889-1891, . 9.60 

MELEG E SS SEEN 9. "200 " 1092-1893. . 6.40 
MERRE ESA Z ig e DOL, 1893-1890. " 10.40 
SE ada BOD ba EIGÁMT ISDN 70 
ESTEK ANGT Zs ő ge e 1898-T90£: 7.60 
MR 12, 485. I901-I903, 8.80 

EGES 51-12, 9 S0T 57, . 1993-1905-:" 6.58 
KEN SS. B-L2. gy . . O96 4 LLN06-T908. "89 
HALEV a 112. 318" ,  1908-I910.-: 6.90 
EN AD s 46, 1910. 2 
(A vállalat folytattatik. Il. Gyulai Pál a. is.) 

Emlékdalhoz. Mátyás király halálára való — (I. Kal- 
már Elek a.) 

Emléke szókincsünkben. A török hódoltság — (I. dr. 
Kúnos Ignácz a.) 

— érdekében. Endlicher István — (I. Jurányi Lajos a.) 
." — Lavoisier — (I. Iosvay Lajos a.) 
— — I. A , nap" szó. Ösvallásunk egy-két , nyelvi — (l. 

Prikkel L. Márián a.) 

Emlékei Magyarhonban. A bronzkor :— (Arch. értes. 
X. 4.) 

— A csuvas ősvallás — (I. dr. Mészáros Gyula a.) 
. — A honfoglalási kor — (Il. ,H." és Arch. értes. 

Nt a 18) 
— A karlsteini vár magyarérdekű — (1. Pór Antal a.) 
— A Lobkwitz-codex Ferencz-rendi — (I. , Katona La- 

jos: Ujabb adalékok" a.) 
— A magyar honfoglalás hazai — (1. Hampel József a.) 

she 
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Nagy Géza a.) . 
. A nagy-almási bányászat — (1. Téglás Gábor a.) 
Magyarországban. A A. régibb középkor — (Il. Hampel 
József a.) 
Délmagyarországon. A zu monostoregyházak háp 

. téneti — (l. Szentkláray Jenő a.) 
Dunaföldvár régi — (I. Szelle Zsigmond a.) 
Munkácsnál. Germánok — (l. Lehóczky. Tivadar a.) 

. Intercisa — (Il. Hampel József a.) 
- az ezredéves országos kiállításon. Magyarország tör- 
s: téheti — (Lk XX. §, Fú) 

-hez. Az 1760-i diaecta irodalmi — (I. Rexa Re- 
. zső alatt.) 

. -ein. Ornamentika a honfoglalási KÖT. 1— ús Hampel 
József a.) - 
-eink. Hussita — (I. Horváth GCyrill a.) 
— az 1900. évi párisi világkiállítás magyar pavil- 
lonjában. Történelmi — (I. Mihalik József a.) 

- -eiről, Bogojeva régi — (I. Cziráky Gyula a.) 
— . Hadi törvénykezéseink — (I. dr. Merényi La- 
jos alatt.) 8 
— Pöstyén egyházi — (I. Follajtár József a.) i 
— Tanulmányok a népvándorlás korának — (I. 
Pulszky Ferencz a.) ) 
— Újabb tanulmányok a honfoglalási kor újabb  — 

" (I. Hampel József a.) 
-ek. A gyulafehérvári Hunyadi — (1. Varju Elemér a.) 
— a hallstatti kor legelejéről. (I. dr.  Reinecke 
Pál. alatt.) 
— a honfoglalás korából. (1. dr. Jósa András a.) 
— korrendi osztályozása. A magyarországi Alduna 
vidékéről való ős — (I. B. Miske Kálmán a.) 
— folytatásáról. A nagyenyedi skytha leletek és — 
(I. Herepey Károly a.) 
— A pöstyéni egyházi — (l. br. Mednyánszky Dénes a.) 

"Emlékei Jgejérzágyéher. A magyar - vögányábű — (ll. 

es 
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Emlékek a régibb vdkérból Munkács környékén. a. 
. Lehóczky Tivadar a.) 

BUG A Zrinyieknek tulajdonitott - születet Szákdról 
János a.) 

—- — Águincumi kő 53 4 dr. Kuzsinszky Bálint a.) 

— — Berzoyai — (I. Téglás Gábor a.) 

— a velem-szent-vidi őstelepről. fdények és bronz — 
eg, Báró Miske Kálmán a.) 
.— Magyarországon. Egyiptomi — (I. Mahler Ede a.) 
— a m. n. múzeumban. Egyptomi — (]. Mahler Ede a.) 
—- Erdélyi országgyűlési — (1. , Erdélyi" a.) 
— az ezredévi kiállításon. Epitészeti — (I. Gerecze 

Péter a.) eldtela 
— és képek. kiállítása. Az 1848—1849-iki szabadság- 

harczi — (Hadtört. közl. IV. 4.) 
— a hallstatti korszakból. Győrmegyei — (1. Börzsönyi 

. Arnold a.) 
—- az ezredéves kiállításon. Hadtörténelmi — (I. mis 84 

Nagy Géza a. is.) 
—  Irodalomtörténeti — (I. ,I." a.) 
—- Kassai — (Il. K. L. a.) 

és 

.— a régibb középkorból. Keresztény — (I. Hampel 
. József a.) 
— Keresztényszigéti és  pókafalvi — (Il. Halaváts 

Gyula a.) 
— a klosterneuburgi prépostság múzeumában. Magyar 3 

érdékű: — (Arch. értes. XI. 5.) 

.  — Magyar hadtörténelmi —6 tábla. Melléklet. (Hadtört. 
közl. VI. 5.) 

— — — — a külföldi múzeumokban. (I. dr. Szendrei János a.) 

—. a La Téne kor kezdetéről. Magyarhoni —- (1. dr. 

.  Reinecke Pál a.) 
— Magyarhoni kora renaissance — a Nn. múzeumban 

. (I. dr. Eber László a.) 
— —  Jogtörténeti — (ll. sáagYar a.) 
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Emlékek. Országgyűlési — (Il. Magyar történelmi emlékek 
III. osztály a.) 

— — Történelmi — (I. ERNE Ő a) 
—- Mátyáskori — (I. ,X" a. 
— a Hebrida szigeteken. Megalithikus — (Il. , X.Y." a.) 
— Magyarországon. Mithras — (I. Cumont F. a.) 
— ásatása Bakonybélben. Őskori — (1. Récsey Viktor a.) 
— Esztergom vidékéről. Őskori — 17 ábrával. (1. Récsey 

Viktor a.) 
— — Ugocsa vármegyében. Őskori — (I. Mihalik J. a.) 
— Pannoniai feliratos — (I. dr. Mahler Ede a.) 
— a győri múzeumban. Régi magyar — 4 ábrával. 

(I. Börzsönyi Arnold a.) 
— a szentesi múzeumban. Régi magyar emlékek — 

(I. Csallány Gábor a.) 
—- Munkács környékén. Régibb vaskori — (I. Lehóczky 

Tivadar a.) 
—  Dunapenteléről. Római kő — (Il. dr. Mahler Ede a.) 
— a Dunántúlról. Római kő — (I. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
—- Magyarországon. Skythiai — , Hampel József a.) 
— Soproni — (Il. Bünker Rajnárd a.) 
— a régibb középkorból. Sümeghvidéki — (I. Darnay 

Kálmán a.) 
— a zágrábi múzeumban. Thrák vallásbeli — (I. dr. 

Hoffiller Viktor a.) 
— Török-magyarhoni történelmi — (I. , Török—" a.) 
— Dunapentelén. Újabb föliratos — (I. dr. Mahler Ede a.) 
— Dunapenteléről. Ujabb római föliratos — (I. dr. 

Mahler Ede a.) 
— Zalavári — (I. Récsey Viktor a.) 
— -en. Beham és Flötner művészete hazai — (I. 

Mihalik József a.) 
— — Családi czímerek hazai — (I. Bárczay Oszkár a.) 
— — Lovas istenségek Dunavidéki antik — (1. Hampel . 

József a.) 
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Emlékekről. A lazonyi sír — (1. Csoma József a.) 
— A Pozsony környékén előforduló állítólagos megali- . 

thikus — (I. Boeckh Hugo a.) 
— Darlaczi — 2 ábrával. (1. Téglás István a.) 
—  Gombosi (azelőtt Bogojeva) — (1. Cziráky : Gyula a.) 
— Sümeghen. Hadtörténelmi — (1. Darnay Kálmán a.) 
—  Kőkori — (Il. Reinecke Pál a.) : 
— Mohácsi — (I. Dudás Gyula a.) 
— [/alamegyében. Rézkori — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Győr város területén. Római — (Il. Börzsönyi Ar- 

nold alatt.) 
— Római bányász — (Il. Téglás Gábor a.) 

— a Nagy- és Kisküküllő közti Somogyomról Kisküküllő 
megyében. Római kő — (I. Téglás Gábor a.) 

— Scarabantiai — (1. Bella Lajos a.) 
— "Turóczmegyei — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— Munkács környékén. Vaskori — (1. Lehóczky Tiva- 

dar alatt.) 
Emlékezete. Budenz József — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— Csiky Gergely — (Il. Berczik Árpád a.) 
— Fröhlich Róbert — (Arch. értes. XIV. 4.) 
— József főherczeg — (I. Hegedüs István és P. Thew- 

rewk Emil a. is.) 
Kállay Béni tiszt. tag — (I. Thallóczy Lajos a.) 

Kőrösi Csoma Sándor — (I. Berzeviczy Albert, Kégl 
Sándor és gróf Teleki Pál a. is.) 

. — Révai Miklós — (I. Dézsi Lajos a.) 

NLG sz éa ta ssal 

c ágázádáli 

reszésl 

Rómer Flóris Ferencz — (1. Rómer FI. F. és Arch. 
értes. XI. 2—4. a. is.) 
Gróf Széchenyi István :— (I. Angyal Dávid a.) 
születése századik évfordulóján. Toldy Ferencz — 
(I. LévayfJózsef a.) 
Zrinyi Miklós — (I. Wlassics Gyula a.) 
-nek okáért. Csokonai M. — (Il. Oláh Gábor a.) 
-zés és öntudat. (I. Belják B. Pál a.) 
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. Hpl. á.) 

XII. 2.) 
Emlékérme 1603-ból. Básta György — (I. G. fek a) 
sé János Zsigmond — (e. HOL" wa) 

Vrbely és Füleky — Ste ke 
-i. Finály Henrik — Ábra. tik értes. XXIX. 3.) 
-ekről. Még valami a Básta —- (I. G. G. a.) 

-füzet. Mátyás király halálának négyszázados év- 
fordulója alkalmából kiadott — (Hadtört. közl. III. 2.) 

.drat a Buda visszavétele előtti időből, hogy a 
törököt a keresztyén országokból miként lehetne .ki- 

. szorítani. (1. Koncz József a.) 
— Egy XVI. századbeli katonai — (I. Gad 
— -a. Szerémi György élete és — (Il. .dr. Szádeczky 
"Lajos a.) 
— kiadásának DAGYAL "Szerémi —— (1. dr. Szádeszky 

: Lajos a.) 
— Meskó. táborok visszavonulásáról az 1809-ik övi 
győri csata után. Voith Kerdinánd vezérkari őrnagy — 

. (Hadtört. közl. VII. 2.) A 
— -ának kútfői méltatása. Kottanner Ilona — (I. 
Kerékgyártó Árpád a.) 

. -kápolnája. Serédy Gáspár — (I. Myskovszgy fik- 
tor alatt.) 
-keresztek. A győri — (I. ping égek 1) : 19. 
-könyve. A  délmagyarországi műzeumtársulat — 
(Arch. értes. XI. 5.) 

-köve. M. U.. Apollinaris — (I. de Cserni. Béla a.) 

— Bártfán. Winter György, páttveebAt Város . birájá-. 
nak " arczképes zászlója és 
tor alatt.) 
—- evek a pécsi székesegyházból. Római — - a. 
Gerecze Péter a.) I I 
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Emlékkő. A  ingostárszkát —  (L. Varju Elemér 8). 
" Hesdáton. Római — (1. Ornstein József a.) 
-lapja. Erdélyi Jánós — (I. Lévay József a.) 

- -maradványról Buda vidékén. Két régi — (I. VASAR 
. helyi Géza a.) 

Emlékről. Egy ó-szűnyi kő — (1. Kuzsinszky Bálint a.) 
Két győrmegyei antik — (1. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
Szerb-Posesenán. Újabb római föliratról és  Mithras 
—- (1. Téglás Gábor a.) 

-serlegei. Az Akadémia — (Il. Viszota Gyula a) 
-sorai. Sinapius János — (I. Rexa Dezső a.) 

tábla leleplezése alkalmával. , Bajza József szülőháza 
előtt." Elmondotta " Gyulai Pál. Bajza szülőházára 
illesztett — (Akad. értes. 81.) 
—— leleplezése alkalmával. , Czuczor Gergely emléke- 
zetére" elmondotta Beöthy Zsolt A ÜZUCZOT , —- 
(Akad. értes. 82.) 

— leleplezésről. Beöthy Zsoltrt. jelentése a komáromi 
— (Akad. értes. 180.) ; 

— leleplezése ünnepén. Liptháy Sándor r. t. beszéde 
Hollán Ernő — (I. Lipthay Sándor a.) 

— én. Lévay József tt. beszéde Lászlófalván 1908 
november 8-án Egressy Gábor — (Akad. értes. 228.) 

-táblájának története. A M. Tud. Akadémia — (Akad. 
értes. 36.) 
— .-jánál. Pálffy Albert — (I. Gyulai Pál a.) 

— a szepeshelyi dómban. Váraljai Szaniszló püspök 
— (Il. Myskovszky Viktor a.) 
-jára adakoztak. A Széchenyi — (I. Akad. értes. 36.) 
-val megjelölése alkalmából Abaujszántón 1909 aug. 
hó 15-én. Finkey Ferencz It. beszéde Jászay Pál 
szülőházának — (Akad. értes. 238.) 

-tár az 1905. évben. A szegedi múzeumi érem-, 
régiség- és történelmi — (Arch. értes. XXVI. 2.) 

(ve 
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Emléktárgyak jegyzéke. A széphalmi Kazinczy-mauso- 
leumban Kazinczy Ferencz unokájától, Becskeházi 
Becske Bálinttól összegyűjtött — (Akad. értes. 238.) 

— -ünnepe. A koronázás 25 éves — (Hadtört. közl. 
Nad) 

— — 1910 május 1. tartott ünnepélyes közgyűlésen. A 
M. Tud. Akadémia Széchenyi — (I. , Akadémia" a.) 

— — alkalmából. Utóhangok a wittenbergi egyetem 
alapításának négyszázéves — (Il. Stromp László a.) 

— -ek a széphalmi Kazinczy-mausoleumban. Iskolai — 
(Akad. értes. 3.) 

— -en. Báró Kötvös Loránd elnök beszéde a kolozsvári 
Bolyai — (I. B. Eötvös Loránd a.) 

— -ünnepély 1906 május 20. József főherczeg — (Akad. 
értes. 198/199.) . 

— -én. Petőfi halálának 50 éves — (Il. Zsilinszky 
Mihály a.) , 

— — Trefort Agoston — (I. Ballagi Géza a.) 
— — Vajda Péter — (I. Hegedűs István a.) 
— -ére. Nagyvárad visszavívásának kétszázados — (l. 

Rónai Horváth Jenő a.) ; 
— -éről. Jelentés Lassu István — (Il. Szilágyi István a.) 
— -vers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi Kis Miklós 

ismeretlen műve 1697-ből. Halotti — (I. dr. Dézsi 
Lajos a.) I 

Emlős embryo kéztövén. Vizsgálatok emberi s nehány 
— — (I. Bakay Lajos a.) 

-ök anyagforgalmához. Adatok a téli álmot alvó — 
(I. Hári Pál a.) 

Empirikus vizsgálata a művészeti alkotás psychologiájá- 
ban, különös tekintettel Michelangelo szobrászatára. 
A forma jelentőségének — (I. Keneczler Hugó a.) 

Encyclopaediája. A szláv philologia — (Nyelvtudomány 
Aa) 

Endlicher István emléke érdekében. (I. Jurányi Lajos a.) 

INNÉT. AROMÁN 
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I. Endre, Kálmán királyaink haláli évéről. (I. Mátyás 
Flórián a.) 

II. Endreféletévei, fogsága és temetése és Szent-László 
és Imre királyok végnapjai. (Il. Mátyás . Flórián a.) 

Endrei Zalán. Ilona királyné. (1. Magy. tört. Szinmű- 
táv VO 

Endrődi Sándor. Isten felé. (Akad. értes. 145.) 
— Jelentés a Farkas-Raskó pályázatról. (Akad. értes. 

148, 184, 220.) ; 
Energetikai vizsgálatok a metamorphosisról. Elettani és 
— — (Il. Tangl Ferencz a.) 
— -ájához. Adatok az ébrény fejlődésének — (Il. Tangl 

Ferencz a.) 
Energia változásához chemiai reaktióknál. Adatok a 

szabad — (I. Bugarszky István a.) 
—- Psychologia és — (1. Kornis Gyula a.) 
— forgalmára. Kisérletes vizsgálatok a vér mennyisé- 

gének befolyásáról az anyag és — (I. Fuchs Dénes a.) 
— — -ról. Ujabb vizsgálatok a tyúkébrényanyag- és — 

(I. Tang] Ferencz és Mituch Auguszta a.) 
— — — Vizsgálatok a megtermékenyített pisztrángpete 

anyag- és — (1. Tangl Ferencz és HWarkas Kál- 
mán a.) 

— —  — fejlődés közben. Vizsgálatok a selyemhernyó 
anyag- és — (Il. Farkas Kálmán a.) 

— forgalom elvéről. A legnagyobb — (I. Zemplén 
Győző a.) 3 

— — élettana köréből. Vizsgálatok az — (I. Tangl 
Ferencz a.) 

— -ról. Ostwald elve az — (I. Réthy Mór a.) 
— -tan alapjairól. Az — (I. Heller Ágost a.) 
— tartalmának ismeretéhez. Adatok az emberi vizelet — 

(I. Tang] Ferencz a.) 
— -ája. A nagy földrengések — (1. Kövesligethy Radó a.) 
—  -ról. Oldatok molekuláris felületi — (1. Pekár Dezső a.) 
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I Enetrioidae. (1. Cnyzer K. és Külözynski 1 Araneae szd 
BE; ""Hung. I. a.) . tár a a 
"GK Engaddii , Torcular — (l. Dézsi Lajos a). 

— — — Róbert. Az intercisai épületminta. (Arch. értesítő § 

szg táltl Emlékbeszéd Margó Tivadar t. tagról. 31 lap. 1898. ; 
—. 60 

. Enyingi Török Bálint. (I. Török Bálint a.) 

Í 

Engel Ernő k.:tag 1821—1896. (Akad. értes.. 89., 92. ) a 
Engelmann Rikárd. Egy pannoniai ládácska. 2 mes £ 

val, (Arch. értes. XXVIII. 83.) ce att ú/8 
Engelmann Rikárd dr. Tf. (Arch. értes. XXIX. 4.) — ; 

SG VIIT: 1.) ú 
Entromostrakák és hydrachnidák. Új-guineai — ül, 5 ű 

, Daday Jenő a.) k 
Entz Béla. Ónodi Adolf és — (I. Ónodi Adolf és Entá 4 

. Béla a.) ; lő 

. id. Entz Géza dr. A Guarnero két véglényéről. (It. 
Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) ; 

— A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. 3 14 
táblával. -44 lap. 1891. ÉEGÉR tátománya értek. : 
70.708 RÉS 1 ERR 1. — sós 

"— e B. az FTÖLGUHAt (Math. és term. Mk értes, 19.48 
. :5/6 és Akad. értes.:15.) 
— beszéde Chyzer Kornélt 1. (t: savatata felett 1000. Í 

szept. 23-án. (Akad. értes. 238.) 40 

(Emlékb. IX. 6.) 
Ta Nehány patagóniai véglényről. 9 táblával. (Math. és 

term. tud; értes. XX. 4.) 
— Új-Guineai véglények. Protozoa. (Math. és term. Hid. 

"értés. XV. 83.) 
2 Ífj JA Tintinnidák Szervezete. 138 lap. 18 táblával. I 

1908. (Math. és term. tud. közlem. XXIX. 4.) 3.— 
— Adatok a Peridineák ismeretéhez. (Math. és égzatt 

tud. értes. XX. 2). 
Enyedi György XVI. századbeli latin költeménye. ( 

Hellebrant Arpád a.) 
— István Teleki Mihályhoz 1671. (I. Koncz József a.) 



3 

i Enyv megemésztéséről. Az — (l. Klüg Nándor a.) 
. — mint tápanyag. Az — (Il. Klug Nándor a.) . 
Enywári Jenő, A productiv (transscendentalis) képzelet- 

erő viszonya a transscendentalis apperceptióhoz a 
tiszta ész kritikájában. (Athenaeum XV. 3/4.) 

—  Metakritikai jegyzetek a logikai öbjectivismus prob- 
lemájához. (Athenaeum XVIII. 3/4.) 

Enzymahatás és" elektrolytes dissociatio. (1. Rohonyi 
Hugó a.) 

Eocaen, rétegeiből. Prohyrácodon orientalis, egy új Ős- 
émlős Erdély közép — (I. Koch. Antal a.) 

Eöttevényi Nagy Olivér. (l. Nagy Olivér a.) 
Eötvös-emlékünnepén Eperjesen 1907. október 13-án. 

Ferenczi Zoltán Il. t. beszéde a . Széchenyi-kör — 
(Akad. értes. 215.) 

Eötvös József báró. (I. Ferenczi Zoltán á.) 
— — — életrajzára hirdetett pályázatról. Jelentés a — 

(Akad. értes. 149., I6I.) 
— és Trefort tervezett folyóirata, a Pesti Havi Irat." 

(Il. Viszota Gyula a.) 
— Loránd báró. A föld vonzása különböző anya- 

gokra. (Akad. értes. 2. és Math. és term. tud. értes. 
VIII. 3/ 5.) 

— A M. Tud. Akadémia felirata a képviselőházhoz, áz 
, 1843/4-iki bűnügyi javaslatok és anyaggyűjtemé- 
nyük" szakszerű feldolgozása tárgyában. (Akad. 
értes. 81.) 

— A Szent-Gellérthegy vonzóerejéről. (Math. és term. 
tud. értes. VII. 8/9.) 

— Az Arany-szobor leleplezésén tartott beszéd. MEKÉABBI 
értes. 42.) 

— elnök beszéde a külözsvári Boly ál ólitékünneken 
(Akad. értes. 158.) 
Elnöki megnyitó beszéd. (Akad. értes. [1889.] 4. és 
6, 18, 30, 38. (Széchenyi-ünnepély). 42, (Arany-ünne- 
pély) 66, 102, 114, 126, 138/1839, 162, 174/175. alatt is.) 

Enyv--Eötvös s MEZŐBE 
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Eötvös Loránd báró. Jedlik Ányos emlékezete. (Akad. 
értes. 90.) 

— Jelentés az 1900-iki Rózsay-díjról. (Akad. értesítő 
152/153.) 

— Kossuth Lajos halála feletti részvét kifejezése. (Akad. 
értes. 52.) 

— Nagy lengés-idők méréséről. Kivonat. (Akad. értes. 
5. és Math. és term. tud. értes. VIII. 6/7.) 

— és Ráth György. Közjegyzői okirat. (Akad. értes. 73.) 
—  vallás- és közoktatásügyi miniszterré történt kineve- 

zése alkalmából tartott beszéd. (1. Szász Károly a.) 
— Vizsgálatok a gravitatió és mágnesség köréből. (Math. 

és term. tud. értes. XIV. 4.) 
— Vörösmarty emlékezete. Elnöki megnyitó beszéd 

Vörösmarty születésének 100 éves évfordulóján. 
(Akad. értes. 132.) 

— (I. , Math. és term. tud. értes. a. is.) 
,Epe" jelentésű szó az ugor nyelvekben. Egy — (l. 

Munkácsi Bernát a.) 
Epeira Alpica L. K. és Epeira Insconspicua E. L. nevű 

fajokról. Adatok az újabb irányú Descendentia-elmé- 
lethez. Tanulmányok az Epeira CYGurbatina Cl. — 
(I. dr. Lendl Adolf a.) 

—- Cucurbitina Cl., Epeira Alpica L. K., és Epeira 
Incunspicua E. "S. nevű fajokról. Adatok az újabb 
irányú Descendentia-elmélethez. Tanulmányok az — 
(I. dr. Lendl Adolf a.) 

— Incunspicua E. S. nevű fajokról. Adatok az újabb 
irányú Descendentia-elmélethez. Tanulmányok az KE. 
Cucurbitina C1., E. Alpina és — (I. dr. Lendl 
Adolf a.) 

— fajról. Néhány — (I. dr. Lendl Adolf a.) 
Eperjes város tornyai, kapui és azoknak hadi felszere- 

lése 1495 körül. (I. dr. Iványi Béla a.) 
— városa és az 1526—28. évi Hadjárab (I. Iványi il 

Béla a.) 
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Eperjesen. Epítészeti régiségekről — (I. dr. Janicsek 
József a.) 

— — és Pesten. Tompa Mihály — (I. dr. Nagy 
Sándor a.) 

— — Ferenczi Zoltán Il. t. beszéde a  Széchenyi-kör 
Eötvös-emlékünnepén — (Akad. értes. 215.) 

— — rendezett Greguss Agost-ünnepélyen. Ferenczi 
Zoltán It. beszéde a Széchenyi-kör által 1906. évi 
okt. 14-én — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 

—  — Régi építészeti maradványokról — (Il. dr. Jani- 
csek József a.) 

— — Régibb feliratok — (I. dr. Janicsek József a.) 
— -i collegiumban. Venus szobrocskája az — Abrákkal. 

(Arch. értes. XVIII. 2.) 
— —  Széchenyi-kör október 22-én tartott Jókai- 

. ünnepélyén. Berzeviczy Albert t. és ig. t. megnyitó- 
beszéde az — (Akad. értes. 192.) 

sm XV... Századi AMÓLAJG UT UK BAR, Képek az — (I. 
dr. Szendrei János a.) 

Ephesos. (Il. dr. Hekler Antal a.) 
Epidot a Val di Viüból. (1. Toborffy Zoltán a.) 
Epigrammái. Vergilius — (I. Némethy Géza a.) 
Epikuros tana az élvezetről. (1. Jannsen a.) 
Epilepsiára vonatkozó kisérleti adatok. A Jackson-féle 

. — (1. Korányi Sándor és Tauszk Ferencz a.) 
Epilepsiás roham kiváltásánál szereplő anyagokról. Az 

— (1. Donath Gyula a.) 
Epinicia. Scholia recentia in Pindari — (I. Ábel 

Jenő a.) 
Epinikiosainak műforditásai. Pindaros — (I. Hegedűs 

István a.) 
Episod az 1789-ik évi török hadjáratból. Egy — (I. 

Hadtört. közl. I. 1.) 
Epistola. Hieronymi — (I. , Codexeink forrásai" IV.) 
, Epistolae breues" Niauis: — (I. Hegedűs István a.) 
Epistolái. Kazinczy Ferencz — (I. Czeizel János a.) 



"E Ó-görög KEIYABSOK — (1. Asbóth Oszkár a.) 

vég já 

mpitaphiamok — Erdélyben vitt 

i Epitaphiumok Balassa. Bálintra é és Ferenezre. "-gykorú 
7— (1. Gragger Róbert a.) 

Epizódja. A Toldi-monda idegen eredetű — (1. Fóti 
.... József Lajos a.) ; pb 
Epodusa. Horatius tizennyolczadik  — (I. Némethy 
. GÉZA a.) 3 sú 
Eposz története. A görög — (1. Croiset a.) 
Erasmus Montanusa. Holberg: — JAR dr. Bittenbinder 

Miklós. a.) 
Erdei fák leveleinek nitrogéntartalmáról. (1. Zemplén 

Géza a.) 
s.Erdenburg" és jelentősége Dacia történetében. Tanul- 

, [d 

mányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről. A rozsnyói 
táborhel Gábor. a.) 

. Erdély és az északkeleti háború. (I. Szilágyi Sándor a.) 
— fejedelmi interregnuma. Izabella királyné diplomácziai 

működése. 1551—656. (1. Veress Endre a.) 
tá közép- eocaen rétegeiből. Prohyracodon orientalis, egy 

. új ősemlős — (I. Koch Antal a.) KV 
guns XVI RGYAE századi történetéhez. Bsz isk öset 

[dd 

— -be való települése. A székelyek eredete és — ék 
Karácsonyi János a) 

lágyi Sándor a.) 
— — Castaldo — (Il. Kropf Lajos a 
— —  Csúcsíves szentségtartó fülkék és házacskák — 

(1. dr. Roth Viktor a) : 
— — 1678-ban. Franczia-lengyel hadak laktáborozásához 

— (I. Koncz József a.) 
— — a mult században. Katona-állítás — ((l. Király 

Pál a.) 
— — Kemény Zsigmond publicistai munkálkodása — 

(1. Urmössy Lajos a.) 
— — [La Téne. sírmező — (Arch. értes. XXI. 3.) 
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. Erdélyből való, a düsseldorfi múzeumban. Arany fülön- 
függő és arany csüngő, előbbi állítólar — Ábrák. 
(Arch. értes. XXV. 5.) 

— -i adat a thrák lovas istenségekről. Néhány — (I. 
Téglás István a.) 

— —  bronzleletekről, (1. Orosz Endre a.) 
. — —  costume-képek a XVII. századból. (1. Thaly Kál- 

mán a.) 
— — "egyházmegyéből. Két régi ötvösmű az — (Il. dr. 

Czobor Béla a.) 
"— — .1809-iki insurrectió története. Az — (I. Jakab 

Elek a.) 
— —  Erczhegység övéből és a Fejér-Kőrös hunyad- 

megyei völgyszakaszáról. Ujabb barlangok az — (Il. 
. Téglás" Gábor a.) 

— — fejedelem hadi ediktuma 1682 augusztus 5-ről, 
Apafi Mihály — (I. Koncz József a.) 

— — gyöngyfűzője. Az — (I. ifj. Kemény Lajos a.) 
"— — idejéből 1683-ból. Élésmesterek reversálisa Apaffy 

Mihály — (I. Koncz József a.) 
— —  arezképe. Kemény János — Melléklet. (Hadtört. 

közl. V. 4.) 
— — -nek a XVII. század végével. Mennyibe került a 

katonatartás az — (I. Koncz József a.) 
. — férfiviselet történetéhez a. XVII. században. Ada- 

tok az — (I. dr. Szendrei János a.) 
. — hadak menetrendje a XVII. században. (I. , Magyar 

hadiszabályzatok gyűjteménye" és Koncz József a.) 
"— hadi események történetéhez. Adalék az 1601— 

1602-ik évi — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
."— 1681-iki hadjárat  előkészületeinek történetéhez. 

. Az — (I. Szilágyi Sándor a.) 
— hadjárat tárgyában folyt vita iratai. Tddterütcoik 

Raymond császári vezér és Zrinyi Miklós horvát bán 
i . —. között az 1691-iki — (Hadtörténelmi okmánytár 9.) 
; — hadszervezet történetéhez. Az — (Il. Szilágyi S. a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 17 

"ról ek 4 a szsszaánl 



(868 — Erdélyi 

Erdélyi havasok geotektonikai vázlatai az Oltszorostól a 
Mé Vaskapuig. Az — (Il. Inkey Béla a.) szá 
77 AK —- honismertető egyesület. Az — (I. ,X.", Arch. 
. 5 79AMÁA órton A. 4. KNIL ds gab" és sa y.$ a, is) 

5  ———— — János emléklapja. (I. Lévay József a.) 
; — ünnepély. A nagy-kaposi — (Il. Ballagi Géza a.) 

—— katonák; Székely Zsigmond, Toldalagi János és 
Bv Székely András levelei gróf Teleky Sándorhoz, hadi 
————"— hírekkel, 1742—1743. A Mária Terézia háborújában 
81 szolgáló — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

-— kurucz haderő létszáma 1704-ben. Az — (Il. Thaly 
Kálmán a.) 

—0GÉN AR ar Lajos. A feltételes felszólító módú időalakok a három- 
MG, széki nyelvjárásban. (Nyelvt. közl. XXXVI. 1.) 

4 — A háromszéki nyelvjárásról. Kivonat. (Akad. értes. 
. SA . 205. és Nyelvtudom. Közlem. XXXVI. 3/4.) 

— —— —- Az összevont mondat" modern szempontból, (Nyelvt. 
közl. XXVI. 3, XXVII. 3/4). 

—. Értelmi egyezés és hasonló incongruentiák a magyar- 
ban, finnben és törökben. (Nyelyt. közl. XXXVI. 2.) 

tt Időalaljaink és módjaink a háromszéki nyelvjárásban. 
(Nyelvt. közl. XXXV. 3/4.) 

—  Mondattani tanulmányok. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 
1/2323 

-- Válasz Horger bírálatára. (Nyelvtud. közl. XXXVII. 
S 4 és XXXVIII. 42.) 
e ETEK Kertész Manónak. (Nyelvt. közl. XXXVII. 

1/2.) 
—: László. A tihanyi apátság kritikus oklevelei. 3 mellék- 

lettel. 111 lap. 1906. (Történ. értek, XXI. 3. és 
Akad. értesítő 203.) 2.40 

— — — mépeinek 1211. évi összeírása. (Nyelvt. közl. 
XXXIV. 3/4.) 

-—s Magyar Közmívelődési Egylet f. évi közgyűléséről. 
MG. Szádeczky Lajos l. t. jelentése az — (Akad. értes. 
ssáttál 224/225.) 

; 
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Erdélyi 259 

Erdélyi magyar nemesi fölkelés 1809-ben. Az — (Hadtört. 
közl. V. 5.) 
medencze harmadkori képződményei. Az — (I. Koch 
Antal a.) 

G 

— ifjabb harmadkori képződményei. Az — (I. Koch 
Antal a.) 
múzeum-egylet. Az — (Arch. értes. XVII. 5. és 
4 geo: hdgn 1-9 
— jubileumi ünnepélyén Kolozsvárott, 1909. novem- 
ber 23-án. Horváth Géza rt. beszéde az — (Akad. 
értes. 240.) 
— érem- és régiségtárának 19083. évi állapota. Dr. 
Pósta Béla hivatalos jelentése. Az — (Arch. értes. 
XXIV. 8., XXVI. 3.) 
—- -ban. Antik szobrocskák az — (I. dr. Finály G. a.) 

"— -egylet régiség- és éremtáráról. Az — (I.5X." a.) 
nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intézkedések. Az — 
(I. Koncz József a.) 
női viselet történetéhez a XVII. században. Adatók 
az — (Il. dr. Szendrei János a.) 
oltárkredenczek. (1. dr. Roth Viktor a.) 
országos fölkelés elrendelése 1690-ben. Az — (I. K. 
9." 8.) 
— múzeum érem- és régiségtára 1904-ben. Az — 
(Arch. értes. XXVI. 2.) ; 
— U. áz. 1906—1908. (I. X. : a.) 
-— útmutatója. Az — (Il. ,a." 
Pál. Atilla és a magyar Bunda (Irod. tört. közl. 
L 4.) 
Balassa Bálint levelei. (Irod. tört. közl. IX. 4.) 
— versek-e ? (Irod. tört. közlem. VIII. 2.) 
Beöthy László. (Irod. tört. közl. VI. 2.) 
Egy Hé Graduál: Kerekes Ábel levele. (Írod. tört. 
közlem. I. 3.) 
Sándor. Tangl Ferencz és — (1. Tangl Ferencz és 
Erdélyi Sándor a.) 

17" 
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260 Erdélyi— Eredete 

Erdélyi szász. Moselfrank és — (I. Scheiner András a.) 
— — telepítésre. Nyelvtudomány és telepítések törté- 

nete, különös tekintettel az — (I. Schullerus Adolf a.) 
— szászok nyelvében. Magyar jövevények az — (l. 

Melich János a.) 
— szászokhoz. 1540. nov. 11. Petrovics Péter, Enyingi 

Török Bálint és Martinuzzi György levele az — 
(I. , Kárffy Ödön: Adatok Buda történetéhez" a.) 

, Erdélyi történetkedvelők társasága" történetéhez. Ada- 
.. lékok az — (Il. dr. Lukinich Imre a.) 
— utazása. Kazinczy Ferencz — (Il. dr. Váczy János a.) 
— vállalata 1686-ban. Thököly — (I. dr. Komáromy 

András a.) 
ezt viszonyokra vonatkozólag. Adatok Básta tábornokra 
.: . és az 1604. évi — (Hadtört. közl. VII. 3.) 
— zománczos boglár a XVI. századból, a n. múzeum- 

ban. Ábra. (Arch. értes. XV. 1.) 
— — -ról. Az — (I. Kövér Béla a.) 
— -ek, Básta és Mihály vajda közt. A miriszlai ütkö- 

zet az — (l. dr. Szádeczky Lajos a.) 
— -ig hány Generálisság vagyon magyarországi korona 

alatt. Tengertül fogvást — (I. , M—y" a.) 

Erdődi Bakócz Tamás kárpitja. (1. dr. Czobor Béla a.) 

Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjáratban. (I. 
Sz. Gy. alatt.) 

Erdőket pusztító apáczarovarról. Az — (I. Bedő Al- 
bert alatt.) 

Erdősiig. A magyar versalakok — (I. Kacziány (Géza a.) 

Eredete és Erdélybe való települése. A székelyek — 
(I. Karácsonyi János a.) 

— Az oláh nyelv — (I. Alexics György a.) 
— -hez. Szóegyezési adatok: kutya, hodály. A magyar 

szókincs — (I. Budenz József a.) 
— eről. Paul és Wundt a nyelv — (I. Gombocz Zol- 

tán alatt.) 
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Élgdményet, A XIX. század — (Il. Bourdeau János: 
A jelenkori gondolkozás mesterei" " a.) 

— -elhárítás és jóvátétel. Visszalépés a kisérlettől, — 
(I. Angyal Pál a.) 

Ereklye. Egy becses Kossuth — (I. K. Karlovszky 
Endre a.) 

. — -múzeum. Az aradi — (Il. Téglás Gábor a.) 
—- -tartó a nápolyi nemz. múzeumban. (I. Radisics 

Jenő a.) 
— — a zágrábi székesegyház kincstárában. Kereszt- 

alakú — (I. dr. Bojnició Iván a.) j 
— — bronzkereszt Krisztus bevésett képévet Arpád- 

kori — Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 
— — -ja Zárában. Szandály Hránity bosnyák vajda 

. feleségének — (I. Thallóczy Lajos a.) 
— —- Raguzában. Szent László király kar — (1. Fraknói 

Vilmos a.) 
Ereklyéi Vöttauban. Zrinyi Miklós a költő — (I. Maj- 

láth Béla a.) 
— -ről. Jelentés III. Béla magyar király és neje test — 

(I. dr-r. Török Aurél a.) 
Ereklyék. 9 ábra régi fegyverekről. Hadtörténeti — 

Rajz. (Hadtört. közl. I. 2.) 
— a m. n. múzeumban. Hadtörténeti — (I. Majláth 

Béla és Nagy Géza a. is.) 
Eresoidae. (I. Chyzer K. és Kuülezynski L: Araneae 

Hung. I.) 
Erjedésgátló hatásnak összefüggéséről az elemek vegy- 

tani csoportjaival. Vizsgálatok az — (1. Kiss Gyula a.) 
. Erjedésnél. A gelycerin képződéséről a szerves — (ll. 

Udránszky László a.) 
.— Súly- és térfogatváltozás a szeszes — (1. Kosutány 

Tamás a.) 
— -tani tanulmányok. (1. Kosutány Tamás a.) 
Erkel Ferencz síremlékénél. P. Thewrewk Emil r. t. 

beszéde —- (Akad. értes. 180.) 



962 Erkölcsi—Erőltetési 

Erkölcsi érzelmek. Az — (I. dr. Lechner László a.) 
— képzésben. A szemléleti módszer az — (I. dr. Pauler 

Ákos a.) ; 
— probléma. A társadalom — (I. Földes Béla a.) 
— törvény"-ében. Az emberi szellem jelenségeinek ma- 

gyarázata Bodnár Zsigmond — (Il. dr. Fitos Vil- 
mos alatt.) 

Erkölcstanhoz való viszonyában. A politikai tudomá- 
nyok története az — (1. Janet Paul a.) 

Ernő főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593. jun. 24. 
Eggenberger Rupert jelentése — (I. Hugyecz An- 
tal alatt.) 

Ernust Zsigmond czímere. Csáktornyai — (I. Csergheő 
Géza alatt.) / 

— — czímere Pécsett. Csáktornyai — (I. Boncz Ödön a.) 
Ernyei Ödön. A tellurhydrogenről. (Math. és term. tud. 

értes. XV. 1.) 
Erőd. A bujánházai , Bélavára" nevű őskori — . (I. Mi- 

halik József a.) 
— Három aldunai római — (I. Milleker Bódog a.) 
— Krivádia fölött. Képes táblával. Kerek — (I. Szinte 

Gábor a.) : 
Erödítése ügyében. Nádori rendelet a pápai végház — 

(I. Merényi Lajos a.) 
—- -i 1809-ben. A pozsonyi hídfő védő és támadó — 

Melléklet. (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
—- —- költségei 1639—1644. Ersekujvár — (I. ,4—y" a.) 

Erődnek a törökök által történt bevételéről 1604-ben. 
Zrinyi Miklós gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről 
és Dobry — (Il. Szepesy F. a.) 

— -ről. Halitzky Antal jelentése a, transaguincumi — (Il. 
Halitzky Antal a.) - 

Erőinek és elhajlásának elméletéről. Az egyenes ten- 
gelyű gerendák külső — (I. Szűts Miklós a.) 

Erőltetési vonalairól, A fémek — (I. Réthy Mór a.) 
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Érősdről. (Brassó m.) Néhány érdekes őskori agyagmű 
— (I. Teutsch Gyula a.) 

Erőtérében. Nagy kitérésű vizszintes lengések a föld- 
nehézség — (Il. Tang] Károly a.) 

— -tér statikája. A folytonos — (I. ifj. Szily Kálmán a.) 

— — Forgó tengelyű elektrostatikai — (I. Korda 
Dezső a.) 

— — létesítése elektromos sűrítőkkel. Magas feszültségű, 
változó — (I. Korda Dezső a.) 

—  — mozgásának mágneses hatásáról. Kisérletek az 
elektrostatikai — (1. Korda Dezső a.) 

Erszénygyártó czéh 1692-ik évi szabályai. A kassai 
varró és — (I. ifj. Kemény Lajos a.) 

Eruptiv kőzetei. A Mátra-hegység — (I. dr. Maüritz 
Béla a.) ; 

Erythropsia élettani meghatározása. Az — (I. Schulek 
Vilmos a.) . 

. Erza-mordvin szótárhoz. Pótlék az — (Il. Szilasi 
Móricz a.) 

Erzsébet ábrázolásáról a British Múzeum kodexeiben. 
Szent — (Il. Karl Lajos a.) . 

—-- egyház történetéhez. A kassai szent — 4. Ek 
Kemény Lajos a.) 

. — királyné pillangója. A M. Nemz. Múzeum Troides- 
gyűjteménye és —- (I. Horváth Géza és Mocsáry 
Sándor a. is.) 

— — halála alkalmából a M. Tud. Akadémia 1898. 
szept. 12-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 
(Akad. értesítő 105.) 

— -i és egyéb leletekről Baranyában. A Szent — (1. 
. Juhász László a.) . 
— -je. Bocon Miklós Szent — (I. Karl Lajos a.) 

Escóriálban levő kéziratai. Bölcs Leó taktikájának az 
— (Il. dr. Vári Rezső a.) 
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264 . Escott—Eszéki 

Escott T. H. S. A mai Anglia. I. kötet. Kis 80, XII 
és 375 lap. 1905. Fordította György Endre. (A M. 

. Tud. : Akadémia könyvkiadó vállalata. Új " folyam 
LXII. kötet. 1905—1907. cyclus.) Ára fűzve 4.— 

; Egész vászonkötésben 5.— 
— — U. II. kötet. Kis 87. XI és 368 lap. 1906. 

TEDKZE, E. KER. B . A. Könyvkiadó Vállalata. Új folyam 
. , LXVIII. köt. 1905—1907. cyklus.) Ára fűzve  4.— 

: kötve 9. — 
— ze. Kötet. . Kis 89. 431 lap." 1907. (AM. Tud. 

". Akad. Könyvkiadó Vállalata. Uj folyam LXIX. kötet. 
1905—1907. cyklus.) : fűzve 5.— 

. . kötve 6 — 
Esemény az urálaltaji üjelkőságt terén. (l. üjvegáss 
." Zsigmond a.) . 
Esetlegességben. Következetesség az. — (I. Págatkony 

... János a.) 
Eskü, melyek gróf Nádasdy Ferencz lovas tábornok, 

horvát bán által a császári királyi udvari haditanács 
elé terjesztettek. Hadi czikkek és katonai —- (Magyar 
hadi szabályzatok gyűjteménye. Hadtört. közl. V. 3.) 

— formái 1742-ből. Mária Terézia hadi czikkei és — 
(I. dr. Merényi Lajos a.) 

Esperesek a nagy tatárjárásról. Pogány szokások 
őseinknél. Roger és Tamás — (I. Mátyás Flórián a.) 

sárlszláseea (1. Schuchardt Hugó a.) 
, öspöröst. (I. Jacobi Gyula, M. J. és Szinnyei József 
alatt is.) 

Est" eredete. Az — (Il. Munkácsi Bernát a.) 
— megvilágításához. Még nehány szó az — (I. Munkácsi 

Bernát a.) 
— szó vitájához. Az -- (I. Zolnai Gyula a.) 
sjszéász híd 1664. Az — Melléklet. (Hadtört. közl. 

VIII. 2.) 
— múzeumban. Rézgyűrű az — Ábrával. (Arch. értes. 

7.8 £ RÉG B 
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Eszközei—Esztegár 265. 

Eszközei. A jellemzés — (I. Riedl Frigyes a.) 

— A lengyeli telep agancs- és csont — (I. Wosinszky 
Mór a.) ; 

— A lélektani kutatás mai fe adata; módszerei és — 
(I. Parády Kálmán a.) 

Eszközök és mikroskopi technikai eljárások. (I. Than- 
hoffer Lajos a.) 

— -ről. Népvándorláskori -takács — (I.  Bibó-Bige 
György a.) 3 s 

Eszme és az igazság. Az — (I. dr. Fitos Vilmos a.) 
— -tan és a Spencer-féle ősök tapasztalata. A Platoni 

— (I. dr. Pekár Károly a.) 
Eszméi. Korunk uralkodó — (Il. Asbóth János a.) 
— Széchenyi történeti — (Il. Angyal Dávid a.) 
— -ink keletkezése. (I. Belják B. Pál a.) 
— -jének újabb phasisai. A socialismus — (I. Várnai 

Sándor a.) 

Eszményi socialismusa. Leconte de Lisle — (I. Pász- 
thory János a.) 

Esztegár László dr. Adalékok Bajza József szinház- 
igazgatói működéséhez. (Irod. tört. közl. XI. 4.) 

. — Arany János levelei Abonyi Lajoshoz. (Irod. tört. 
közl. XIV. 2.) 

— Báró Jósika Miklós két levele. (Irod. tört. közlem. 
XI. 2.) 

— — levelei a M. Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
(Irod. tört. közl. XI. 3.) 

— Magyar irók levelei a bécsi cs. és kir. udvari könyv- 
tárban. (Irod. tört. Közl. XIV. 4.) 

— —G Egressy Gáborhoz. (Irod. tört. közl. XIII. 1/2.) 
— Saphir levele Kisfaludy Károlyhoz. (Irod. tört. közl. 

AL 8) 

— és dr. Bányai Elemér. Magyar Irók Levelei. (Irod. 
tört. közl. XVII. 1/2.) 
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. 266 Esztergom 

Esztergom ostroma és az esztergomi csata. Melléklet. 
(Hadtört. közl. IV. 5.) 

— régészeti jelentősége. (Arch. értes. XII. 5.) 
— utolsó ostroma a törökök részéről és a téthi csata 

1685-ben. Melléklet. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— vár bevétele 1595-ben. (I. Gömöry Gusztáv a.) . 
— vidékéről. Őskori emlékek — 17 ábrával. (I. Récsey 

Viktor a.) 
— visszavételéről 1595-ben. A török történetirás — (I. 

Thury József a.) 3 
— -ban. Andrea Ferrucci Bakács-oltára — (I. dr. Kencz- 

ler Hugó a.) 
— — Ásatások — (Arch. értes. XII. 4. és , ab." a. is.) 

 "— — "Török fölirat — (Arch. értes. XVIII. 3.) 
 "— -i Bakacs-kápolna eredetéről. Az — 2 ábrával. (Il. 

Gróh István a.) 
-m—m —  cSata. Esztergom ostroma és az — Melléklet. 

(Hadtört. közl. IV. 5.) " ; 
—  — ezüstcsészék. Az — (Il. Hpl. a.) 
— — helytartó Pálffy Istvánhoz Szönyről 1627. jul. 29. 

Ahmet Bek — (I. , Jedlicska Pál: Adatok a török 
hódoltság történetéhez." a.) j 

— — hódoltság történetéhez. Az — (I. dr. Merényi 
. . Lajos a.) 
— — lipsanothekáról. Az —- (I. Gyulai Rudolf a.) 
— .-i primás képe. Vancsa — (Arch. értes. XI. 4.) 
— — staurotheke. Az — (Il. Ráth György a.) 
— —.  Szent-Lőrincz-templom maradványai. Az — (l. 

Récsey Viktor a.) 
— -megyében és Hontmegyében. Római castrum Toko-. 

don és újabb régészeti leletek — (I. Récsey Vik- 
tor alatt.) 

— -nál az 1542-ik évben Joachim, brandénburgi vá- 
lasztó alatt gyülekezett s Budát fölszabadítani akaró 
hadseregről. Egy német mű az — (I. Récsey Vik- 
tor alatt.) 

"ON 

6? 

t 



3 Esztergom—Ethika 267 

Esztergomot 1605-ben áruló módon átadott császári 
tisztek és legénység fölött. Hadtörvényszéki itélet — 
(I. Gömöry a.) 

— -vidéki rég. és tört. társulat. Az — (Arch. értes. 
BE SM GMT ÉS e öl, IN. 1z és, Hipi" "ak 18) 

Eszterházy Antal gróf kurucz generális tábori könyve. 
(I. Thaly Kálmán a.) 

— török fogsága. 1698. (1. Thaly Kálmán a.) 
— Dániel tábornok jegyzőkönyve. (I. Thaly Kálmán a.) 
— János Tf. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— Miklós nádor articulus levele 1631-ből. (1. Geöcze 

István a.) 
— — és Pázmány Péter bibornok levélváltása katonai 

ügyekben. (1. Geöcze István a.) 
— -hoz 1625/26. Mehemmed budai pasa négy ievele — 

(I. dr. Merényi Lajos a.) 
— Pál Mars Hungaricusa. (I. Bubics Zsigmond a.) 
— nádor Litániái. (1. Ballagi Aladár a.) 
— Pálffy Istvánhoz. A törökökkel való békekötésről. 1627 

szeptember 19. Nógrádról. (I. , Jedlicska Pál: Ada- 
tok a török hódoltság történetéhez" a.) 

— nádornak rendelete. (Hadtört. okmánytár 8.) 
— — versei. (1. dr. Merényi Lajos a.) 
— — verseiről. (1. Ballagi Aladár a.) 
— utasítása fÍraknói várnagyához. (Il. dr. Merényi 

Lajos a.) 
Eszther-dráma. Egy magyar — (Il. Bayer József a.) 
,Eteg." Egy érdekes képző: ,Atag" — (I. Pap Fe- 

rencz a.) 
Ethika. Közgazdaságtan és — (I. Ráth Zoltán a.) 
— -i determinismus elmélete. Az — (I. dr. Pauer 

Imre a.) 
— — elméletek kritikai ismertetése. A legújabbkori — 

(I. Hörk János a.) 
— —  mégismerés természete. Az — (1. dr. Fitos Vil- 

mos a.) ; 

11 EERNÁTEZE ZENÉK AREÉL ÉKET 24 ZA ETÉL 
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268 ..  Ethikában—Europae 

Ethikában. Uj álláspont, módszer és irányelvek az — 
(I. dr. Pauer Imre a.) 

— -ja. Spencer Herbert — (I. dr. Lechner . László a.) 
— — és paedagogiája. Rousseau — (I. Stromp László a.) 
— — Tótfalusi Kis Miklós verses — (I. Gyalui Farkas a.) 
— . -jának aporiája? Honnan ered Sokrates — (I. Hörk 

József a.) 
Ethnikai érintkezés kezdetei. A magyar-szláv — (I. 

Munkácsi Bernát a.) 
Ethnographiai és administrationalis szervezete act 

ban. Az aranybányászat — (Il. Téglás Gábor a.) - . 
— társulat. A $Szolnok-dobokamegyei irodalmi-, törté- 

nelmi- és — (I. ,Y." a.) 
— viszonyai és administrationális szervezete. A rómaiak 

daciai aranybányászatának — (l. Téglás Gábor a.) 
Etruszk  bronzedényekről. A sümegi — (I. Darnay 

Kálmán a.) 
— iparművészet hatásáról Közép-Európára. Adalék az — 

(I. dr. Hadaczek Károly a.) 
— zabláról. Egy pár — (I. dr. Finály Gábor a.) 
Etymologiájához. A ,hajnal" szó újabb — (I. Mun- 

kácsi Bernát a.) 
Etymologica" kérdéséhez. A vogul , figura — (1. Mun- 

kácsi Bernát a.) 
Euelpides. Optimismus. Levél a szerkesztőhöz. (Athe- 

náeum XIX. 2.) 
Eugenics kérdése. Az — (I. Kozáry Gyula a.) 
Euklidikus geometria története Bolyai János  hátra- 

hagyott irataiban. A nem — (Il. Stückel Pál a.) 
Euripides szóképeivel. Aristophanes szóképei, ÖSSZe- 

hasonlítva Aeschylus, Sophokles és — (I. Pecz Vil- 
mos alatt.) 

Európa, különösen Magyarország" kakukfűveinek ismer- 
tetése. Közép — (Il. dr. Borbás Vincze a.) 

Europae mediae praecipua Hungariae cognoscendos. 
Symbolae ad thymos — (Il. dr. Borbás Vincze a.) 
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Európai államok alkotmánytörténelmében, különös te- 
kintettel a spanyol alaptörvényhozásra. A tudomá- 
nyos és irodalmi kitünőségek jogczíme a felsőházi 
tagságra az — (Il. Schvarcz Gyula a.) 

— diplomatia. Kossuth és az — (I. Várnai Sándor a.) 
— -ban. A magyarok első hadjáratai — (Il. Mátyás 

Flórián a.) 
— -ra. Adalék az etruszk iparművészet hatásáról Kö- 

zép — (I. dr. Hadaczek Károly a.) 

Evangéliom ,nute" szava. A vogul — (I. Munkácsi 
Bernát a.) 

Eversm. Lacerta praticola — (1. Méhely Lajos a.) 

,Evez." (1. Szilasi Móricz a.) I 
Evlia Cselebi török utazóról és munkájáról. (I. Vámbéry 
. Armin a.) 
— —.  világutazó magyarországi utazásai. (1. "Török- 

magyarkori történelmi emlékek. II. -oszt. [Irók.] 
III. kötet.) 

"Evoluczió. Társadalmi — (Il. Kidd Benjamin a.) 
Eylais-fajok. A magyarországi — (I. Daday Jenő a.) 
Exodus fáraója. II. Ramses az — (I. Mahler Ede a.) 

. Expeditiója. Gróf Zichy Jenő újabb — (I. ,pl." a.) 
Extension. University — (I. dr. Schneller István a.) 
 Extinctiója. A $ Persei photographikus fényváltozása 

és a levegő photographikus — (I. Terkán Lajos a.) 

Ezer — mille — mér (föld) — kiló. (I. Simonyi Zsig- 
mond a.) 

"Ezred utolsó ütközete Boszniában. A Mollináry — 
(Hadtört. közl. III. 5.) 

— -e. II. József császár zsidó — (Hadtört. közl. IV. 4.) 
— -ek. Eltünt magyar —- (I. Gömöry Gusztáv a.) 
"— -éves kiállítás. Az —  (Hadtört. közl, VILI. 1., 

nab.". és Arch értes. XIV. 1. a. is.) 
"— — -on. A magyar hadtörténelem az — (I. Rónai 

Horváth Jenő a.) 



. 270 Ezredéves— Ezüst 

Ezredéves kiállításon. p" történelmi főcsoport az 1896. 
évi — (Arch. értes. XVI. 2.) 
— — Hadtörténeti emlékek az — (I. Nagy Géza és 
Kö fele: EN 12 
— -ról. Az — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

— országos kiállításon. Magyarország történeti emlékei 
ale ggenn s § VARALVEL , LEN ÉP: 4 : 
— Régi hazai ötvösműveink az — (I. Mihalik Jó- 
zsef alatt.) 
— Ünnepségek és ezredéves kiállítás. (I. Rónai Horváth 
Jenő a.) 
-i kiállításon. Építészeti emlékek az — (Il. Gerecze 
Péter a.) 

Ezüst. (I. Sz. J. a.) 
-csészék. Az esztergomi — (Il. Hpl. a.) . 
— A nisi — (I. Gramberg Nándor és Hpl. a.) 
edény. Antik — Abra. (Arch. értes. X. 4.) 
-ércz. Andorit új hazai — (I. Krenner József S. a.) 
-fibula. Az újhelyi — (Arch. értes. XV. 1.) 
— a n. múzeumban. Antik — Ábra. (Arch. értes. 
os ttéákda új 

."— Daciai — Ábra. (Arch érto XI. 5.) 

.— Terlingi — Ábrával. (I. Meissl Ferencz a.) 
-fogó 15683-ból a n. múzeumban. Aranyozott — Ábra. 
(Arch. értes. XXX. 3.) 
-gyűrű a XIII. századból. (I. Darnay Kálmán a.) 
— a XVIII. századból. Ábra. (Arch. értes. XXVII. 1.) 
-kancsóról a n. múzeumban. Domborműves  díszit- 
mény a XVII. századi királyföldi — Ábra. (Arch. 
értes. XVI. 5.) 
-kehely. Aranyozott — (I. Kövér Béla, a.) 

koporsója keletkezéséről. Szent Simeon zárai — (Il. 
Pór Antal és Gerecze Péter a.) 
— Zárában. Szent Simeon próféta — (I. dr. Meyer 
Gotthold Alfréd és Gerecze Péter a.) 
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Ezüst koporsójának keletkezéséhez. Adalék Szt. Simeon 
zárai — (I. dr. Gerecze Péter a.) 

— -kupa. Régi bolgár — wű Strausz Adolf a.) 
— Jáncz. Római kori — Ábrával. (Arch. értes. XII. 2.) 
— -lelet, Darufalyi — (Il. Kugler Alajos a.) 
— öÖvök a nemz, Műzeumban. XVI-XVII. századi — 

Abra. (Arch. értes. XXX. 1.) 
— pohara. Apor István — (1. Kárász Leó a.) 
— pohár a XVII. századból. Födeles — Gr. vezeelgig 

Géza gyűjteményéből. Ábra. (Arch. értes. XIX. 2.) 

— — a n. múzeumban. Régi — Ábra. (Arch. érlók; 
XVII. 2.) ; 

— — Régi bolgár? — ÁAbrávalés képes táblával. (Arch. 
értes. XI. 5.) 

— — a XVI. század elejéről a n. múzeumban. Ábra. 
(Arch. értes. XV. 3.) 

— — a nemzeti múzeumban. XVII. századi — Ábra. 
(Arch. értes. XVII. 1. és 3.) 

— — -on. a n. múzeumban. Díszitmény egy ák VEL 
századi — Ábra. (Arch. értes. XVII. 1. és 3.) 

— — -on. Szegélydíszítmény a n. múzeumi — Ábra. (Arch. 
értés. XVII. 2.) 

— — -ról a n. múzeumban. Díszitmény XVII. századi 
— Ábra. (Arch. értes. XVII. 3.) 

— torguesről a Mezőségről. (1. Téglás István a.) 

,É" és az ószlovén nyelv hazája. A glagolita — (I. 
Asbóth Oszkár a.) 

é 5 Ö hangváltozásról. A HB. másolat-voltáról és az 
— (Il. Trócsányi Zoltán a.) 

Éber Antal dr, XVIII. századi falfestmények Magyar- 
országon. 4 ábrával (Arch. értes. XXX. 3.) 

— László dr. A Hunyadiak síremlékei (Arch. értes. 
XXIV. 4.) / 

— A szepeshelyi Szent-Mihály oltár. 2 ábrával, (Arch. 
értes. XXVI. 3.) 
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Éber László dr. Abonyi sírleletek a régi középkorból. 
244 ábrával. (Arch. értesítő XXII. 3.) 

— Apaffy György síremléke. 5 ábrával. (Arch. értes. 
XXII. 2 ; 

— Domborműves bronzládika a n. múzeum régiségtárá- 
ban. 7 ábrával. (Arch. értes. XXVII. 1.) 

— Harmadik Miksa főhereczeg oltára a M. N. Múzeum- 
ban. Fénynyomatú melléklettel és 4 ábrával. (Arch. 
értes. XXV. 3.) 

"—— Két főúri ajándék a nemz. múzeum régiségtárában. 
1 képes táblával és 9 ábrával. (Arch. értes. 
XXIII. 3.) 

.—— Két sodronyzománczos emlék a n. múzeumban. 5 
ábrával. (Arch. értes. XXIV. 2.) 

.— Két vaskori aranyékszer a m. n. múzeumban. 3 áb- 
rával. (Arch. értes. XXIII. 1.) 

.— Középkor. (Arch.- értes. XXIX. 1—3., XXX. 1.) 
— Magyarhoni kora  renaissance emlékek a Nemz. 

. . Múzeumban. 18 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— Mária királyné arczképe Königsbergben. 1 ábrával. 

. (Arch. értes. XIX. 3.) 
— Mátyás király és Filippino Lippi. (Arch. értes. XVIII. 

ED s 2 elő 
— Nino Pisano Madonnája a n. múzeumban. Fény- 

nyomatú képmelléklettel. (Arch. értes. XXVI. 2.) 
."— Pöstyéni dombormű a n. Múzeumban. 1 ábrával. 

(Arch. értes. XXIX. 4.) 
— és Nagy Géza. Sírleletek a régibb középkorból, 228 

.. ábrával. (Arch. értes. XXI. 4.) 
— — XVI. századi magyar festő műve a kassai szé- 

kesegyházban. Fénynyomatú melléklettel. (Arch. ér- 
tesítő X.XII. 5.) 

Éble Gábor. Az 1741-iki insurreétió. szervezése. (Had - 
tört. közl. XI. 1/2.) 

.— Koháry István gróf végnapjai 1731-ben. (Irod. tört. 
közlem. V.. 4.) 
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. Éble Gábor. Törvényhozás az insurrectióról 1741-ben, 
 (Hadtört. közl. X. 2—4.) " 

— Báró Wesselényi Miklós végperczei. Bártfay László 
.  naplójegyzetei. (Irod. tört. közlem. I. 1.) 
Ébrenlétről. Az — (I. Palágyi Menyhért a.) 
Ébrény fejlődésének  energetikájához. Adatok az — 

(I. Tang1 Ferencz a.) 
Écsen (Győr m.) talált római katonai elbocsátó diploma. 

(I. dr. Récsey Viktor a.) 
Édes Alberthez. Fábián Gábor levelei — (I. Lévay 

József a.) 
Édesvízi fonálférgei. Magyarország — (1. Daday Jenő a.) 
— mikrofaunájának ismeretéhez. Adatok Német-Kelet- 

Afrika — (1. Daday Jenő a.) 
. — mikroskopi állatok Ceylonból. (I. Daday Jenő a.) 
— —- Mongoliából. (I. Daday Jenő a.) 
— — Turkesztáni — (I. Daday Jenő a.) 
Ég. (I. Paasonen H. a.) 
— Az ősmagyar csillagos — (Il. Kandra Kabos a.) 
Égésére befolyást gyakorló körülmények tanulmányo- 

zása. A dohány — (Il. Cserháti Sándor a.) 
— -ről 1656-ban. Az aacheni magyar templom — (I. 

Takács Sándor a.) 
.—— -i hőjének caloriméteres meghatározása és azok egy- 

idejű mennyileges elemzése. A szénvegyületek : — 
(I. dr. Ruzitska Béla a.) 

— -kor keletkezett nitrogéntartalmú  melléktermények 
mennyiségi meghatározása. A fid egigst; az (di, 
Iosvay Lajos a.) 

Eghajlati viszonyok Árvaváralján. (I. dr. Weszelovszky. 
Károly a.) 

Égi testek fejlődése és a föld kora. Az — (I. Köves- 
ligethy Radó a.) 

— --. spektruma. Az — (I. Kövesligethy Radó a.) 
Éhen Gyula. Vas vármegye közgazdasági leirása. 50 

lap. 1905. 1.— 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 18 
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É slegaki bronzkor régibb szakaszának chronologiája. 
— (I. Bella Lajos a.) 

ta céet nyelvjárás. — Éjszaki vogul nyelvmutatványok 
fordítással és aszávvjégezán A vogul nyelvjárások 
szóragozása. Bevezetés. I. — (I. dr. Munkácsi B. a.) 

— — nyelvmutatványok fordítással és jegyzetekkel. A vo- 
gul nyelvjárások szóragozása: Bevezetés. — I. Éj- 
szaki vogul nyelvjárás. — (1. dr. Munkácsi Bernát a.) 

Ékesszólás a művészetek közt. (I. Hegedüs István a.) 
Ékszer. Antik arany — Ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— a tiszafüredi Ásotthalomból. Őskori arany — Abra. 

(Arch. értes. XXV, 2.) 
— — Várhelyről. Őskori arany — (Sarmizegothusa.] (I. 

Téglás Gábor a.) 
— -ek. A dettai — (I. Kárász Leó a.) 
— — a lab neolithkori sírmezőkből. (1. Wosinszky 

Mór a 
— — drégely-palánki (Hont m.) kincsleletből. XVI. szá- 

zadi — Ábra. (Arch. értes. XII. 1.) 
— —  Spöttl gyűjteményében Bécsben. Népvándorlás- 

kori bronz — Ábra. (Arch. értes. X. 8.) ; 
— — állítólag Sarmaságról. Őskori arany — Ábra. 

(Arch. értes. XXI. 3.) ! 
— —  Verseczvidéki arany — 5 ábrával. (Arch. értes. 

4. € pt b 
— — a vaskorból, an. múzeumban. Zománczos — (1. dr. 

Tischler Ottó a.) 
— lelet. A nagybányai — (1. Mihalik József a.) 
Élelmezés az 1664-ik évi hadjáratban. Hadi — (I. 

Geöcze István a.) 
— Munkás — (Il. ,—n —r." a.) 
— -éről és Dobry erődnek a törökök álta történt bevé- 

teléről 1604-ben. Zrinyi Miklós gróf jelentése Ka- 
nizsa — (Il. Szepessy F. a.) 

— -i tervezete 1673-ból. Az osztrák-magyar cs. és kir. 
hadsereg egy — (Il. G. G. a.) 

VA 
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Élesztő nucleinjában. A metaphosphorsav kimutatása, 
az — (Il. Liebermann Leó a.) 

— -k befolyása a bor jellegére. A különféle bor — (I. 
Kossuthányi Tamás a.) 

— -sejt ismeretéhez. Adatok az — (I. Liebermann Leó . 
és Bittó Béla a.) 

Élet alaptörvényei. A lelki — (I. dr. Baló József a.) 
— egysége. A lelki — (I. Alexander Bernát a.) , 
— és kórtanához. További adatok a gége — (1. Onodi 

. Adolf a.) 
— fejlődéséről. Spencer a társadalmi — a. dr. Pekár 

Károly a.) 
—  problemájáról. Justus Gaule az — (I. Kubinyi 

Béla a.) 
. — új elméletéről. Az — (Il. dr. Pekár Károly a) 
Élete és emlékirata. Szerémi György — (I. dr. Szádeczky 

Lajos a.) 

Életéhez. Adatok Gyöngyösy István — (Il. Gyöngyösy 
László a.) 

— Simai Kristóf — (Il. ifj. Kemény Lajos a.) 

— -képességéről. A Botrytis, Monilia és Coniothyrium 
spóráinak — (Il. Istvánífi Gyula a.) 

— -ének hatása a Florence-mondára. Magyar szentek — 
(I. Karl Lajos a.) 

— -évei, fogsága és temetése. Szent László és Imre királyok 
végnapjai és II. Endre — (I. Mátyás Flórián a.) 

— -napok folyamán elválasztott vizelet guantitativ- 
chemiai összetételéhez. Adatok az első — (I. dr. 
Schiff Ernő a.) 

— -rajza. Balkay Pál festő — (I. Bayer József a.) 
. TEJ ÉSAKOTRR Mátyás király -—— (I. Fraknói Vilmos a.) 

— -ához. Szilassy János ötvös — (Il. Pap Károly a.) , 
""— — Adalékok Gaussés Bolyai levelezéséhez és Bolyai 

Farkas — (I. Szabó Péter a.) 
ked KÓ adat Balassa Bálint — (I. dr. Illésy János a.) 
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Életraj jzi adatainak. s származásának megállapítása. 
 Gyöngyösy István — (Il. Nagy István a.) 

— -ok. Magyar Történelmi — (Akad. értes. 8.) 
— -tana kiegészítő kórtani adatokkal. A. gége idegei- 
. . nek boncztana — (I. dr. Ónodi Adolf a.) ; 
— — köréből. Vizsgálatok az ONOrSITORZAMAA — (I. 

"Tangl Ferencz a.) 
. — -tanához és kórtanához. Adatok a gége beidegzésé- 

. nek boncztanához — (Il. dr. Ónodi Adolf a.) 
 — -i állapot változásainak jele az idegrendszerben. A 

; rögzíthetőség és a fösthetőség különbözősége, mint 
tulzas (I. Apáthy István a.) 

. — — és energetikai vizsgálatok a metamorphosisról. Ül 
.". Tangli Ferencz a.) 

."— — klinikai adatok az ép és kóros járás ismeretéhez. 
(I. Jendrássik Ernő a.) 

— 6 folyadékok fagyáspontcsökkenésének elemzése. 
(1. Tezner Ernő a.) 

Kill Suspensiók fagyáspontcsökkenése. (1. Tezner . 
Ernő és Roska János a.) 

— — hatásának ismeretéhez. Adatok az alkoholok — 
. (1 Verzár, Frigyes a.) ; 
— — meghatározása. Az erythropsia — (ll. Schulek ; 

Vilmos. a.) 
— — sajátságairól. Újabb vizsgálatok a lecithalbumin- 

ról és ennek — (Il. Liebermann Leó a.) 
Élésmesterek reversálisa Apaffy Mihály erdélyi feje- 

. delem idejéből. 1683-ból. (I. Koncz József a.) 
Éljen a király. (Hadtört közl. X. 4.) 
Élvezetről. Epikuros tana az — (I. Jannsen a.) 
-én. Egy lantost ábrázoló kép 1630-ból. (Irod. tört. 
V..KÖZIS 4 AEK 
Enek a kakasról. (l. , Sz. ps e ; 
— A Pannoniai — (I. Széchy Károly a.) ha I 
— Mihály vajdáról. Görög históriás — (L. Hegedüs 

István a.) 



Énék Papok felavatására, : a , XVII. atjád első felébő 51. 

. (. Sz." a.) 
— -e. Joannes Pannonius — (I: Hegedűs István a.) 
— — Régi magyar vitéz Kádár. István — (I. Kanyaró 

Ferencz a.) 
— — Rákóczy György 1657 -iki lengyel hadjáratából. 

Vitéz Kádár István — (Il. Deák Ferencz a.) 
— -i, regéi és idéző igéi. Istenek hősi — (I. Vogul 

népkölt. gyűjtem. II.) 
— "nek bibliographiája. Összeállította dr. Dézsi Lajos. 

. Balassa és Rimay , Istenes — (I. Báró Radvánszky 
Béla: Rimay János munkái. Függelék.) 

— -eék a világ teremtéséről. Regék és — (I. Vogul 
népköltési gyűjtemény I. kötet a.) 

54 gróf Zrinyi Miklós halálára 1664-ben. Német 
siralmas — (1. dr. Bleyer Jakab a.) 

ÉLATRE könyve 1569-ből. Szegedi Gergely — (I. Szegedi 
4. .Gergely a.) 
— -éhez. Joannes Pannonius — (1. Kol. a) 
— -ről. Az Ali basa házasulásáról és haláláról szóló 

históriás — (1. Dr. Pekár Károly a.) 
Enívnroov rendeltetése. AZ övos vagy — (Il. dr. Láng 

Margit a.) 
Építészeiről. A kassai reset tágas — (I. Kétiéne 

Lajos a.) i 
Építészet Mátyás király alatt. ÖGAL B bv 4. Pasteiner 

Gyula a.) 
— -ben. A tér és a testtömeg az — (I. Elefánt Olga a.) 
— -e és ostroma 1566-ban. Szigetvár — (I. Stephanie 

Adolf a.) 
— -i emlék a Svábhegyen. Román — (I. dr. Szendrei 

János a.) 
— — -ek az ezredévi kiállításon. (1. Gerecze Péter a.) 
— —  maradványokról Eperjesen. Régi — (I. dr. Jani- 

csek József a.) 
— assségekrŐl Eperjesen. (I. dr. Janicsek József a.) 

" Ének—éÉpítészet E rsL ÉGE TAGÉEK 277 



278 : Építészetünk—Érdy 

Építészetünk  műemlékeiről, Fa — (I. Myskovszky 
Viktor a.) 

— —  chronologiájához. Középkori — (I. Kövér Béla a.) 
— — topographiája, Középkori — Kivonat. (Il. Pasteiner 

Gyula a.) 
Építőmesterek. Kassai — (I. Kemény Lajos a.) 

Épület agyagmintája Aguincumból. Emeletes — (I. 
Hpl. a.) ; 

Épületmaradvány és a szigligeti csonka torony. A 
. peleskei — (I. Ádám Iván a.) 

— Baracson. Római — (I. Szelle Zsigmond a.) 
— -ok az Árpádok korából. (I. dr. Gerecze Péter a.) 
—- -okról. Pusztaszentmártoni és röődi — (I. Téglás 

István a.) 
— -minta. Az intercisai — (I. dr. Engelmann Róbert a.) 
— —  Dunapenteléről. Két antik — (I. dr. Drexel 

Fr. a.) 
— -ről Apahidán. Két római — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Ér, tapod, váj, Szószármaztatások : Gyűrü, — (I. Gom- 
bocz Zoltán a.) 

Érezhegység pontosabb geologiai ismeretéhez. Adatok 
a szepes-gömöri — (1. Schafarzik Ferencz a.) 

—e övéből és a Fejér-Kőrös hunyadmegyei völgyszaka- 
száról. Újabb barlangok az erdélyi — (1. Téglás 
Gábor a.) 

Ércz politikája. A jegybankok nemes- — (I. Földes 
Béla a.) 

Érdeknélküli tetszés tana Kant előtt. Az — (I. dr. Gál 
Kelemen a.) 

Érdes testek ütközése. Síkmozgású — (I. ifj. Szily 
Kálmán a.) 

Érdy-codex egy fejezetéről. Az — (I. Katona Lajos a.) 
— és a Jordánszky-kodex kétbetűs magánhangzói. Az 

— (1. Suhajda Lajos a.) 
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Érem. Bagdadi — (Arch. értes. XI. 1.) 
— báró akó Mártonra 1585-ből. Emlék — (I. 

Hpl. a 
— Castaldira vonatkozó emlék — Ábrával. (Arch. értes. 

XII. 2.) 
— Két Thyatira-beli — (I. dr. Pick B. a.) 
— - és régiséggyűjtemény. Dr. Schimkó Dániel-féle — 
(EX án 

— — -osztályában. Kalauz a m. n. múzeum — (Arch. 
értes. XII. 3., XXIII. 1.) 

— — újjárendezése. A n. múzeum — (I. H. J., Hpl. és 
JN BEVA. 19.) 

— és régiségosztályáról 1891—1892-ben. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszterium jelentése a n. múzeum 
— (Arch. értes. XII. 3., XIII. 4. és ,X. Y." a. is.) 

— — -tárában. Külföldi szakértők a n. múzeum — (I. 
s, Greg, áövgelbk Ab 

— — -nak gyarapodása, A szegedvárosi múzeum — (Arch. 
értes. XXIV. 4,, XXVI. 2. és Reizner János a. is.) 

— — -tárának állapota. Dr. Pósta Béla hivatalos jelen- 
tése. Az erdélyi múzeum — (Arch. értes. XXIV. 3. 
XXVI. 2/3.) 

e "Las atás Bács-Bodrogmegyei — (Arch. értes. 
XI 

— — -e. A Zágrábi múzeum — (Arch. értes. X. 4.) 
— -kincs. Egy bregetioi — (Il. Hampel J ö988t a,) 
— dllelet. (Il. X. a.) 
— — A borcsai — (Arch. értes. X. 4.) 
— — A margitszigeti Árpádkori — (Il. Réthy László a.) 
— — A nádasdi — (I. Gohl Ödön a.) 
— — A tiszavezsényi — (Il. dr. Réthy László a.) 
— — Akasztói — (Arch. értes. XIII. 3.) 
— — Árpádkori — 2 ábrával. (Arch. értes. XIII. 5.) 
— —  Békésgyulai — (Arch. értes. XI. 2.) 
— — Cadolzburgi — (Arch. értes. XIII. 4.) 
— — Hétfalusi — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 



fi 0 . Éremlelet-—Érmei 

Érőntét Lengyel - — s. 1. b. 9. : 
mt - Nagybecskereki — (1. Kuzsinszky B. 8 
 — Nagyószi — (I. ,h" a.) 
— — Nagyőszi és csáktornyai — (Arch. értes. XI. áj 
— — Pusztateremi — (Arch. értes. XI. 83,) 
— — a XVI. századból. Sajógömöri -— s Neudek 

Gyula, a.) ; 
certjlbná űl BÖVÖNYNÁZÁTK (1. Reizher Jánós a) ; 
—  — -ről. Tinnyei — (1. Vásárhelyi Géza a.) . 
— — Würgendorfi — (Arch. értés; XT, 29 
— — .-ek. (Arch. értes, XII. 3. és ,r. L" a..is.) : 
EGNEAY Magyar egyetemes — Corpus Nummorum 

Hungariae. (1. dr. Réthy László a.) 
— cának gyarapodása. A nemz. múzeum — 1896— 3 

1899-ben és 1901-ben. (I. R. L., dr. Réthy László és 
Gohl Ödön és Réthy László a. is.) 

— -ról. Az erdélyi múzeumegylet régiség- és — öt 
Bér eljá; Ft nr) BEEE 

Érintés a vallástörténetben. A kézfeltétel ÉS Az — (1. 
. Raffay Sándor a.) . 
Érintkezés. kezdetei. A INSZYATARÁS ethnikai — ér TA 
. "Munkácsi Mihály a.) 
— rek. Magyar-oszmán nyelvi — (l. Kúnos Ignácz a.) 
Érintősíkjai. Algebrai felületek magasabbrendű . — 5.4 
. w-.Eötösgy. Béla a) 
Erkávási bronzlelet. (I. Fetzer János Ferencz a,) 

. Ér-Köbölkúton Bihar vármegyében. Régészeti kaletá 
sok — (L. Középessy Gyula a.) - 

Érme. IV. Béla kiadatlan — Ábra. (Arch. értes. XI, 2.) 
— Kis Károly arany — (I. dr. Réthy László a.) 
— Vrbely és Füleky emlék — (I. ,H." a.) 
—— Zrinyi Miklós — (I. ,X" a, ki 
—  -i. Az ormódi "vodésztntlátej — (1. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
— — Kossea — (Arch. értes. XVII. 3.) 
— — Redwitz Miklós szörényi bán — (I. dr. Hagia L. a.) 
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" Érmeink— Érsekujvár -.. 981 

kalászt asáönssá asd sözöztes ül öket tkttlkk 

Érmeink technikus sajátságai, Kelta. és egyéb. barbár — 
(I. Gdohl Ödön a.) 

Érmek. A nagybisztereczi kelta. (E Gall: Ödön. a.) 
— Ugocsamegyében. Antik — (I. M. J. a.) ; ; 
— Üüvégmásolatai. Antik — (Arch. értes. XI. 1.) 
— a Weifert-féle gyűjteménybén. Déli szláv és oláh — . 

.((. dr. Réthy László a.) 
— Kiadatlan alsó-moesiai — (I. Neudeck Gyula a.) 
— Kiadatlan Árpád- és vegyeskori magyar — . (. dr. Réthy 

László a.) 
— Kiadatlan magyar — (l. dr. Réthy László a.) 
— Krisztus — (I. dr. Krausz Sámuel és Gohl Ödön a. is.) 
— -ről. Még egyszer a Básta — (I. Kropf Lajos a.) 
Érmészeti kongressus Párisban. Nemzetközi — (l, 
..  Gohl Ödön a.) ? 
Érsekujvár alaprajza 1663-ban. Rajz. A , Theatrum 

Europaeum" IX. kötetéből. (Hadtört. közl. I. 2.) 
— erődítési költségei. 1639—1644. (I. , 4M—y." a. 
— két tervrajza. Melléklet. (Hadtört. közl. I. 3.) 
— körülzárolása és ostroma 1663-ban. Rajzmelléklet. 

. Galeazzo Gualdo művéből. (Hadtört. közl. I. 2.) 
" — második alapítása. (I. Matúnák Mihály a.) 
— megvétele 1704-ben. (1. Thaly Kálmán a.) 
— megvételéig. Bocskay István háborúja Rudolf ellen. 

Első rész: A fölkelés kezdete és a felsőmagyaror- 
szági hadjárat — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

— utolsó magyar várparancsnokának utasítása. (1. Thaly 
Kálmán a.) I 

"a (I. , Újvár" a. is.) 
— -ból távozván, helyettesül visszahagyott. Érsekujvár, 

1605. november 8-án. . Homonnáy Drugeth Bálint, 
Bocskay fővezérének  instruktiója Deseöffy János. 
.számára, kit — (Magyar hadi szabályzatok gyűjte- 
ménye.) 

— .-i codexben. Sienai Sz. Katalin élete az — (I. , Katona 
Lajos: Újabb adalékok" a.) 



Érsemjénben—Értekezések 

só Érsemjénben 1907 szept. 22-én. Emlékbeszéd Kazinczy 
§. ú7 Ferencz szobránál. Mondotta Négyesy László It. — 
síratbll (I. Akad. értes. 216.) 

Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből. A II. 
Ev dig osztály rendeletéből szerkeszti Dr. Pauer Imre. III. 
ER . kötet 2— 8. szám. 1889—1910. (Nem jelenik meg 
új tovább.) 12.10 
si — a mathematikai tudományok köréből. A III. osztály 

rendeletéből szerkeszti Szabó József. XIV. kötet. 
388 3—5. szám. 1889—1891. b 
azaktót — — XV. kötet. 1—5. szám. 1892—1894. (Nem 
088 jelenik meg tovább.) 3.60 

— a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. osztály 
rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál, a XIX. kötet 9. 
számától ifj. Szinnyei József. 

; XIV. kötet — 12. szám.1889. . 44lap. —.80 
771288 XV...4" 12... J880ÁBÓ TI [ESSEN 
kő XVI... 04 5 1899-SOT OB [ROI 

GYE 0 s as AOYO TAL, ATS as HRENE 
VELE a GA6L a a ROZAT ONE TA a SSE 
b. 41 B. EKNZSÁNÁLAÁE lév EE JZRÁKÁRÁSÁKAR 0 4 GZ e YA es E E e 
Be hag ke (ogát ROZSESÁOSE E KEN 
FÉL rzés LON e aság 1 LÖVELL ETOG DŐLT: , ist LEKÉESE KE 

(Folytattatik.) 

— a társadalmi tudományok köréből. A II. osztály ren- 
deletéből(a X. kötet 6. számig bezárólag) szerkeszti 
Pesty Frigyes. A X. kötet 7. számától szerkeszti 

78 Pauer Imre. 

rab X. kötet. 5-10. szám. 1889-1890. 435 lap. 6.80 
a XI. 9 vga," 1890-1896. 590. 4 44ERENÉNI 

XII. 2/1280 5." 1897-1908. 77 05 EVERA 
XIII. , " 1-0.  , :  1903-1909. 38 SYANEER 
XIV. 9 4 9 7 1909-4910, 224 ES 4.40 
(Folytattatik.) 
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Értekezések 288 

Értekezések a természettudományok köréből, A II. 
. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó József. 

. XIX. kötet. 3—10. szám. 452 lap. 9 táblával és 
33 ábrával. 1889—1890. — 7.80 

XX. kötet. 1—4. szám. 154 lap. 5 táblával. és 
58 ábrával. 1890. "2.60 

XXI. kötet 1—4. szám. 222 lap. 8 ábrával és 9 
táblával. 1891. "4.80 

XXII. kötet. 1—8. szám. 488 lap. 21 táblával. 
1892. 13.40 

XXIII. kötet. 1—12. szám. 788 lap. 14 táblával, 2 
függelékkel, 3 rajzzal és 10 ábrával 

1893—1895. 17.80 4 
; b 

(Nem jelenik meg tovább.) 

. — a történelmi tudományok köréből. A II. osztály ren- 
deletéből szerkeszti Pauer Imre. 

XIV. kötet. 5—10. szám. 457 lap. Számos ábrával 
és 2 térképpel. 1889--1891 . 8.— 

XV. kötet. 1—12. szám. 827 lap. Egy térképpel. 
1891—1893. 16.40 

XVI. kötet. 1—12. szám. 677 lap. 50 ábrával, 3 
oklevél hasonmással, 2 pecsétrajzzal és 1 
képmelléklettel 1894—1896. 12.90 

XVII. kötet. 1—10. szám. 620 lap. 1 melléklettel. 
§ 1897—1898 12.10 
A XVIII. kötet. 1—10. szám. 564 lap. 1 térképpel. 

. 1898—1899. 11.45 
XIX. kötet. 1—10. szám. 372 lap. 11 ábrával és 

1 hasonmással. : . 1900—1903. 7.50 
XX. kötet. 1—6.szám.588 lap. 1904—1906.  19.— 
XXI. kötet. 1—6.szám.541 lap. 19096—1907.  12.— 
XXII. kötet. 1—9. szám.673 lap.1908—1910. 16.60 

— az 1890/91-ik tanévi iskolai értesítőkben. (Írod. 
tört. közl. I. 4.) 
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MÉrteközősék az 1894—95. évi értesítő kért Magyar 
Irodalomtörténeti — 1—5.(I. B. F.a) . : 

-— Magyar irodalomtörténeti . —. (I. B. F. VAh vi 
Értekezlete Szerajevóban. Régészek nemzetközi őz 

H..dwa) , . 
"Értelmi egyezés. (1. Kertész zhó a.) 
— — a görögben. (I. Hegedűs István a.) 
— — és hasonló incongruentiák a magyarban, finnben 

és. törökben. (I. Erdélyi Lajos. a.) 
. — cgégünk és a magyarság. (I. Jekelfalussy József a) 

Értesítések. (I. Nyelvt. közlem. XXI. 3.) 
Értesítő. A múzeumi és könyvtári — (I. X. Y. a.) 
— Akadémiai — (I. , Akadémia" a.) 

. — őskori czikkeinek német kivonatai. Az Archaeologiai 
— (Arch. értes. XI. 5., XII. 5. a.) 

veg Mathematikai és természettudományi — (I. , Mathe- 
matikai" a.) 

"— je. A . délmagyarországi" tört. és rég. múzeum-tár- 
. sulat — (Arch. értes. XII. 1.) 

—- — A dévai főreáliskola XXIII. — (1. D.8 a.) 
— -jének XXIII. (1889.) évfolyamához. Név- és tárgy- 

. mutató a M. Tud. Akadémia — that értes. [XXIII.] 
198980) 

— — 1890—1910. (Il. az , Akadémiai Értesítő" minden 
folyamának deczemberi számában is.)  : 

Értékek meghatározásáról. Asymptotikus — (l. Fejér 
Lipót a.) 

— -elmélet feladata és alapproblémája. Az  — €. Böhm 
Károly a.) 

—- -éről. A cultura — (Il. dr. Bárány Gerő ha 
Érzelmek. Az erkölcsi — (1. dr. Lechner László a.) 
— -mi politika. Széchenyi és az — (I. Réz Mihály a.) 
Erzeteink osztályozása Hall szerint. (I. 98. Pekár Ká- 

roly alatt.) - 
Érzéki megtévedés: magyarázata. Egy - (4 dr. Szili 

Adolf a.) té atti 
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Érzés. Mozgás és — (I. Beljak B. Pál Ia) 
. — -ek psychologiája. Az aesthetikai — (I. dr, Pakár 

Károly a.) 
Érző és véredénymozgató idegeiről. Az izmok — (L. 

(Landauer Ármin a.) 
Ész kritikájában. A productiv (transscendentalis) kép- 

zeleterő viszonya transscendentalis apperceptióhoz a 
tiszta — (1. Enyvvári Jenő a.) 

Észak-Amerikai Egyesült-Államokban. A valutakérdés 
. az — (Il. dr. Bamberger Béla a.) 
Északi-osztják nyelvtanulmányok. (I. Pápay József a.) 
— — -ok földjén. Nyelvészeti tanulmányutam az — 

(I. Pápay József a.) 
Északkeleti háború... Erdély és az — (I. Szilágyi Sán- 

dor alatt.) 
Ész járásbeli találkozások. Magyar és finn — (I. Sz. J. a.) 
Észjog és jogphilosophia. (I. Várnai Sándor a.) 

. Észlelések a Haynald-observatoriumon, Kalocsán, 1881/8. 
Anemometer — (1. Fényi Gyula a.) 

Észrevételek a legfőbb kegyúri jog, mint fentartott 
királyi jog tekintetében. (Athen. VI. 3/4.) 

Éva legendája. Ádám és — (I. Horváth Cyrill a.) 
Évformái és nagy periodikus időrendszerei. A régi 

egyiptomiak — (]. Mahler Ede a.) 
Évkönyv. Közgazdasági és statisztikai — (Akad. érte- 

sítő 7.) 
Évkönyve. A bács-bodrogmegyei történ. társulat LX. — 

(Arch. értes. XIV. 1.) 
-—— A fejérmegyei és Székesfejérvár városi tört. és rég. 

. egylet — (Arch. értes. XIV. 1.) 
— A hunyadmegyei tört. és rég. társulat — (Arch. 

értés. XII... 2., XXIX. 4. 
— A sopronmegyei rég. társulat második — (1. 2.1, elé; Bi) 
— A vasmegyei rég. egylet XIX. és XX. — (I. X. Y. a.) 
— Az alsó-fehérmegyei tört., rég. és term. tud. tár- 

sulat — (Arch. értes. XII. 1. és , aa." a.) 
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. Évkönyve. Az esztergomi rég. egylet — (Arch. értes. 
para VKI, EK j 

— 1886—1888. Az orsz. régész. és embertani tár- 
sulat — (Arch. értes. IX. 3.) 

— -i. A balkáni félsziget geologiai — (I. Szabó József a.) 
— — A M. Tud. Akadémia — (I. , Akadémia" a.) 
Évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. századokból. 

Magyar történelmi — (I. Magy. történelmi emlékek 
II. oszt. XXXIII.. XXXV. és XXXVIII. kötet a.) 

F. R. Bregetiói metszett kő. 2 ábrával. (Arch. ért. X. 1.) 
 "— Római föliratos tégla Szamos-Ujvárról. (Arch. értes. 

XII. 2.) 
Fabinyi Rezső dr. Az elektromosság hatása a fémek 

. oldhatóságára. Kivonat. (Akad. értes. 4.) 
— — U. az. (Math. és t. t. értes. VIII. 6/7. 
— Stereochemiai tanulmányok. 60 lap. 1894. (Term. 

tud. értek. XXIII. 3.) 1.20 
— — U. a. (Math. és t.t. értes. XI. 6/7.) 
Fabó Bertalan dr. A magyar népdal zenei fejlődése. 

Ezer kótapéldával, számos hasonmással és képpel. 
X és 608. lap. 1908. . 24.— 

— (I. dr. Fraenkel B. a. is.) 
Fabriczy Sámuelhoz. Gróf Széchenyi István levelei — 

(Akad. értesítő 148.) 
Facsoport. Egy történelmi nevezetességű négyszázados 

— (Il. Gömöry Gusztáv a.) 
Fa-építészetünk műemlékeiről. (I. Myskovszky Viktor a.) 
Faguet Emil. A XVIII. század. Irodalmi tanulmányok. 

Fordította Haraszti Gyula. (A M. Tud. Akadémia 
Könyvkiadó .- Vállalata. Uj folyam. XXXVII. kötet.) 
Kis 89. VI és 687 lap. 1898. füzve  6.— 

us KÖTVE BÁSS8 
Fagyáspontcsökkenésének elemzése. Elettani folyadékok 

— (Il. Tezner Ernő a.) 
— — II. Suspenziók fagyáspontcsökkenése. (Il. Tezner 

Ernő és Roska János a.) 
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Faj alakulására. Az őslakók hatása a bosnyák — (Il. 
Asbóth János a.) 

— -elmélet újabb állása. A — wWik Várnai Sándor a.) 
— -súlyának új meghatározási módja. Szilárd anyagok 

— (1. Liebermann Leó a.) 
Fakórothadásáról. A szőlő — (I. Istvánffi Gyula a.) 
Falak. A pécsi postapalota alatt kiásott régi — (Il. dr. 

Gerecze Péter a.) 
Falchrónikáról. A lemneki — (I. Téglás István a.) 
Falfestményei. A csécsi templom és régi — (Il. Mys- 

kovszky Viktor a.) 
— — A csik-menasági templom — (I. Huszka J zsét a.) 
— -ek Magyarországban. XVIII. századbeli (I. 

Pasteiner Gyula és dr. Eber Antal a. is.) 
.— -ről. A kassai domról s az ott újabban fölfedezett 

.— (Il. Récsey Viktor a.) 
— — A késmárki Thököly-vár — (I. dr. Bruckner 

Győző a.) 
— — Jelentés a M. Tud. Akad. díszterem második — 

(Akad. értes. 25., 29.) 
— — -ekről. Az otományi (Bihar m.) — (I. dr. Némethy 

Gyula a.) 
Fali képek Runkelsteinban. Magyar vonatkozású — (I. 

Pór Antal a.) 
Falk Miksa It. j 1908 szeptember 10-én. (Akad. 

értes. 233.) 
— — felett. Emlékbeszéd — (I. Gaal Jenő a.) 
Falkárpit az iparművészeti múzeumban. Két czímeres — 

(I. dr. Réthy László a.) 
— -képei. A mezőtelegdi ev. ref, templom — (1. Huszka, 

József a.) 
— — Hisnyó róm. kath. templom — (I. Gróh István a.) 
— — -ről. A geczelfalvi és ochtinai templomok — (I. 

Gróh István a.) 
A — -képek. A bögözi (Udvarhely m.) — (I. Huszka 
§ József a.) 
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Falképek ügyében; (I. Csehely Adolf és Huszka József 
a. 189 

— €- Csécsi — (I. Huszka József a.) 
— —  Gömörmegyében. Középkori — (I. Gróh István a.) 
— —- Nagy-Liberczén. (1. Gerecze Péter a.) 
Faludi Ferencz eredetiségének kérdése. ((. Ezér B. 
"RAL A) 
— élete. (1. Gyárfás Tihamér a.) 
— Udvari ember-ének eredetije és fordításai. (I. Faragó 

Henrik a.) 
Faragó Henrik. Faludi F. Udvari ember-ének eredetije 

és fordításai. (Irod. tört. közl. V. 2.) 
Farkas András. Hódmezővásárhely pusztulásáról stb. 

(I. Szeremlei Samu a.) 
— Géza. A vérsavó hydroxyl-ion-tartalmáról. (Math. és 

"term. tud. értesítő XXI. 1.) 
— és Scipiades Elemér. Vizsgálatok terhesek, szűlők 

és gyermekágyasok vérsavójának S a magzatvíznek 
iáleláűás concentratió viszonyairól. (Math. és t. t. 
értes. XXI. 3.) 

— Gyula. A Fourrier-féle mechanikai elv alkalmazásának 
algebrai alapja. (Math. és term. tud. értes. XVI. 5.) 

— A Fourrier-féle mechanikai elv alkalmazásai (Math. 
és term. tud. érte$. XII. 11/12.) 

— A gáz-diffusió Kirchhoff-féle egyenleteinek reductiója. 
(Math. és term. tud. értes. XVI. 3.) 

— A Huygens-féle elv új levezetése. (Math. és term. 
tud. értes. XV. 4.) 

— Az Ampöre-féle elemi törvények aeguivalenseinek meg- 
határozása. 50 lap. 1893. kg, értek. XV. 3. és 
Math. és term. tud. értes. XI. 2.) — 90 

— Alapvetés az elektromosság és mágnesség folyto- 
nossági elméletéhez. (Math.--és term. tud. értesítő 

5: XXVIII. 1.) 
— Általános mechanikai elvek az aether számára. (Math. 

és term. tud. értes. XIX. 1.) 



Farkas—Farnesianus jé; et aog 

Farkas Gyula. Pótlások a vektor-tanhoz és az elektro- 

dett 

mágnesség tanához. (Math. és term. tud. ért. XVI. 5.) 
Imre keresztúri könyvnyomtató levele Thurzó $Sza- 
niszlónak. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 
Józsefhez. Guzmics Izidor levelei — (I. dr. Révay 
Sándor a.) 
Kálmán. Vizsgálatok a selyemhernyó anyag- és 
energiaforgalmáról fejlődése közben. (Math. és term. 
tud. értes. XXI. 1.) 
Tang! Ferencz és — (I. Tangl Ferencz és Farkas 

" Kálmán a.) 
Lajos I. tag beszéde Kuncz Ignácz l. "tag ravatalá- 
nál 1903. január 27-én. (Akad. értes. 158.) 
-Raskó pályázatról. Jelentés a — (Il. Akad. évkönyv 

. XVII. 7., Akad. értes. 4., 16. és Csengeri János, 
Endrődi Sándor, Gyulai Pál, Hegedüs István, Kozma 
Andor, Lévay József, Négyesy László, Némethy 
Géza, Riedl Frigyes, Szász Károly, Tolnai Vilmos, 
P. Thewrewk Emil és Vadnay Károly a. is.) 
Sándor. A szegvári kőkori leletekről. (Arch. értes. 
XII. 1.) 
Az írásművek egységes (psychologiai) alapon vett 
kategoriái. (Athen. XVI. 1—4. és XVII. 1/4. a.) 
Alpári ősleletek. (Arch. értes. LX. 4.) 
Csongrádi bronzkori lelete. (Arch. értes. X. 4.) 
Őskori leletekről Szentes vidékén. 19 ábrával. (Arch. 
értes. IX. 3. 
Szentes- és Csongrádvidéki leletekről. (Arch. értes. 
XII. 3.) 
és H. J. Népvándorláskori temető Mártélyon. 8 képes 
táblával. (Arch. értes. XII. 5.) 

Farkos kétéltűek álczái. A magyarországi — (1. Méhely 
Lajos a.) 

Farnádi. Péchváradi vagy — (I. Széchy Károly a.) 
Farnesianus., Codex Festi — (I. Ponori Thewrewk 

Emil a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 19 
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va .Fatemplom Ráson. Abauj m. (I. Kemény Lajos a.) 
— -aink ösmeretéhez. Adalék régi — Két képes táblá- 

val és egy ábrával. (I. Myskovszky Viktor a.) 
—— fapk Szilágymegyében. Régi — (I. Fetzer J. F. a.) 
Fauna egy új béka- s egy új Triton-faja. A magyar — 

kő Méhely Lajos a.) 
egy új mérges BIBYÓJA. A magyar — (I. Méhely " 
Lajos a.) 47 
Sgévízi fonálférgei. A magyar — (1. Daday Jenő a.) 
— új Bombinator és Triton fajairól. A magyar — 
(I. Méhely Lajos a.) 

— -terület Tingitidái. A palearktikus — (I. Horváth G. a.) 
- -ája. A mezőségi tavak mikroskópos — (I. Daday J. a.) 

— Budapest pannoniai- és levanteikorú rétegei és. 
. ezek — (1. Lörenthey Imre a.) ! 
- — -ban. A Lytoceratidae Neum. család tagadó- 
izmának felfedezése a s. vigilioi (Garda) dogger — 

. (I. Prinz Gyula a.) 
—  -hoz. Adalékok Magyarország Atka — (. dr. 
Karpelles Lajos. a.) 
— — Adatok Letkés — (I. Franzenau Ágét a.) 
— — Magyarország harmadkorú rák — (1. Lörenthey 
Imre a.) 
Megjegyzések Magyarország ó-harmadkori foramini- 
fera — (I. Lörenthey Imre a.) 
— -nak ismeretéhez. Adatok Hátsóindia, Sumatra, Java. 
és a Hawaii-szigetek Copepoda — (I. Daday Jenő a.) 

Fayer László dr. A kínvallatás elleni küzdelem Ma- 
gyarországon. Kivonat. (Akad. értes. 146.) . 

— Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjtemé- 
nye. Szerkeszti — j 3 

I. kötet. Első rész: Bevezető tanulmány. Második 
rész : Anyaggyűjtemény. 462 lap. 1896. 8.— 
II. kötet. . XVI és 543 lap. 1898. 6. — 

430 2 RÉST XXVI és 6l8lap. 1901. 8. — 
. 4. VELARA CXVIII és 433 lap. 1902. 9.— 
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Fayer László dr. Az otthon védelme a magyar büntető- 
. jogban. 32 lap. 1895. (Társ. értek. XI. 9.) — —.60 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 63.) 
— Bevezető tanulmány az 18483-iki büntetőjogi javas- 

latokhoz. (Akad. értes. 85.) 
— It. r 1906. nov. 9-én. (Akad. értes. 209.) 
— — ravatalánál 1906. november 11-én. H09ÉB Jenő It. 

beszéde — (Akad. értes. 204.) 
. — — felett. Emlékbeszéd — (I. Balogh Jénő a.) 
Fazekas Mihály. (Il. Tóth Rezső a.) 
— életéhez. Adat — (Il. dr. Barcsa János a.) 
Fazekasczéh. A kassai — (Il. M. J. a.). 
Fábián Gábor levelei Edes Alberthez. (Irod. tört. köz- 

lem. VI. 3/4.) 
"— levelezése. (I. Kara Győző a.) 
— -hoz. Stettner György tizennégy levele — (Il. Akad. 

értes. 248/249.) 
— —. Arad. Gróf Széchenyi István levele — (Akad. 

értes. 172.) 
— — Gróf Széchenyi István levelei — (1. , Gróf Szé- 

chenyi István kiadatlan leveleiből" a.) 
Fák leveleinek nitrogéntartalmáról. Erdei — (1. Zemplén 

Géza a.) 
Fáraója. II. Ramses az exodus — (Il. Mahler Ede a.) 
Fáré. (I. Bartha József és Melich János a. is.) 
Fás növények béldiaphragmája. Kétszikű — (I. Mágócsy- 

Dietz Sándor a.) 
— -oltványainak forradásáról. A szőlő — (I. Istvánffi Gy. a.) 
Fáy-alapítványból hirdetett nyilt pályázatról. . Jelentés 

a — (I. Évkönyv XVII. 7.) 
— -jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 5, 29, öl, 

11, e. 125, 137, 140, 149, 195, 198/7199. 909, 945. 
a. is 

Fáy András életrajza. (I. Badics Werencz dr. a.) 
— két kiadatlan meséje. (1. Benkó Imre a.) 
— -hoz. Kisfaludy Sándor levele — (I. Vértesy Jenő a.) 

1720 
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Fegyverei. Az. uralkodóház magyar érdekű — (Arch. 
értes. IX. 5.) 

— -ek és hadi szokások maradványai a kuruczvilágban. 
Ősmagyar — (l. Thaly Kálmán a.) 

— — összeírása Kassán 1685. Kurucz — (1. Kemény 
Lajos a.) 

— — a n. múzeum kőemlékein. Római — (1. Hoffűller 
Viktor a.) 5 

— gyártás a XVI. században. Uveggyártás és — (I. 
. Kemény Lajos a.) 

— -ról. Kassai — (I. Kemény Lajos a.) 
— -tó czéhekről. A kassai — (Il. ifj. Kemény Lajos a.) 
 — -kiállítás. Pozsonyi — (Arch. értes. XI. 3.) 
 "— -tani egyesület. Történeti — (Arch. értes. XVI. 2.) 
— terme, melyben Mátyás király pajzsa őriztetik. A 

Musce d Artillerie — (Horn Emil fölvétele után.) 
Szövegrajz. (Hadtört. közl. III. 2.) 

— -zetről. A magyar középkori — (I. Nagy Géza a.) 
— — Az ős-magyar ruházatról és — (Hadtört. közl. IV. 1.) 
Fehér fénynyel. A szines fényingerek hatásának gyön- 

gítése — (I. Révész Géza a.) 
Ke -hegyi csatában, 1620. Bethlen Gábor lovassága a 

— (Il. Kr. L. a.) 
— — gsánczok elfoglalása. A — (Hadtört. közl. I. 1.) 
Fehér Ipoly. Emlékbeszéd Hollósy Jusztinián lev. tag 

felett. 19 lap. 1903. (Emlékbeszédek XI. 7.) —.40 
— t. t. T 1909 október 27-én. (Akad. értes. 245.) 
Fehérje emésztéséhez. Adatok a pankrea — (I. Klug 

Nándor a.) 
— szétesésére. Az alkohol befolyása a — (I. Donogány 

Z. és Tibáld M. a.) 
— képződéséhez. Adatok a növényi — (I. Kosutány 

Tamás a.) 
—. -nemű anyagok sósav-, natriumhydroxyd- és konyhasó 

lekötőképességéről. (Il. Bugarszky István és Lieber- 
mann Leó a.) 
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Fehérjék savkötő képességének meghatározására. A ki- 
csapási módszer alkalmazásáról a — (1. Rhorer L. a.) 

— -Kőrös hunyadmegyei völgyszakaszáról. Ujabb bar- 
langok az erdélyi Erczhegység övéből és a — (I. 
Téglás Gábor a.) 

— Lipót. Az Ostwald-féle mechanikai elvről. (Math. és 
t. t. értes. XXIII. 2.) 

Fehérmegyei régiségek. 10 ábrával. (Arch. értes. XV. 3.) 
— — U.. az. 8 ábrával. (l. , Hpl." a.) 
— múzeum. Az Alsó — (Arch. értes. XVIII. 3., XXIII. 

d. KÉS XEJYS a ÍS) 
— — tört., rég. és term. tud. egyesület. (I. Archaeol. 
dés MET. 1 XVI:á4; XVII 8, XX 5. 68 XS 
a. is. 

—- -ében. A magyar pógánykor emlékei — (I. Nagy 
Géza a.) 3 

— — A perkátai urnatemető és vaskori lelet — (I. 
Récsey Viktor a.) 

— — Az alsó-szent-iványi sírdombok. Kunhalmok. (1. 
Nagy Géza a.) 

— — 1745. Katona-állítás Felső — (I. K. J. a.) 
— — Két ismeretlen római teléptől — . (1. Lichtneckert 

József a.) 
— -ből. Egy vas diatretum töredéke — (I. H. J. a.) 
— -vári múzeumban.  Bacchansnő; antik terracotta 

dombormű a — Ábra. (Arch. értes. XV. 9.) 
Fej és bronzmaszk a n. múzeumban. Márvány — (I. 

Hekler Antal a.) 
— domborműves bronzkorongon a n. múzeumban. Medusa 

— Ábra. (Arch. értes. XXI. 3.) 
. Fejedelem levele gróf Nádasdy Ferenczhez a leutheni 

s 

.csata után. A bajor választó —  (Hadtört. közl. 
IV. 2.) 

—- gyöngyfűzője. Az erdélyi — (Il. ifj. Kemény Lajos a.) 
— magyar kardja. Harczias Fridrik első szász választó 

— (I. Nagy Géza a.) 

he dagi SZEPÉKES ÉRVET jateka jadl Tb 



294 Fejedelem— Fejérpataky 

Fejedelemségért vívott utolsó küzdelmei időszakából. 
1658—1660. II. Rákóczy György fejedelem eredeti, 

.. sajátkezű levelei, a — (I. Koncz József a.) 
Fejedelmi elnevezésekről. A középázsiai — (I. dr. 

Shiratori Kurakichi a.) 
— interregnuma. Izabella királyné diplomácziai műkö- 

dése. 15591—56. Erdély — (I. dr. Veress Endre a.) 
Fejér kineveztetése a pesti egyetemi könyvtár prefec- 

tusává. (1. Wertheimer Ede a.) 
Fejér Lipót. A folytonos függvények Fourier-féle sorá- 

nak singularitásairól.. (Math. és term. tud. értes. 
XXVIII. 5.) 

— A Fourier-féle sorokról. (Math. és term. tud. értes. 
XXIV. 2/3.) 

— A Laplace-féle sorokról. (Math. és term. tud. értes. 
XXVI. 4.) ; 

— A Poisson-féle integrál elméletéhez. (Math. és term. 
tud. értes. XIX. 3.) 

— Az Ostwald-féle mechanikai elvről. (Math. és term. 
tud. értes. XXIII. 2.) 

— Asymptotikus értékek meghatározásáról. (Math. és 
term. tud. értes. XXVII. 1.) 

— Lebesgue-féle állandók és divergens KFourier-sorok. 
(Math. és term. tud. értes. XXVIII. 2.) 

— Tömegpont egyensúlya ellenálló közegben. (Math. és 
term. tud. értes. XXIV. 1.) 

Fejérpataky László. A M. Tud. Akadémia milleniumi 
kiadványának tervezete. (Akad. értes. 39.) 

— r. t. beszéde Schönherr Gyula lev. tag ravatalánál 
Nagybányán 1908. márczius 26-án. (Akad. érte- 
sítő 220.) ; 

— II. Béla király oklevelei. Kivonat. (Akad. értes. 131.) 
— III. Béla oklevelei. (Akad. értes. 128.) 
— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 

a Marczibányi mellékjutalomról. (Akad. értes. 66., 
150/151. és 233. a. is.) 
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Fe jérpataky László. Emlékbeszéd alsószopori Nagy Imre 
r. tag felett. 24 lap. 1897. (Emlékb. IX. 3.) —.50 

— Kálmán király oklevelei. Egy melléklettel. 88 lap. 
1892. (Történ. értek. XV. 5.) 1.80 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 28.) 

—  Oklevelek II. István király korából. 3 oklevél hason- 
mással és 2 pecsétrajzzal. 45 lap. 1895. (Történ. 
értek. XVI. 4.) 1.60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 56.) 
— Zsigmond-kori oklevéltár előmunkálatai. (Akad. ér- 

tesítő 19.) 
— (Il. , Béla király névtelen jegyzője" és , A magyar 

honfoglalás kútfői" a. is.) 

Fejérváry Géza báró arczképe. Melléklet. (Hadtört. 
.  közlem. IV. 1.) 
— Egy lap a Mária Terézia-rend történetéből. (Had- 

tört. közlem. IV. 1.) 

Fejlődés. Társadalmi, gazdasági és állami — (I. dr. 
Kiss Mihály a.) 

— -felfogás és a physika. A — (I. dr. Pekár Károly a.) 
— -menete. A Caridina Wyckii (Hicks) postembryo- 

nalis — (I. Daday Jenő a.) 
— -történetének alapvonásai. A növényország hypletikai 

és palaeontologiai — (Il. Tuzson János a.) 
Fejsze. Kőkori — (Il. Dudás Andor a.) 

. Fekete Gyula dr. Az iszákosság elleni védelem irány- 
elvei. Ismertetés. (Akad. értes. 22.) 

Feketehalom fölásatásáról. A — (I. dr. Jósa András a.) 
— -hegyi lelet. Bács — Ábra. (Arch. értes. XVIII. 5.) 

Fekete János. Galánthai Gróf — (I. Morvay Győző a.) 

Feketekúti régiségek. (1. Mihalik József a.) 
— -pataki bronzlelet. (1. Lehóczky Tivadar a.) 

Fekete Sándor. A  keményitő-emésztés reactióhője. 
(Math. és term. tud. értes. XXIV. 5.) 
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Fekete sereg. A franczia — (Hadtört. közlem. VI. 1.) 
— serege. Mátyás király — (I. Huszár Imre a.) 
— .-Szélen. Ásatásáról a — (Il. Móra Ferencz a.) 
— -tengeren végzett mélységmérések. A — (Akad. 

. értes. 16.) 
Fekésházy-alapítvány. (Akad. értes. 9.) 
Felekezeti és egyesületi múzeumok és könyvtárakról, 

Miniszt. rendelet a törvényhatósági községi  — 
(Arch. értes. XVIII. 1.) 

Felelős kormány intézménye. Montesguieu és a — (1. 
Nagy Ernő a.) 

— -ség elve a magyar alkotmánybán. A — (Il. dr. 
.  Ferdinándy Géza a.) 
— .-e Aragoniában és Magyarországon III. András óta. 

A király tanácsosainak — (li. Schvarcz Gyula a.) 

Felföld német nyelvjárása. A szepesi — (Il. Gréb 
Gyula a.) 

Felhőzet a magyar szent korona országaiban. A — 
(I. Hegyfoky Kabos a.) 

Feliratok Eperjesen. Régibb — (Il. dr. Janicsek Jó- 
zsef alatt.) 

Feliratos emlékek Dunapenteléről. Újabb római — (I. 
dr. Mabler Ede a.) 

— —  Pannoniai — (I. dr. Mahler Ede a.) 
— kőemlékek Dunapenteléről. Római —- (I. Mahler 

Ede a.) 
— -ról. Egy szamosujvári római — (I. Finály Gábor a.) 
— — a Duna balpartjáról. Két római — (I. dr. Finály 

Gábort am 
Felkai Tátramúzeum. A — (I. ,ab." és Arch. értes. 

XIX. 0.-a. is.) 
Felkelés története 1807—1810. A szerb — (Il. Kállay 

Béni a.) 
— történetéhez. Adalék a Bocskay — (Il. dr. Merényi 

Lajos a.) 
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. Fels Leonhardt főkapitány jelentése Buda ostromáról 
és Visegrád elfoglalásáról 1540 nov. 25. (I. , Kárffy 
Ödön: Adatok Buda történetéhez" a.) t 

Felségárulási pere. Franyó  Remig — (I. Sörös 
Pongrácz a.) 

— -folyamodása. Csokonai — (I. Illégy János a.) 
— -sértési pöre 1834—1837. A júrátusok — Kivonat. 

(I. Wertheimer Ede a.) 
Felső-Ausztriában. Magyar sánczok — (I. Kápolnai a.) 
— -Fehérmegyében 1745. Katona állítás — (l..K. J. a) . 
— -házi tagságra az európai államok alkotmánytörté- 

nelmében, különös tekintettel a spanyol alaptörvény- 
hozásra. A tudományos és irodalmi kitünőségek jog- 
czíme a — (I. Schvarcz Gyula. a.) 

—- -kubinyi várhelyről. A — (I. Soós Elemér aj 
— -lozvai vogul nyelvjárás. A — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— 6 -ra vonatkozólag. Van-e , senki" jelentésű közép- 

lozvai vogul khals ? Kérdés a — (I. Vasverő Raj- 
mund a.) 

— -magyarországi hadjárat 1664 és 1667-ben. A — (l. 
Rónai Horváth Jenő a.) 

— —  — -hoz. További adatok az 1664-ik évi — (I. Rónai 
Horváth Jenő a.) 

— — képfaragókról. (1. Kemény Lajos a.) 
—  — kryptokálvinisták hitvitázó irodalmáról. A — (I. 

Ráth György a.) 
—  — múzeumban. Pannoniai régiségek a — (Arch. 

értés. XV. 2.) 
— —  múzeum-egylet. A — (I. ,X.", , H." a. és Arch. 

értes. XVI. 3.) 
— — régi harangok és Karágöntök. (1. Mihalik József a.) 
— — városok. életéről a XV—XVII. században. A — 

(I. dr$. Demkó Kálmán a.) 

— — végházak munitiója 1661-ben. A — (I. dr. Me- 
rényi Lajos a.) 
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Felsőmérai La Téne-kori szdlöletádt A — €. Mihalik 
József a.) 

— -Pannoniában. Római föliratok  Alsó- a (Il. 
Fröhlich Róbert a.) 

— -szakonyi (Sopron m.) római lelet. Arc Érts. 
XII.10 

— -Szent-László-i (?) bronzleletről. (I. Báró Miske 
Kálmán a.) 

— . -szombatfalvi és a nándorvályai oláh templom. A — 
(I. Supka Géza a.) 

Felszerelésének jegyzéke 1708 —1704. Az aradt § vár — 
(Arch. értes. XVIII. 4.) 

Felszívódás. Hártyadiffusió és — (Il. Róth-Schulz Vilmos 
és Kőrösy Kornél a.) 

— — a hasűrből. (I. Kőrösi Kornél és Lobmayer 
Géza a.) : 

Felszólító módú időalakok a háromszéki nyelvjárásban. 
A feltétéles és — (1. Erdélyi Lajos a.) 

Feltételes és felszólító módú időalakok a háromszéki 
nyelvjárásban. A — (I. Erdélyi Lajos a.) 

Felületek osztályozása. A másodrendű — (I. Vályi 
Gyula a.) 

— magasabbrendű érintősíkjai. Algebrai — (1. Tötössy 
Béla a.) 

— nagyságának megbecsülése, adalék a festés aesthetiká- 
jához. Szines — (I. dr. Pekár Károly a.) 

Felületi energiájáról. Oldatok molekuláris — (I. Pekár 
Dezső a.) 

—  feszültségéről. Vizes oldatok — (I. Zemplén Géza a.) 

— feszültségről. A szilárd és cseppfolyós test közös 
határán fellépő — (1. Tang] Károly a.) 

Felvilágosodás tudománya. Hippokrates. A görög — (l. 
Hornyánszky Gyula a.) 

Felvincz határán. Régiségek — (Il. Téglás Istvádi éj) 
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Felvinczi György életéhez. Adatok 916 (I. dr. Ferenczi 
Zoltán. a.) é. 

— — — Adatok az iskolai színjáték és — (I. dr. Ferenczi 18 
Zoltán alatt.) vi 

Fene. (I. Melich János a.) AA 
Fenichel Samu. A bedelői , La furcsi" határbeli tumu- zs 

lusok. Egy ábrával." (Arch. értes. XI. 2.) HE; 

— A rozsdás fémrégiségek megóvása. (Arch. értes. X. 3.) ; a 

— Gyertyánosi és bedelői (Torda-Aranyosm.) halom- Már 
sírokról. (Arch. értes. XI. 1.) ül "adó 

— Tanácsok régi tú égi ragasztására és tisztogatá- ű 
sára. (Arch. értes. XI. 2.) NN: 

Ferdinánd-altárna alles kenchytjai. Körmöczbánya és 
északnyugati vidékének kőzetei. A — (Il. -Teschler 
György a.) 

Ferdinánd főherczeg Nádasdy Tamás fiát fölkéri, hogy j 
atyjának fegyverzetét küldje meg neki, hogy ő azt. ! 7 
az utókor dicsőségére hadiszertárában közszemlére ; 
állíthassa. 1590. junius 17-én. (I. Hugyecz Antal a.) 

— — -héz 1604-ben, Gelalisnak Boszniába való be- 10 
vonulásáról. Draskovich János horvát bán  jelen- tEZSRI 
tése — (Il. G. G. a.) va 

I. Ferdinánd korában. A magyar helytartótanács — (I. (JÓ 
R. Kiss István a.) 

— — -ból a zürichi múzeumban. Czímereket ábrázoló 
festett üvegablak — Ábra. (Arch. értes. XXII. 2.) 

II. Ferdinánd ellen. Bethlen Gábor első tárnadása — : 
(I. Olchváry Odön a.) ő 

— ellen viselt háborúkban. Bethlen Gábor hadseregé- : 
nek szervezete és hadviselési módszere a — (ll. L7é58 
Olchváry Ödön a.) Fi 

— római császár és magyar király arczképe. Egykorú 19848 
rézmetszet után. Melléklet. (Hadtört. közlem. III. 3.) b; 

f; i Ig 
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Ferdinándy Geyza dr., A felelősség elve a magyar 
alkotmányban. (Athen. IV. 1/4) 

— A koronázás és közjogi jelentősége. (Athen. II. 1/3.) 
— A rendi elémek a magyar alkotmányban. 96 lap. 

1907. (Társ. értek. XIII. 9.) 2.— 
—-. Az arany bulla. Közjogi tanulmány. 182 lap. 1899. 3.— 
—- EU. a. ismertetése. (Akad. értes. 118.) 
— Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) 

a magyar közjogban. (Athenaeum X. 1/4., XI. : ják 
"KILL. .2/4.) 

— Az ország függetlensége. (Athen. VII. 1/2.) 
— Nehány közjogi tévedés helyreigazítása. (Athenaeum 

pa A 
I. Ferencz József ausztriai császár és apostoli magyar 

király Ő Felsége arczképe és aláirása. Melléklet. 
(Hadtört. közlem. V. 3.) 

Ferencz-legendái. A Virginia-codex — ői Katona, 
Lajos a.) 

Ferenczi Sarolta. Petőfi , A Tisza" cz. költeményéről. 
(Irod. tört. közlem. XVI. 1.) 

— Zoltán dr. Adatok az iskolai színjáték és Felvinczi 
György életéhez. (Irod. tört. közlem. VII. 1.) 

— — Felvinczi György életéhez. (Irod. tört. közlem. 
VIII. 4.) 

— Il. tag beszéde Jókai Mór svábhegyi mellszobrának 
leleplezésénél 1906. szept. 8-án. (Akad. értesítő 
200/201.) 

— — a Széchenyi-kör által 1906. évi október 14-én 
Eperjesen rendezett Greguss Ágost-ünnepélyen. (I. 
Akad. értesítő 203.) t 

— — a Széchenyi-kör KEötvös-emlékünnepén Eperjesen 
1907. okt. 13-án. (Akad. értes: 215.) 

— Cserei Mihály nehány ismeretlen verse 1690—98-ból. 
(Irod. tört. közlem. I. 4.) 

— Dante Vita Nouva-ja. (Akad. értes. 219.) 
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Ferenczi Zoltán dr. Deák élete. I/III. kötet. Kis 80. 
XV és 463, XII és 433 és XI és 445 lap. 1904. 
(A M. T. Akadémia Könyvkiadó Vállalata LVIII, 
LIX. és LX. kötete. 1902—1904. cyklus.) Fűzve 12.— 

Kötve 15.— 
— Deák Ferencz mint tanuló a győri akadémián. Mu- 

tatvány. (Akad. értes. 179.) i 
—  Döbrentey három levele Cserey Farkashoz. (Irod. 

tört. közlem. IV. 2.) 
— Báró Eötvös József. (Irod. tört. közlem. XVI. 1.) 
— Jelentés a gróf Karátsonyi-pályázatról. (Akad. érte- 

sítő 197.) 
— — a Péczely-pályázatról. (Akad. értes. 217. ) 
— — a Semsey-pályázatokról. II. (Akad. értes. 222/223.) 
— — a gróf Teleki-pályázatról. (Akad. értesítő 208, 

244, 246/247.) 
— — az özv. Vojnits Tivadarné-jutalomról. (Akad. 

értes. 220.) 
— B. Kemény levelei Wesselényi Miklóshoz. (Irod. tört. 

közlem. X. 3.) 
— Kiadatlan levelek gróf Széchenyi István és báró 

Wesselényi Miklós levelezéséből. Kiadja — (Akad, 
.értes. 194.) 

— Kölcsey Ferencz levelei báró Wesselényi Miklóshoz. 
(Irod. tört. közlem. XIII. 1.) 

— Petőfi és a nő. (Irod. tört. közlem. XII. 2.) 
— — és a socialismus. Kivonat. (Akad. értes. 207.) 
— — U. az. 44 lap. 1907. (Nyelvt. értek. XX. 1.) 1.— 
— — és a szabadság eszméje. (Irod. tört. közlem. " 

XIII. 4.) 
— — és az Alföld. (Irod. tört. közlem. XI. 4.) 
— Szinészettörténeti adatok. (Irod. tört. közl. X. 1/2.) 

" — Tompa Mihály levelei Kazinczy Gáborhoz. (Akad. 
értes. 238.) 

— Wesselényi Miklós levele ifj. Wesselényi Ferencz- 
hez. (Irod. tört. közlem. XIII. 2.) 
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Ferenczi Zoltán dr. Wesselényi Miklós levelei báró 
Kemény Zsigmondhoz. (Irod. tört. közlem. XI. 3/4.) 

. — — — Vörösmartyhoz. (Irod: tört. közlem. X. 4.) 
Ferencz-rendi emlékei. A Lobkowitz-codex — (Il. nitajóna 

Lajos: Újabb adalékok" a.) 
— kolostorban őrzött egyetlen példányból közzétéski 

Szamota István. A Murmelius-féle latin-magyar szó- 
jegyzék 15383-ból. A Schwazi — (1. Szamota István a.) 

"Fermat-féle congruentia elméletéhez. A — (I. Gruber 
Nándor a.) 

Ferrarai és perugiai magyar tanulók a XV/XVIII. 
századból. (1. Pap Károly a.) 

Ferrucci Bakács-oltára, Esztergomban. Andrea  — (1. 
dr. Kenczler Hugó a.) 

Fertőben őskori czölöpépítmények ? Voltak a — (I. 
Bella Lajos a.) 

Fessler hatása Kisfaludy Károlyra. (Il. Viszota Gyula a.) 
Fest Aladár. Az uszkókok és velenczések Fiume tör- 

ténetében. Kivonat. (Akad. értes. 11.) 
—  Őskori lelőhelyről Fiume területén. (Arch. ért. XVII. 5.) 
Festetich-codex. (I. , Codexeink forrásai" III.) 
— egy ismeretlen másolata. A — (L Melich János a.) 

. — és még valami. (I. Sz. a.) 
— bűnbánati zsoltárai. A — (I. Katona Lajos a.) 
Festetich Dénesné szül.. Gróf Zichy Karolin úrnőhöz. 

Gróf Széchenyi István levelei gróf — (I. Gróf 
Széchenyi István kiadatlan leveleiből I. a.) 

— György, Aranka György levelei gróf Teleki Sámuel- 
hez. Benkő József, gr. Széchenyi Ferencz, gr. — 
(I. Gulyás Károly a.) : 

Festés aesthetikájához. Szines felületek nagyságának 
megbecsülése, adalék a — (I. dr. Pekár Károly a.) 

.— -ének történetéhez 1563—1588. A pozsonyi vár- 
kápolna — (I. Bisenius Antal a.) 

— — — 1563—1570. Adatok a pozsonyi várkápolna — (Il. 
. dr. Illésy János a.) 
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Festi  Farnesianus. Codex — (I. Ponori Thewrewk 
BSZ BAD - a.) 
— de verborum significatu gue supersunt cum Pauli 

epitomae. Sexti Pompei — (Il. Ponori Thewrewk 
. Emil a.) 

Festmény a XV. századból. Két .— (1. Stiassny 
Róbert a.) 

— -ei. A szmrecsányi templom és menyezetének — (I. 
Myskovszky Viktor a.) 

— -ekről. Az otományi (Bihar es fal — (I. dr. Némethy 
Gyula a.) 

Festő levele a Graf-féle antik arczkép-gyűjteményről. 
Egy magyar — (Arch. értes. XI. 2.) 

. — és műhimző Párisban 1384—1417. Magyar —  (. 
" Pór Antal a.) 

— műve a kassai székesegyházban. XVI. századi 
magyar — (Il. dr. Eber László a.) 

— -anyaga és a cholesterin között valószinűleg fönnnálló 
összefüggésről. Előzetes jelentés a tojás — (Il. 
Liebermann Leó a.) 

— — -iról. A lakmusz — (I. Scheitz Pál a.) 
Festők pecsétnyomója. A selmeczbányai ötvösök és — 

(I. Mihalik József a.) 
— -nek adott utasítás, mikép ábrázolja a Perényieket. 

Közli ifj. Perényi Zsigmond. (l. ifj. Perényi Zsigm. a.) 

Festus. A Thewrewk-féle —  Ismertetés. (1. Ponori 
Thewrewk Emil a.) 

Fesz! Géza. A szegénység és a nő. (Athenaeum V. 4.) 

Feszület. 1 ábrával. Nagykövesdi — (Arch. értes. 
XIII. :1.) 

Feszültségéről. Vizes oldatok felületi — (I. Zemplén 
Géza a.) 

— A szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépő 
. felületi — (I. Tangl Károly a.) 
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Fetzer J. Ferencz. A kisderzsidai  leletről. (Arch. 
értes. XVI. 5.) 

— A perecsni ev. ref. templom és síremléke. (Arch. 
értes. XVI. 2.) . 

— A Szilágy vármegyei leletről. (Arch. értes. XVI. 1.) 
— Az ippi kincs. (Arch. értes. XVI. 1.) 
— Báttaszéki lelet. (Arch. értes. XVI. 1.) 
— Érkávási bronzlelet. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— Középkori taréjos sarkantyúról. (Arch. értes. XVII. 1.) 
— Régi fatemplomok Szilágy megyében. (Arch. értes. 

XVI. 3.) 
— Szilágysági zár (Arch. értes. XVII. 5., XVIII 

3160, € Da 55 JELLPRV 09.4ő EEE ÉN 
— — leletekről. (Arch. értes. XXX. 1.) 
— — régiségekről. (Arch. értes. XVII. 4/5.) 
— — -somlyó Báthori vára és temploma. 2 ábrával. 

(Arch. értes. XXVIII. 1.) 

Féldomborműről a pannonhalmi templom külső falában. 
Egy régi — (I. dr. Récsey Viktor a.) 

Félegyházai múzeum. Kiskun — (I. Puky József és 
bp, Cörgét : VES T-aljp 

Félsziget geologiai évkönyvei. 
József a.) 

— -ről. A Balkán — (I. Asbóth János a.) 

Fém hatása a  harántcsikos izomzat szerkezetére. 
Néhány nehéz — (Il. Bókay Árpád a.) 

Fémdarázsai. A föld — (I. Mocsáry Sándor a.) 

Fémek erőltetési vonalairól. A — (I. Réthy Mór a.) 
— oldhatóságára. Az elektromos áram befolyása a — 

(I. Fabinyi Rezső a.) 
—  potentialkülömbségéről. A — (I. Schuller Alajos a.) 
— sóira. A szénsav bontó hatásáról az alkali — (I. 

Liebermann Leó a.) 
Fémer. Thököly Imrére készült gúny — (1. Hampel 

József a.) 

A balkáni — (I. Szabó 
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. — .Fémkard. A tugári — Ábrával. (Arch. értes. XV. 5.) 
—  -nevek őstörténeti vallomásai. A magyar — ((l. 

i . Munkácsi Bernát a.) 
— -oxid és fémsulfid  thermoelektromotorius ereje 1000 

hőmérsék külömbségnél. Néhány — (I. Abt Antal a.) 
"—— .-régiségek megóvása. A rózsdás — (I. Fenichel 

t Samu a.) 
É — -gulfid thermoelektromotorius ereje 1000 hőmérséki 

külömbségnél. Néhány fémoxyd és — (I. Abt An- 
3 3. tak alatt) ; 
J — -tálak. Középkori — (1. Kövér Béla a.) 

É — -vegyületekről. Az elektromos kemenczében előállit- 
k ható — (I. Korda Dezső a.) 

Í Fény elektromos hatása a seleniumra. — -(I. Korda 
; Dezső a.) 

— polározásának új törvényszerűségei. Az elhajlított — 
(1. Fröhlich Izidor a.) 

— chémia hatásáról. Adatok a — (l. Hankó Vilmos a.) 
— elhajlításáról. A köralakú nyilás — (I. Steiner 

. Lajos a.) 
— -hatástani tanulmányok alapján. Védőüvegek az 

ibolyántúli fény ellen, — (I. Schulek Vilmos a.) 

— polározás - viszonyai általános : törvényszerűségének 
megállapítása. Uvegrácsokról visszaverődve elhajlí- 

; tott —- (I. Fröhlich Izidor a.) 
— ellen, fényhatástani tanulmányok alapján. Védőüve- 

gek az ibolyántúli — (1. Schulek Vilmos a.) 

A Fényi Gyula. A Haynald-observatoriumon 1887-ben tett 
a protuberanczia észlelések. (Math. és term. tud. értes. 
; ki ÉR 
.  — — — U. az. — — általános eredményei. (Math. és 

term. tud. értes. XI. 2.) 
—  Anemometer-észlelések a  Haynald-observatoriumon, 

Kalocsán 1881/8. (Math. és term. tudom. értesítő 
MELa 8/9) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 20 
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Fényi Gyula. Pater Menyhárt Dél-Afrikában tett meteoro- 
. logiai megfigyelésének eredményeiről. Kivonat. sug 

ért. 71.) 
—. Menyhárt László meteorologiai megfigyelései Hé 

mában. (Math. és term. tud. értes. XIII. 5.) 
Fényingerek hatásának gyöngítése fehér fénynyel (1. 

Révész Géza a.) 
. — törése. Az alsósajói cinnabarit kristálytani MESÉS a 

lata és almadeni cinnabarit — (1. Zimányi Károly a.) 
— — -i együtthatói nátrium-fénynél. A kőzetalkotó ás- 

ványok fő — (Il. Zimányi Károly a.) 
— — -ű közegek belsejében. A cirkumaxiális polározás 

törvényének általános érvényessége egyenletes — 
(I. Fröhlich Izidor a.) 

te Fé RVRGRLÉNSRBE, Egy elektromos — (1. Korda Dezső a.) 
-űzés ellen. 1. Lipót patense a, — (I. mez sg. szeő 

Férfi, férj. Irmag, — (I. Szilasi Móricz a.) 
— húgycső sSzövettanáról és fejlődéséről, Vizsgálatok 

a — (1. Herzog Ferencz a.) 
— —- -csövének fejlődéséhez és szövettanához.. Adatok 

a — (I. Lichtenberg Sándor a.) 
"a -viselet történetéhez a XVII. században. Adatok az 

erdélyi — (I. Szendrei János a.) 
Fibrin papaya-emésztésének ismeretéhez. Adatok a — 

(1. Hirschler Ágoston a.) 
Fibula. Az ujhelyi ezüst — (Arch. értes. XV. 1.) 
— a n. múzeumban. Antik bronz — Ábra. (Arch. értes. 

: XIII. 4.) 
— — —  Bregetióból a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 

értes. XVII. 9.) 
."— a n. múzeumban. Antik ezüst — Ábra. (Arch. érte- 

sítő X. 1.) 
— Daciai ezüst — Ábra. (Arch. értes. XI. 5.) 
— Népvándorláskori korongos — Ábra. (Arch. értesítő 
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Fibula. Pannoniai — (Arch. értes. XIV. 1.) 5 50jő 
— Római kori barbár bronz — Ábra. (Arch. értesítő c Hegel 

X. 4.) ; 
— Terlingi ezüst — Ábrával. (1. Meissl Ferencz a.) 
— vagy szijtartó lemez. (I. ifj. Kubinyi Miklós a.) 
— Várhelyi — Ábrával. (I. T. G. a.) 
— -ák. A berenyei runás — (I. T. A. Wimmer. a.) 
— a n. múzeumban. Pannoniai bronz — Ábra. (Arch. HA 

; értes., XVII. V.) t88 
1 — Kis-Kőszegi — (Il. D. K. és Arch. értesítő XXVII. vat 
1 da. Ö.A8.) váza 
. — Fibuláról. Egy pannoniai — (Il. Reinecke Pál a.) ft 
É — a simonfai kincsleletből. Tekercses bronz — (Il. dr. 1298 
áj Kohlbach Bertalan a.) r KM 
. — Fiedler József kt. T. 1908. július 30-án. (Akad. értes. "zta 
1 233.) 797 ztáR A 
$ ,Figura etymologica" kérdéséhez. A vogul — (Il. va 
; Munkácsi Bernát a.) Hl 

Figurális bronzdíszek egy római kocsiról. (I. , mp." a.) ME 
— domborművek pannoniai síremlékeken. (I. Hampel s 

József a.) "B 
Figyelem és akarat. (1. Belják B. Pál a.) TA 

; Filarszky Nándor dr. Adatok a Pieninek moszatvege- um 
! tátiójához. 3, részben színes rajzzal. 80 I. 1899. has AR 

(Mathem. és term. tud. közlem. XXVII. 4.) 1.60 koll 1/ 
Filippino . Lippi. Mátyás király és — (I. dr. Eber F.G ETREN 

László a.) ; Ms 
Filistatoidae. (I. Ühyzer és K. Araneae hung. II. 2.) 
Filosofica. Rivista — (I. dr. Vida Sándor a.) 

; Fináczy Ernő dr. A magyarországi közoktatás története eeabs7 
3 Mária Terézia korában. I. kötet. 1740—1773. VIII DSA 
14 és 449 lap. 1899. (Elfogyott.) DVSNAN 
v - — UH. kötet. 1773—1780. VII és .525:lap. 1902. ". "E 

— Az ITTT, évi Ratió Educationis alapelvei. Kivonat. 
§ (Akad. értes. 140.) 

201 



aa 

fe Ae btk oz vit B akopt d t EA zek reb, 7 rvA 

Él 5 

2 c] g. se é 

das ay Iki he zégaék asz h E 39 

W A 5 7 a 1 f a gye a Matt Év őse 

ps ké ; TAK íg Tt ölte ág A 17 

EGYRE stázát perek S ellés EZT EVT z 
gyik Meg f £ az d kelt T 5 SL 

2 6 Eta 6 ést: tnek Eá jl 

e ME si 

ian Né 
4 dt zt jé. 

gl 

Ci 

zs - d ves Ta 

a SŐT LD Me 

ERASÉNK szt ég etsé 

öket ée tzet STB 9, adá 

ak 

ölre 5 
saj " Va 

ú 
67 

04 Loa ta 

808 ésa TUIMAKogy A 

Fináczy Ernő dr. Jelentés a nagyjutalomról és a 
. Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. ért. 188/189.) 
— — az Oltványi-pályázatról. (Akad. értes. 191). 
— Gábor dr. A limes Dacicus ésa pogujori földvár. 3 

ábrával. (Arch. értes. XXIV. 1.) ; : 
— A pilismaróti téglabélyegek. 24 ábrával. (Arch. 

értes. XXVII. 2.) 
— A sárvári földvárról. (Szolnok-Doboka m.) 6 ábrával. 

(Arch. értes. XXII. 3.) . 
— Antik szobrocskák az erdélyi múzeumban. 5 ábrával. 

(Arch. értes. XIX. 3.) 
— Brigetióból. 3 ábrával. (Arch. értes. XXX. 3.) 
— Castra ad  Herculem. 15 ábrával. (Arch.  értes. 

XVII AJ A 
— Egy pár etruszk zabláról. 2 ábrával. (Arch. értes. 

XVI. 2.) j 
— Egy szamosujvári római feliratról. (Arch. értes. 

— Két római épületről Apahidán. 54 ábrával. (Arch. 
.. értes. XXI. 3.) : FALETBT) 

— — feliratról a Duna  balpartjáról. (Arch.  értes. 
XXIII. 5.) 

— Négy Minerva-szobrocska. 4 ábrával. (Arch. értes. 
: XVII. 4.) 
— Római és pseudo-római nyomokról Kolozs várme- 

gyében. 4 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
— Római föliratos kövek Szamosujvárról. (Arch. értes. 

HARI) 
— Római telepekről a Kis-Szamos völgyében. (Arch. 

értes. XVIII. 5.) 
— . — út keresztmetszete. 2 ábrával. (Arch. értes. XXII. 4.) 
— — Római utak a Dunán túl. Képmelléklettel. (Arch. 

értesítő XXIII. 2.) 
— ,, Schneider, Antike Geschütze. d (Arch. ért. XXVIII. 4.) 
-— Dr. Kuzsinszky Bálint és — (I. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
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Finály Henrik. A Beszterczei Szójegyzék. Bemutatta. 
Simonyi Zsigmond. (Akad. értes. 35. és Nyelvt. közlem. 
XXIII. 2.) 

— — szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. szá- 
zadból. Az eredeti kéziratból kiadta,  értelmező- 

. jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat készített 
hozzá — (A Nyelvemlék hasonmásával.) 92 lap. 

4.— 1892. (Nyelvt. értek. XVI. 1.) 
— Az apahidai lelet. 2 ábrával és 5 képes táblával. 

(Arch. értes. IX. 4.) 

— emlékérme. Ábra. (Arch. értes. XXIX. 3.) 
— I. tag Tr. 1898. febr. 18-án. (Akad. értes. 101 és 

Arch. értes. XVIII. 1.) 
—— — felett.. Márki Sándor I. tagtól. Emlékbeszéd — 

(Emlékb. IX. 11.) 1.20 
Finkey Ferencz. A jogtalanság mint a büntetendő 

cselekmény ismérve. Kivonat. (Akad. értes. 232.) 
— — U. a. (6 lap. 1909. (Társad. értek. XIV. B) 

£. 
— beszéde Jászay Pál szülőházának emléktáblával meg- 

jelölése alkalmából Abaujszántón 1909 aug. hó 15-én. 
(Akad. értes. 238.) 

Finn és a cseremisz isten-névről. A — (I. Paasonen 
El a.) 

-— észjárásbeli találkozások. Magyar és — (I. Sz. J. a.) 

— irodalomban. Jókai Mór a — (1. Chalupka Rezső a.) 
— -magyar? Finn-ugor v. — (Il. Sz. J. a.) 
-— , d—-1" és ,.d—z" hangmegfelelésekről. A — 

(1. Munkácsi Bernát a.) 

— —- nyelvekben. Árja és kaukazusi elemek a — (I. 
Munkácsi Bernát a.) 

— , Marja." (1. Wichmann György a.) 
— , muurain." (I. Wichmann György a.) 
— nyelv nagy szótára. A — (I. Sz. J. a.) 
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Finn nyelvemlékek. (Nyelvt. közlem. XXIII. 4.) 
—- — -észetről. Az újabb — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
— — -re. A mordvin határozók, tekintettel a — (I. 

Steuer János a.) 
rzét ség CN, E read. a.) 
 — -országból. Üdvözlet Hunfalvy Pálhoz — (Akad. 

értes. 22.) 
— tanulmányok fontosságáról. A — (I. Budenz Jó- 
..:, zsef a.) : 
— -ben és törökben. Értelmi egyezések és hasonló 

incongruentiák a magyarban — (Il. Erdélyi Lajos a.) 
— -ugor bogyónév. Három — (I. Wichmann György a.) 
"— — d és 9 A — (Il. Setülá Emil a.) 
— — 9" hang történetéhez. (1. Paasonen H. a.) 
— — fokváltakozáshoz. Adalék a — (I. Szinnyei Jó- 

. zsef alatt.) 
— — hangtörténethez. Adalék a — (1. Szilasi Móricz a.) 

— — népek pogány istentisztelete. A — (I. Krohn 
. Gyula a.) 

— — névszói összetételek. A — (I. Szilasi Móricz a.) 
— — nyelvek ősrokonságának kérdéséhez. Az indo- 

germán és a — (Il. Wiklund K. B. és Schmidt. 
József a. is.) 

— — — számára. Fonetikus írás a — (I. Balassa 
József és Szinnyei József a.) 

— — — -ben. Iráni elémek — (Il. Munkácsi Bernát a.) 
— — — -észet előmozdítására. Alapítvány a — (Nyelvt. 

közlem. XXVI. 1.) i 
— — nyelvhasonlítás történetéhez. A — (1. Kiss Ernő a.) 
— -- palatalis mássalhangzók gzbtátk tása § Adalékok 

a — (l. Szilasi Móricz a.) 

— — tanári széke. A run Tél egyetem — (l. 
Nyelvt. közlem. XXXIV. 1, 3/4.) 

— — — Az upsalai egyetem — (Il.  Nyelvt. közlem. 
XXXIV. 1, 3/4.) 
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Finn-ugor Társaság. A helsingforsi — (I. Nyelvt. közl. 
XXXIV. 1.) 

— — — közgyűléséről. A — (Il., Szilasi Móricz a.) . 
— — — legújabb kiadványai. A — (Nyelvt. közlem. 

XXVI. 1.) 
— —  -török szóhasonlítás. (1. Szilasi Móricz a.) 
— — vagy finn-magyar ? (I. Sz. J. a.) 

Finnisch-ugrische  Forschungen. — Indogermanische 
Forschungen. (Nyelvt. közlem. XXIII. 1., XXXI. 2.) 

Fiók Károly. Jeling nova. (Nyelvt. közlem. XXVI. 3.) 

— Müller Miksa és a Rigvéda. Kivonat. (Akad. érte- 
sítő 56.) : 

. Firenzei János magyar- és LaNES ÓN KEKENBB művei. (I. 
. Ehrenberg a.) 

Firmicus Maternus astrologiájához. Szövegkritikai ada- 
lékok — (I. Némethy Géza a.) 

Fischnhbach Ottó dr. A hohenbergi leletről. 2 képes 
táblával. (Arch. értes. XV. 3.) 

— A krungli leletről. 1 képes táblával. (Arch. értes. 
XIV. 4.) 

— Újabb leletek Hohénbéredőt és Krunglból. 7 képes 
táblával és 15 ábrával. (Arch. értes. XVII. 2.) I 

— TF. (Arch. értes. XVII. 2.) 
Fitos József dr. Philosophia és antroposophia. (Athen. 

9.4 a o ÉR 
— Vilmos dr. A szellemi tudományok ismerettani alap- 

vetése. (Athenaeum. XVIII. 4.) 
— Az emberi szellem jelenségeinek magyarázata Bod- 

nár Zsigmond , Erkölcsi törvény "-ében. (Athenaeum 
XVIII. 1/ 8.) 

— Az eszme és az igazság. (Athen. XV. 2.) 
— Az ethikai megismerés természete. (Athenaeum 

,.  XVŰI.. 3.) 
Fittler Kamill r. (Arch. értes. XXX. 4.) 
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Fiume közjogi állása és a külön vámterület. : (Athen. 
XIV. 3.) 

— területén. Őskori lelőhelyről — (I. Fest Aladár a.) 
— történetében. Az uszkókok és velenczések — (I. 

Fest Aladár a.) 
— -i városi múzeum. A — (Arch. értes. XVI. 2.) 
Fizetése 1505—1507. A jajczai bánok — (Il. dr. Kará- 

csonyi János a.) 
Fizika története a XIX. században" czímű munkájáról. 

Jelentés , A — (I. Heller Ágost a.) 
Fiziológiai hatásáról. A zsirsavsorhoz tartozó diamin — 

(I. Baumann Jenő és Udránszky László a.) 
Flexio genesisének problémája. Az idg. — (I. Schmidt 

József a.) : 
Flaviusok korától kezdve a császárság végéig. Ruhás 

római női szobrok a — (Il. dr. Hekler Antal a.) 
Flegler Sándor kt. T 1892. deczember 12. (Akad. 

értes. 41.) 
Florence-mondára. Magyar szentek életének hatása 

a — (I. Karl Lajos a.) 
Florimund kormányzata a .temesi bánságban. Mercy 

Claudius — (1. dr. Szentkláray Jenő: a.) 
Fiór-alap kamatainak felhasználásáról. Jelentés a. — 

(Akad. értes. 185, 195, 209, 221, 2833, 245.) 
Flór Gyula emlékalapítványa.. (Akad. értes. 48.) 
— -jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 101., 173.) 
Flórája. Sopron vármegye növényföldrajza és — (I. 

Gombocz Endre a.) 
— -ának ismeretéhez. Adatok a Biharhegység moha — 

(I. Péterfi Márton a.) 
— — jellemzéséhez. Növényföldrajzi vonások hazánk — 

(1. dr. Simonkai Lajos a.) 
Flötner és Beham művészete hazai emlékeken. (1. Mi- 

halik József a.) 
Fluoraluminium dissociatiója. A mesterséges kryolith 

és — (Il. Asbóth Sándor a.) 
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Fodor József. Készülék baktérium-koloóniák " átülteté- 
sére. (Math. és term, tud. értes. X. 1.) 

— és Rigler Gusztáv. Újabb. vizsgálódások a vér lú- 
gosságát illetőleg. (Math. és term. tud. ért. XV.. 1.) 

— — Vizsgálatok a typhus-baczillusokkal fertőzött ál- 
latok vérével. (Math. és term. tud. értes. XVI. 4.) 

— r. tag. T 1901. márcz. 20. (Akad. értes. 137.) 
-— ravatalánál. (1. Than Károly a.) 
— r. tag fölött. Emlékbeszéd — Hőgyes Endre rendes 

tagtól. (Emlékbeszédek XI. 9.) s seizér sa0) 
— (Il. , Math. és term. tud. értes.", Rigler Gusztáv és 

dr. Schiff Ernő a. is.) 
Fogadalmi oltár Puszta-Döröghön. Római — (I. Récsey 

Viktor a.) 
Fogakon. Nehány eddig ismeretlen reductiós jelenség 

3 a — (Il. Árkövy József a.) 
. Fogalomalkotás. Az ismerés viszony lagossága és a 

mathematikai — (I. Pauler Ákos. a.) 
Fogasteknősbéka-lelet. A veszprémi — (Il. Lóczy L. a.) 
Fogcaries aetiologiájához. Adatok a — (I. Árkövy 

József a.) 
Foglyok Nándorfehérvárott, 1636-ban. A magyar hadi — 

(I. dr. Karácson Imre a.) 
Fogó 1563-ból a n. muzeumban. Aranyozott ezüst — 

Ábra. (Arch. értes. XXX. 8.) 
Fogpulpa és sebgangraena egy új bacteriologiai té- 

nyezőjéről. A — (l. Árkövy József a.) 
Fogsága. 1698. — Gróf Eszterházy Antal török — 

3 (1. Thaly Kálmán a.) 5 
dj — és temetése. Szt. László és Imre király végnapjai 

és II. Endre életévei, — (I. Mátyás Flórián a.) 
— -hoz. Bocatius prágai — (I. Rexa Dezső a.) 
— -ról. Gróf Bethlen Miklós bécsi — (I. dr. Lukinich 

Imre és Géber Antal a. is.) 
— -ból. Bajtársak kiszabadítása a hadi — (I. Hadtört. 

közlem. V. 2.) 
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314 Fokos—Folyamodás 

Fokos Dávid. A locativus-féle határozók a votjákban. 
(Nyelvt. közlem. XXXVI. 2., 3/4.) 

. Fokváltakozáshoz. Adalék a fintbsá — (I. Szinnyei 
. József a.) 

Follajtár József. Pöstyén egyházi emlékeiről. (Arch. 
..  értes. XXV. 3.) 
Foltos elfajulás tanához, Adatok a másodlagos és — 

(I. Schaffer Károly a.) 

Folyadékok dielektromos állandójának változata a hő- 
mérséklettel. (1. Tangl Károly a.) 

— fagyáspontcsökkenésének elemzése. Élettani sét És 
Tezner Ernő a.) 

— — — II. Suspenziók fagyáspontcsökkenése. — " (1. 
Tezner Ernő és Roska János a.) 

—  molekulás concentratió-viszonyairól. Vizsgálatok em- 
beri kóros — (1. Bodon Károly a.) 

— Szilárdságáról. A — (I. Klupathy Jenő a.) 
— -ban. A nap melegének accumulatiója különféle — 

(I. Kalecsinszky Sándor a.) 
— -os köndenzátorról. : Indukczió közvetítésével mű- 

ködő — (1. Korda Dezső a.) 
— -sugarak. (I. Réthy Mór a.) 
— — -ról. Súlyos — (I. Réthy Mór a.) 

Folyam tisztulására. A Duna vize chemiai és bakte- 
riologiai sajátságai Budapest fölött, mellett és alatt, 
különös tekintettel a napfény és az üllepedés hatá- 
sára, a — (Il. Rigler Gusztáv a.) 

Folyamatok közt fennálló viszonyról. A kritikus szürke 
és a szines — (Il. Révész Géza a.) 

Folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609-ben. A. bánya- 
vidéki végvárak őrségeinek — (Il. , —y. —s." a.) 

— kölcsönért családi perben. Kazinezy Ferenczné, gróf 
Török Sofia — (I. Latkóczy Mihály a.) 

— a kamarához. Keresztény vallásra tért török rabok — 
(I. ,—ys" a.) 

MERÉSZ Tan. 
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Folyamodásai Thurzó György nádorhoz és az ország- 
rendekhez. A korona-őrség — (I. ,Ys." a.) 

— cványa. Budenz József — (1. s.—m. a.) 
— — Döbrentei Gábor — (I. dr. Lampérth Géza a.) 

Folyár. (1. Katona Lajos a.) 

Folyóink vízállása és a csapadék. (1. Hegyfoky Kabos a.) 

Folyóirat tárgyában. Véleményes jelentés Óváry Lipót 
indítványáról egy franczia nyelven kiadandó — 
(Akad. értes. 72.) 

— -a, a ,Pesti Havi Irat." Eötvös és Trefort terve- 
zett — (Il. Viszota Gyula a.) 

— -ok. A M. Tud. Akadémia megbizásából és segélyével 
megjelent munkák és — (Akad. értes. 5, 17, 29, 
dt: 3 65, 77, 89, 101, 113, 125. 137, 449... 164. 
173, 185, 195, 209, 221, 233, 245.) 

— — és időszakos kiadványok a M. T. Akadémia 
könyvtárában. Osszeállították a könyvtár tisztviselői. 
IV és 145 lap. 1906. 1.— 

— — és Könyvkiadó-Vállalatok. A M. Tud. Akadémia 
kiadásában vagy támogatásával megjelenő — (Akad. 

.  értes. 54.) ; 
— — szemléje. (Az , Akadémiai Ertesítő" minden 

számában.) 
Folytonos erőtér statikája. A — (I. ifj. Szily Kálmán a.) 

— -sági elméletéhez. Alapvetés az elektromosság és 
mágnesség — (1. Farkas Gyula a.) 

Fonálférgei. A magyar fauna édesvizi — (Il. Daday 
Jenő a.) ; 

Fonetika átírása. A magyar — (I. Balassa József a.) 
— történetéből. A — (I. Gombocz Zoltán a.) 
— -i kérdések 1. A szótagok. 2. A diftongusok. 3. 

Beszédhibák és hangtörvények. (1. Balassa József a.) 

Fonetikus írás a finn-ugor nyelvek számára. (I. Balassa 
József és Szinnyei József a.) j 
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316 : Fontana— Forgách 

Fontana János császári hadmérnöki tiszt által készített 
nagy képe az alaprajzzal és a várnak a Vérmező 
felőli látképével. Nessenthaler 1687-ik évbeli réz- 
metszete után készült autotypia. Buda ostromának 
— Melléklet. (Hadtört. közlem. IX. 5.) 

Fontanivánál 1706 november 6-án. A  Brenta-sziget 
megvédelmezése — (Hadtört. közl. IV. 5.) 

Fonte. Bartholomeo Della — (I. Hegedűs István a.) 

Fontius. Bartholomaeus — (I. Hegedűs István a.) 
— — és Mátyás király. (Il. Hegedűs István a.) 

Fonyódi urnasírról. (1. Darnay Kálmán a.) 

Foraminifera-faunájához. Megjegyzések Magyarország 
ó-harmadkori — (I. Lőrenthey Imre a.) 

— — -ról. A budaörsi út mellett feltárt márga — (l. 
Franzenau Ágost a.)  . 

— -i. A budaörsi út mellett feltárt márga — (1. Franzenau 
goston a.) 

— -ák rendjében. Semseya, új nem a — (l. Franzenau 
Ágost a.) 

Fordításairól. A ,Sok hűhó semmiért" első magyar — 
(I. Bayer József a.) 

— :-ról. Gabelentz nézete az iskolai — (I. Kalmár 
Elek a.) 

Fordítói. Császár Ferencz, Bálint Gyula. Dante első 
magyar — (Il. Kaposi József a.) 

Forduló nevű lejtőjén 1906-ban kiásott régiségekről. 
A tordai római várhegy — (I. Téglás István a.) 

Forgách Ádám gróf arczképe. A Wiedemann-féle 
gyűjteményből. Rajz. (Hadtört. közl. I. 2.) 

— bányavárosi főkapitány katonairendtartása. (I. Illéssy. 
János a.) 

— -ról 1663-ból. Két levél — (I.- , Ys—" a.) 

— Simon gróf 1706-ik évi kadféndie (I. "Thaly 
Kálmán a.) 

mr ii Melléklet. (Hadtört. közl, VIS 2.) 
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Forgách—Forster — MLS izt 

Forgách Simon gróf tábornok dedicatiója, mellyel 
Zrinyi Miklós munkáit II. Rákóczy Ferencz feje- 
delemnek ajánlja. (Hadtört. közl. II. 4.) 

. — —. számára 1706. II. Rákóczy Ferencz hadi uta- 
sítása —" (1. Thaly Kálmán a.) 

— — -ról. Még egyszer a koronczói csatáról és — (I. 
Thaly Kálmán a.) 

. Forgó tengelyű elektrostatikai erőtér. (1. Korda Dezső a.) 

Forma jelentőségének empirikus vizsgálata a művészeti 
alkotás psychologiájában, különös tekintettel Michel- 
angelo szóbrászatára. A — (1. Kenczler Hugó a.) 

Forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák. A 
franczia — (I. Milodánovics Simon a.) 

— vers. Tompa összés műveiből kimaradt — (Il. Kara 
Győző a.) 

" Forradásáról. A szőlő fásoltványainak — (I. Istvánffi 
Gyula a.) 

— -ból. A szemcsillag kiszelése — (I. Schulek 
Vilmos a.) 

"Forrai nagy-iratosi (Arad m.) urnatemetőről. A — (l. 
Vancsó Gyula a.) 

Forrásművek és pótlékok a Magyar Athenáshoz. A 
wittembergi akadémián a XVI. században tanult 
magyar ifjak latin versei, mint — (I. Koncz 
József a.) 

— -ról. A balfi római köti — (I. Bella Lajos a.) 
Forrói bronzlelet. (1. , Hpl." a.) 

Forschungen. Finnisch-ugrische — (I. Nyelvt. közl. 
XXIII 1. és XXXI. 2.) 3 

Forster-pályázatról. Jelentés a — (Akad. értes. 221.) 

e Gyula alapítványa Mottávsky János herczegprímás 
nevére. (Akad. értes. 69.) 

— — jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 101., 195.) 
— -féle pályadíjról. Jelentés a Forster. János nevére 

alapított — (Akad. értes. 69, 161, 195.) 

VÉRSKSZHÉR TE o verés ég AAS 
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318 j. " Forster—Földes 

Forster János-féle mezőgazdasági jutalomról. Jelentés 
a — (Akad. értes. 89, 93, 125, 166, 233.) 

— nevére. Forster Gyula alapítványa — VARaa 
értes. 69.) 

. Fortuna Salutoris és Jupiter szentélye" Ampochit tk 
vagyis a mai Zalatnán. (1. Téglás Gábor a.) 

Fotografiai janülnányok Spektrál — (I. Gothard 
Jenő a.) 

.Fourrier-féle hiochanákat elv alkalmazásai. A — (I. 
. Farkas Gyula a.) 

— — — algébrai alapja. (I. Farkas Gyula a.) 
— — sorának singularitásairól, . A folytonos függvények 

.. — (Il. Fejér Lipót a.) 
— -sorok. Lebesgüe-féle állandók és divergens. — ( 

Fejér Tés a.) 
— — -ról. A — (. Fejér Lipót a.) 
— — viskót A. — (I. Fejér Lipót a.) 
Fóti József Lajos. A római Attila-legenda. (Akad. 

értesítő 242.) . 
"— A Toldi-monda idegen eredetű epizódja. (Irod. tört. 

közl. XVIII. 3.) 
Föld fémdarázsai. A — (I. Mocsáry Sándor a.) 
— kora. Az é égitestek fejlődése és a — (I. Kövesligethy 

Radó a.) 
—- vonzásáról különböző anyagú testekre. A — (I. B. 

Eötvös Loránd a.) . 
— -alatti gombái. Magyarország — (I. Hollós László a.) 
."— szalkáli phosphorokról. (I. Lenard Fülöp és Klatt 

Virgil a.) 
— -birtok megosztásáról. A — Kivonat. (I. Bernát 

István a.) 
— — -os osztály hitelszükséglete s énnek kielégítése. 

A — (1. dr. Ráth Zoltán a) 
Földes Béla. A jegybankok nemesércz-politikája. Ki- 

vonat. (Akad. értes. 63.) 
— — U.az. ö6lap. 1895. (Társad. értek. XI. 10.) —.80 



sel a 

Földes Béla : 319 

Földes Béla. A mathematikai módszer a nemzetgazda- 
ságtanban. (Athen. X. 4.) 

A Nemzetgazdasági Bizottság jubileuma. (Akad. 
értes. 253.) 
A socialismus. 2 kötet. Kis 8". VII, 298 és 517 
lap. 1910. (A Magy. Tud. Akadémia Könyvkiadó 
Vállalata. Új folyam 1908—1910. cyklus.) 10.— 

Egész vászonkötésben 12. — 

A tört lül erkölesi problema. Kivonat. (Akad. 
értes. 166.) 
— U. a. 71 lap. 1903. (Társ. értek. XII. 9.) 1.20 

— Adalékok a magyar hitbizomány kérdéséhez. Kivonat. 
(Akad. értes. 55.) 
beszéde Kautz Gyula ravatalánál az Akadémia 
oszlopcsarnokában.. 1909. márczius 26. (Akad. ér- 
tes. 234/235.) 
Birálatok a Beck Miksa-jutalomra érkezett pálya- 
munkáról. (Akad. értes. 66.) 
Jelentés az Egyesült Budapesti Főv. Takarékpénztár 
pályázatáról. (Akad. értes. 191.) 

— Első magyar általános biztosító társaság pályá- 
zatáról. (Akad. értes. 105, 152/153, 163/165, 190.) 
— Groedel-jutalomról. (Akad. értes. 163/165.) 
— M. Kereskedelmi Csarnok pályázatáról. (Akad. . 
értes. 129.) 
— nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról. 
(Akad. értes. 188/189.) 
— Ullman-pályázatról. (Akad. értes. 116. 152/153.) 
— Wahrmann-jutalomról. (Akad. értes. 195.) 

Statisztikai vizsgálatok a XIX. század gabonaárainak 
alakulásáról. 102 lap. 1905. (Társad. értek. ante 4.) 

— U. a. Kivonat. (Akad. értes. 191.) 

(I. Láng Lajos a. is.) 

FJTÉKÉ pt VAYÁSA SERVE hé ts; VET, AGA 39828 td báb ZALNAT zel hg SRV te ETT VAN Kgy Bea V7 KÜLTLE EA] páslt, 4 bi Ú 
j 4 

d he k ht 4 



ökzá SS EB 1 s ez Nt ÖV E 70 Ze s ELEN ZEGSZ: LE ké öl sból ÁGYAS E NE ET r NA BETESg LE EMÁSZTER SG SÁS A ETI ETT ETET EZÉ ÉLÖ k len VGTEENEVEOTOT CE Stv ÖRS 04 ÁMEN éti AGE SE TENTYA NNA ÉT kele u KeN KE, OKA éz e ek ese kákltó 
(a 77 vin 4922 ót bt 4? z € e 

6 
y 

820 Földes — Földrajz 

.Földes Imre. A király arája. Verses vígjáték három 
felvonásban. Kis 89. 221 lap. 1907. (Magyar történ. 
színműtár VIII.) 2. — 

— A királyné. Tragédia három felvonásban. Kis 80. 
168 lap. 1907. (Magyar történ. színműtár ÍX.) 2.— 

— Daczos lelkek. Verses vígjáték három felvonásban. 
. . Kis 8". 159 1. 1907. (Magy. tört. színműtár X.) 2.— 
 Földfelület "morphometriájának egy új módszeréről. 

A — (I. Kövesligethy Radó a.) 
: Földi János költeményei (I. , Régi mágy. könyvtár" 25. sz.) 
Földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekin- 

- tetben. A — (I. dr. Méhely Lajos a.) . : 
. Földmágnességi fölvételekről. Jelentés a — (Akad. 

értes. 47.) 3 3 
— intézet tárgyában. A M. T. Akadémia felirata a 

Vallás- és Közoktatási Miniszteriumhoz az Országos 
Meteorologiai és — (Akad. értes. 39.) 

— -művekről. A vaskúti, parabutyi és karavakovarácz- 
militiczi — (I. Dudás Gyula a.) 

, — nehézség erőterében. Nagy kitérésű vízszintes len- 
gések a — (I. Tang] Károly a.) 

Földrajza. Magyarország ókori — (Il. Fröhlich Róbert a.) 
— a Hunyadiak korában. Magyarország történelmi — 

(I. dr. Csánki Dezső a.) 
— és flórája. Sopron vármegye növény — (1. Gombocz E. a.) 
— -rajzi adatainak kritikai  méltatása.  Herodotos 

Dáciára vonatkozó — (I. Téglás Gábor a.) 
— — és földtani eredményei. Gróf Széchenyi Béla 

kelet-ázsiai utazásának — (I. Lóczy Lajos a.) 
— — hossza. A m. kir. központi meteorologiai intézet  — 

(1. Konkoly Th. Miklós a.) 
— — pályamunkáról. Jelentés a Semsey-féle — (Akad. 

értes. 77.) 
— — — beérkezett műről. Jelentés a — (Akad. értes. 79. 
— — vonások hazánk flórájának jellemzéséhez. Növény — 

(I. Simonkai Lajos a.) 



Földrengés— Földvár 321 

: Földréngés. A cerami — (Il. Kövesligéthy Radó a.) 
— — -ek energiája. A nagy — (1. Kövésligethy 

Radó a.) 
—— — -ekről. A — (I. Kövesligethy Radó a.) 
— — -i bizottság. A magyarországi — (Akad: ért. 8.) 
— — — elemek számolása. (1. Kövesligethy Radó a.) 
—  — értekézleétről. Jelentés a II. nemzetközi — 

(I. Kövesligethy Radó a.) 
— — kutató nemzetközi szövetkezet III. értekezletéről. 

Jelentés a — (1. Kövesligethy Radó a.) 
— — — -be való belépéséről. Magyarországnak a — 

(I. Kövesligethy Radó a.) 
— -tani eredményei. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai 

utazásának földrajzi- és — (I. Lóczy Lajos a.) 
— vár. A boögőjevai (Bács-Bodrog m.) sírmező és — 

(1. Cziráky Gyula a.) 
— — A limes Dacicus és a pogujori — (Il. dr. Finály 

Gábor a.) 
— — A szabolcsi — (Arch. értes. XVII. 3.) 
— 2 A témesváraljai (Duplaji) Grad-Cetáte nevű — 

(I. Téglás Gábor a.) 
-a0 üz Ag orésaci , Sidova" nevű — (I. Téglás Gábor a.) 
— zség és urnatemetője. A. Sopron meélletti Purgstall 

— (1. Bella Lajos a.) 
— — -ak, árkok és töltések. Az ősi — (I. Hpl. a.) 
— —-— sakról. A Bácsbodroghi — (I. Cziráky Gyula a.) 
— — — Bácskai Hhálmok és — (I. Dudás Gyula a.) 
— — -ban. Ásáatásról a bihari — (I. dr. Kardtsonyi 

János a.) , 
Földvárott. Újabb ürnatemető Duna — (1. Cziráky 

Gyula a.) 
— -várról. A hareczi (Tolna m.) — (1. Wosinszky M. a.) 
— — Sárosmegyében. A , Hradek" nevű őskori — (I. 

Mihalik József a.) 
— — A sárvári — (Il. dr. Finály Gábor a.) 
— — Az abosi — (I. Mihalik József a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 21 



aftls 
e 

vsz 
Eset 

MEGYÉS hee 

tátva di 

BET 1; 

iz 

a ta a ilab E 3 

KEL gets ég tr LARA áz ea szer Vt ado át átkelt — Meat, 

ESR a BSÉTÉESÉ ÉL ee 

kiező 

Fézálébe Zs 

S isi AG te E ESEN ztee tés nt ata. a al kezest sgt ja 

Földvári —Fölirátos 

Földvári László. Egy sárospataki deák tréfás (verses) j 
prédikácziója. (Irod. tört. közl. XIII. 2. 

— [Luctus praesensus Hungariae. (Irod. tört. közl. 
X. 4.) 

Fölfedezések. A sarkvidéki — (1. Simonyi Jenő a.) 

Fölirat Esztergomban. Török — (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— Valerius  Dalmatius tiszteletére. (I.  Mommsen 

Tivadar a.) 
— -áról. A trencséni várszikla — (I. Mommsen Tiva- 

dar a.) 
— — Egy sopróni kőemlék — (I. Domasewsky A. a.) 
"— -ok Alsó- és Felső-Pannoniában. Római — (I. 

Fröhlich Róbert a.) 
— -ról. A mikesi római romok szétdúlása és a köze- 

lebbről Tordán talált római — (Il. Téglás István a.) 
— — A Potaissa maradványaiban 1903- -ban és 1904- 

ben talált tárgyakról és — (I. Téglás István a.) 
— — Magyar harang — (I. Halaváts Gyula a.) 

— — Tordán és Mészkőn talált római — (]. Téglás 
István a.) 

Föliratos agyagtábla Babylonból. (I. dr. Mahler Ede a.) 
— bronzcsat a szegedi múzeumban. XIV. századi — 

Ábra. (Arch. értes. XI. 4.) ; 
—: cserép. Középkori — (1. L.: B..t h.) 
— cserépfül. Középkori — Ábra. (Arch. értes. XVII. 3.) 
— emlék. Két Árpádkori — (4. Hpl.: a) j 
— emlékek Dunapentelén. Újabb — (Il. Mahler Ede a.) 

Föliratos kő. Római — (I. Bella Lajos a.) 
— Szamosujvárról. Római — (I. Ornstein József a.) 
— a castellum onagrinum temetőjéből. (I. Téglás Gá- 

bor alatt.) 
— kőemlék Dunapenteléről. Római — (I. dr. Mahler 

Ede a.) 
— kőről. Három római — (I. Bella Lajos a.) 
— — Római — (I. Bella Lajos a.) 



Föliratos— Fölkelés 323 

Föliratos kövek 0-Budán. Római — (Il. dr. Kuzsinszky 
Bálint alatt.) 

— — Sopronból. Újabb — (I. Bella Lajos a.) 
— — Szamosujvárról. Római — (Il. dr. Finály Gá- 

bor alatt.) 
. . — tábla. Az idamajorbeli — (Il. Hampel József a.) 

a. c szt zsé 

-— tégla Sabariából. Ábrával. (Arch. értes. XVI. 4.) 
— — Szamosujvárból. Római — Ábra. (Arch. értes. 

ALK 2.68 B. Ki A, is.) 
Föliratról. Egy szamosujvári — (1. Finály Gábor a.) 
— és Mithras-emlékről Szerb-Posesenán. Újabb ró- 

mai — (1. Téglás Gábor a.) 
Följegyzései 1740-ből. De Saussure Czézárnak török- 

országi levelei 1730—1739-ből és — (I. Thaly 
Kálmán a.) 

4 Följegyzések. Vegyes — (Irod. tört. közlem. III. 1/2. 
és íV.:1) 

Fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen. A magyar 
nemesi — (I. Andorka K. a.) 

— 1809-ben. Az erdélyi magyar nemesi — (Hadtört. 
közlem. V. 5.) 

.— elrendelése 1690-ben. Az erdélyi országos — (I. 
Es. A) 

— számereje. Az 1741-ik évi — (Hadtört. közlem. 
KV2) 

— Az 1809-ik évi magyar nemesi — (Il. Gömöry Gusz- 
táv alatt.) 

Ét. fsz 7 5 yitézei. (1 4—y. és , Hadtörtén. közlem. VI. 
k8 2.8. 18.) 
. — — történetéhez. Adalék a Bocskay — (I. dr. Merényi 

Lajos a.) 
— hireiről 1666. Bethlen Farkas tudósítása Naláczi 

Istvánhoz a Wesselényi —  (Hadtörtén. közlem. 
NI. 3.) 

— időszakából. Egy HARYÉSE a Rákóczy — (I. Dobos 
. Kálmán a.) 
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324 Fölkelés— Fölszerelés 3 

Fölkelés időszakából. Katonai bészéd az 1809-ik évi 
nemesi — (Hadtört. közl. IV. 5.) 

— kezdete és a félsőmagyarországi hadjárat Érsek- 
ujvár megvételéig. Bocskay István háborúja Rudolf 
ellen. A — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

— Számára kiadott utasítás. A Máramaros megyei 
1744-ik évi magyar nemesi — [Magyar hadi sza- 
bályzatók gyűjteménye.] (Hadtört. közl. X. 2.) 

— történetéhez. Adatok az 1797-ik évi nemesi — (I. 
Király Pál a.) 

— vitézei. Az 1809. évi magyar nemesi — (I. , G—y" a.) 
— -ek. 1797. és 1300—1801. A. magyar nemesi — (I. 

Gömöry Gusztáv a.) 
— -re 1744-ben kiadott intézkedések. Az erdélyi ne- 

mesi — (I. Koncz József a.) 
— — kiadott parancsa gyors teljesítésére megsürgeti 

a megyéket és székeket. 1644. szept. 9. I. Rákóczy 
György az általános — (Hadtörténelmi okmánytár 
21. és Hadtört. közl. IX. 3.) 3 

— — Vonatkozó két levél. Az 1604-ik évi Győr- és 
Mosonmegyei — (I. G—y a 

—n -t, 1809. április 27-én. József főherczeg nádor 
fegyverbe szólítja a magyar nemesi — (Il. G. G. a.) 

Fölkelő sereg Rába- és Marczal-melléki hadműveletei- 
hez. Vázlat a magyar — Melléklet. (Hadt. közl. II. 1.) 

— —— etől. Katona-levél az 1809-ik évi nemesi — (I. 
Dobos Kálmán a.) 

Fölkelők. Az unghmeégyei nemesi — (I. Dobos K. a.) 
Fölmentése Frangepán Kristóf gróf által 1524-ben. 

Jaicza — (1. Kovács J. a.) 
Fölszerelés Rákóczy hadseregének ezredeiben. Tény- 

leges létszámok és hadi — (]. Thaly Kálmán a.) 
—n 6 történetéhez. Adatok a régi magyar színpad — 

(1. Bayer József a.) ) 
-—m ének jegyzéke 1491. márczius 9-én. A velikai vár — 

(I. dr. Szendrei János a.) ; 

48 
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Fölssólítás—Rőreáliskola 825 

Fölszólítás fővárosi és vidéki szaktársainkhoz. (Arch. 
4: értes. XVIII. 3.) 
. — Föltételes elítélés. A rövidtartamú szabadságvesztés- 

büntetések és a — (Il. Tóth Lőrincz a.) 

Fölület guadraturájához. Adatok a z—f (x, y) — 
. (I. Geöcze Zoárd a.) 
.  Fönlakról. Újabb lemezsajtoló bronzminták — (I. Dö- 

. mötör László a.) 

. Fösthetőség különbözősége, mint az élettani állapot 
É változásainak jele az idegrendszerben. A rögzít- 
ú hetőség és a — (I. Apáthy István a.) 

Főfelügyelősége. A múzeumok és könyvtárak orszá- 
Kos Heh. ]j, a) 

. Főgymnásium gyűjteményében. Régiségek a sSzabad- 

. —— kai — (I. Gohl Odön a.) 
Főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. A debre- 

z czeni ev. ref. — (Il. Békefi Remig a.) 
A — régiségtáráról. A pápai ref. — (1. Borsos István a.) 

— 1621-iki törvényei. A sárospataki ev. ref. — (I. 
Békefi Remig a.) 

. — gyűjteményében. Régiségek a pápai — Ism. (Il. 
Borsos István a.) 

; 
j a 
j 

. — -i oktatás. Schleiermacher és a — (I. Raffay 
i Sándor a.) 
. — -kon. Magyarországi tanulók külföldi — (Akad. 

értes. 8.) 
. Főkönyvtárnoki állása betöltésére. Javaslat a M. Tud. 
y Akadémia — (Akad. értes. 35.) 
" — első jelentése. A — (Akad. értes. 72.) 
. — jelentés. (I. Heller Ágost a.) 

.  Főnév és melléknév. A mondatból vált — (Il. P. 
3 Thewrewk Emil a.) 

— -i igenévről. A — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
. Főreáliskola XXIII. Értesítője. A dévai — (I. X. a.) 
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326 : Főtitkár—Fraknói 

z Söt Főtitkári jelentés. (I. Szily Kálmán és Heinrich Gusztáv 
" szzegyáttaját a. is.) 

Fővajdájának patense 1574-ből. A  czigányok — 
(Hadtört. közlem. X. 3.) 

Fővárosban (1786.) és gróf Waltron. Az első magyar 
8 nyelvű színi előadás a — (I. Bayer József a.) 
Me Fraenkel (Fabó) Bertalan dr. Népdal és palotás zene. 
Bé Kivonat. (Akad. értes. 166.) 

Fraknó-i kincstárban. Magyar díszöltönyök a — (I. 
Kövér Béla és K—Mr B—a a. is.) 

— várnagyához. Gróf Eszterházy Pál utasítása — (I. 
" dr. Merényi Lajos a.) 

Fraknói Vilmos. A konstantinápolyi küldöttség jelen- 
tése. (Akad. értes. 1.) 

6 — A magyar királyi kegyúri jog, Szent Istvántól Mária 
As Teréziáig. Történeti tanulmány. 559 lap. 1895. 
E 10.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 71.) 
— — Ugyanahhoz oklevéltár. XXIX és 367 lap. vető 

.5 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 117.) 
— A Történelmi bizottság kiadványai. 1855—1899. 

: (Akad. értesítő 1.) 
— A várnai csata előzményei. (Hadtud. közl. II. 3.) 
— bemutatja néhai Ábel Jenő hátrahagyott kéziratait. 

ké (Akad. értes. 11.) 
ek — Emlékbeszéd Szilágyi Sándor r. tag felett. 106 lap. 
; 1902. (Emlékbesz. XI. 4.) 27 

— Haynald [Lajos emlékezete. 1816—1891. (Akad. 
értes. 49.) 

— Jelentés a M. T. Akadémia 1888—89. évi munkál- 
kodásáról. (Akad. évkönyv XVII. 7.) 

— —-— pályázatokról és az akadémiai választásokról, 
(Akad. évkönyv XVII. 7.) 

— — Mátyás király levelezésének kiadási tárgyában. 
(Akad. értes. 11.) 

SÁR áá z 
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Fraknói—Eranczia 327 

.. Fraknói Vilmos. Karai László budai prépost, a könyv- 
nyomtatás meghonosítója Magyarországban. 21 lap. 
1898. (Történ. értek. XVII. 7.) —.60 

. — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 100.) 

. — Mária nápolyi királyné, magyar királyleány síremléke 
Nápolyban. 2 képes táblával. (Arch. értes. XXV. 5.) 

. — Mátyás király arczképe Boroszlóban. Ábrával. (Arch. 

isscztű szalkat 

Minas sátán steal 

értes. XI. 1.) 
— — — első kisérletei a német birodalom megszerzé- 

sére. 1468—1470. (Akad. értes. 5.) 
— — — életrajza. Ismertetés. (Akad. értes. 21.) 
— — — levelei. (I. ,M." a. 
— — — mint levélíró. (Akad. értes. 80.) 
— — királylyá választása. (Hadtört. közl. III. 2.) 
"— Petrarca és Nagy Lajos. 15 lap. 1900. (Tört. értek. 

XIX. 2.) —.30 
— — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 180.) 

. — Szent-László király kar-ereklyetartója Raguzában. 

zi 
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Két ábrával. (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— — — levele a montecassinói apáthoz. Hasonmással. 

. 15 lap. 1901. (Tört. értek. XIX. 8.) — 40 
— —- U. a. kivonata. (Akad. értes. 145.) 
— (I. A , Konstantinápolyi. küldöttség jelentése.") 
— Magyar történelmi emlékek. Harmadik . osztály : 

, Magyar országgyűlési emlékek" a. is. 
Franciscó-ja. Ráskay Gáspár és — Mutatvány. (Irod. 

tört. közlem. III. 1.) 
. Franczia akadémia helyesírási reformja. A — (Nyelvt. 

közl. XXIII. 3.) 
— , angol és olasz levelek. Arany Jánoshoz intézett 

német — (I. A. J. levelezése IV. közlem.) 
..— fekete sereg. A — (Hadtört. közl. VI. 1.) 
— forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák. A — 

(I. Milodánovics Simon a.) 
— huszárezredek. Magyar eredetű — (I. Kropf Lajos 

. és Mangold Lajos a. is.) 



— vadászok ellen Győrnél. Magyar huszárok táma-. 

328 ; .  Franczia—Franyó 

. Franczia ismertetések a magyar irodalomról. (Akad. ért. 
132, 144, 156, 168, 180, 193, 204, 252. és Kont 
Ignácz a. is.) j 

— kormányrendelet a helyesírás ügyében. (Nyelvt. 
közl. XXIII. 2., 4.) 

.— költő a magyar nők vitézségéről. Egy — (I. Barkó 
Dénes a.) 

— -lengyel hadak laktáborozása Erdélyben 1678-ban, 
(I. Koncz József a.) 

— lovasezred megsemmisítése 1809-bén. Egy — (Had- 
tört. közl. VII. 5.) 

— nyelven kiadandó folyóirat tárgyában. "Véleményes 
jól9nAes Óváry seikj indítványáról egy — (Akad. 
ért. 

Fiahcziadtázát, (IL. Bodley J. E. C. a) ) 
— alakulása. A jelenkori — (l. Taine Hipp. A. a.) i 
— riadó. A — (I. ,—y." a.) 4 
— színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. Cor- 

neille és kora. A — (I. Haraszti Gyula a.) jú 
— — történetéhez. Adalékok a — (I. Haraszti Gyula a.) — 
— — -e és a szinszerűség. A. renáissance — - (1. Ha- 

raszti Gyula a.) E. 
— szolgálatban 1693-ban. Magyar huszárok — (Had- 

tört. közlem. XI. 4.) 
— trónkövetelőhöz. Nagy Lajos magyar király Vviszo- 

. nya Giannino di Guccio — (l. Pór Antal a.) 

dása — (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
— vígjátékának viszonya a színpadhoz. A renaissance — 

(I. Haraszti Gyula a.) 
Frangepán család oklevéltára. (I. Magyar történ. em- 

lékek I. 35.) 
— Kristóf gróf által 1524-ben. Jaicza fölmentése — 

(I. Kovács J. a.) A 
Franyó Remig felségárulási pere. (1. Sörös Pongrácz a.) ú 

eső 
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Franzenau Ágost. A budaörsi út mellett feltárt márga 
foraminifera faunájáról. 2 tábla. (Math. és term. 
tud. értes. VII. 6/7.. 8/9.) 

— Adatok Letkés faunájához. 38 lap. 1894. 1 tábla. 
(Math. és term. tud. közl. XXVI. 1.) 1.80 

— — U. a. (Math. és term. tud. értes. X. 3.) 
— Kristálytani vizsgálatok a bélabányai pyritről. 2 táb- 

lával. (Math. és term. tud. értes. XVI. 4.) 
— Magyarországi kálczitokról. 1 táblával. (Math. és 

term. tud. értes. XXVII. 3.) 
— Semseya, új nem a foraminiferák rendjében. 1 tábla. 

(Math és term. tud. értes. XII. 1—3.) 

Fráter Pál verse feleségéhez 1660 körül. Bélmezei — 
(I. Zsák J. Rudolf a.) 

Fredericzy M. (I. Bourdeau János a.) 

Freund Mária. A művészi látás kétfélesége. (Athenaeum 
XIX. 3/4.) 

Frey Imre ifj. A kiskőszegi bronzlelet. Képes táblával. 
Ísmerteti — (Arch. -értes. XXV. 2.) 

— " Apatini lelet. (Arch. értes. XXVII. 1.) 
— Bezdáni magyar kard. (Arch. értes. XXVI. 2.) 
— Gábori lelet. (Arch. értes. XXVII. 1.) 
— Két kis kőszegi cserépedényről. 2 ábrával. (Arch. 

értes. XXV. 5.) 
— Kiskőszegi és mátételki leletekről, (Arch. értesítő 

XXVIII. 3.) 
— Kisköszegi és mátészalkai leletekről. 10 ábrával. 

(Arch. értes. XXV. 3.) 5 
— Kókai honfoglaláskori lovassírok. (Arch. értesítő 

XXVI. 2.) 
. — Zombori lelet. (Arch. értes. XXVII. 3.) 
— — szerb ötvösökről a XVII. és XVIII. században. 

(Arch. értes. XXVII. 1.) : 

Fricsi várkastély  sSgrafittói. A — (I. Myskovszky 
Viktor a.) 



VERS TT 

a ze E 

ZO EGG KE lelé GE SZÜ SK DANS EE E ER ee ; ANNK VA gok d tl a OGNTÁt kellet oO TT Va AR ÉLAN ÖNÉ VETT tes j y1ral év vat 

LA" kJ A 

330 Friedjung—Frischauf — 

Friedjung Henrik. Harcz a német hegemóniáért. (1859— 
1866.) Az 5-ik német kiadás után fordította. Junius. 
Átnézte dr. Hoffmann Frigyes. Három kötet. Kis 89. 
VIII, 392; XI, 463 és XIV, 525 lap. 1902., 1903., 
1904. (M. T. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új 
folyam. LI., LV. és CLVII. kötete. 1902—1904. 
cyklus.) Ára kötetenként fűzve 5 .— 

Egész vászonkötésben 6.— 

Fridrik első szász választófejedelem magyar kardja. 
Harczias — (Il. Nagy Géza a.) 

— kardjain a sodronyzománcz. Harczias — (1. Hpl. a.) 

Friedreich István. Báró Wesselényi Miklósné klastromi 
feljegyzései. (Irod. tört. közlem. XV. 4.) 

Friedrich Vilmos és Stricker Mór. A különböző hő- 
mérsékű és mennyiségű bevett víz hatása az ép és 
kóros szívre. (Math. és t. t. értesítő VIII. 1., 3/5.) 

— — Vizsgálatok a gyomorba vitt víz mennyiségének 
és hőmérsékének hatásáról az ép és kóros sSzívre. 
(Math. és t. t. értesítő VIII. 1.) 

Il. Frigyes Vilmos porosz király számára. Magas embe- 
rek toborzása — (I. Illéssy János a.) 

II. Frigyes Vilmos porosz király. Magyarország és — 
(I. Wertheimer Ede a.) 

. — — — egy tervezete a törökökkel Magyarország el- 
len való közös működés iránt. (1. Gubics A. a.) 

— ellen. A magyar nemesi fölkelés harczbalépése — 
(I. Andorka K. a.) 

III. Frigyes képével. Kályhacserép — Ábra. (Arch. 
értes. XXVII. 4.) 

Fringia. (I. ,N. G." a. 
— , tótországi szablya. Hegyes tőr, — (Il. Kemény La- 

jos alatt.) 

Frischauf János. A tetraeder köbtartalma. (Math. és 
term. tud. értes. XXI. 4.) 



Frivaldszky— Fröhlich 331- 

Frivaldszky János. r. tag T 1895. márczius 29-én. 
. (Akad. értes. 65.) : 

— emlékezete. 1822—1895. Horváth Gézától. (Akad. 
értes. 86.) 

Fröhlich Izidor. A cirkumaxiális polározás törvényének 
általános érvényessége egyenletes fénytörésű köze- 
gek belsejében. (Math. és term. tud. értes. XXVII. 4.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 232.) 
— Az elhajlított fény polározásának új törvényszerű- 

.  ségei. (Math. és term. tud. értes. XXIV. 4.) 

— Az elméleti physika kézikönyve. 
. Bevezető rész: Mathematikai repertorium. Physikusok 

számára. VI és 212 lap. 1890. A szöveg közé 
nyomott 28 ábrával. Egész vászonba kötve — 4.60 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 13. és Matb. és 
. term. tud. értes. X. 6/7.) 

I. kötet: Kinematika. (Mozgás tana.) Különös te- 
kintettel a kezdők igényeire. XXXVI és 645 lap. 
1892. A szöveg közé nyomott 305 ábrával. Egész 
vászonkötésben (Elfogyott.) 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 31.) 

II. kötet: Dynamika első része. Alapfogalmak. Az 
anyagi pont dynamikája. Különös tekintettel a 

. kezdők igényeire. A szöveg közötti 107 ábrával. 
k XXXV és 613 lap. 1896. Egész vászonkötésben 
t 12.— 

U. a. ismertetése. (Akad. értes. 92.) 

— Együttesen lengő elemi mágnesek kölcsönös von- 
zásai és taszításai. 46 lap. 1891. (Mathem. értek. 
9.4 B ptér 54) 19 —.80 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 19. és Math. és 
term. tud. értes. IX. 5/6.) 

— Emlékbeszéd Sir William Thomson, lord Kelvin k. 
tag fölött. 44 lap. 1909. Arczképpel és egy hason- 
mással. (Emlékbeszéd XIV. 2.) 1.— 
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8: . Fröhlich Izidor. Gyűrű alakú MAGUK SÁSNÉRBER (ősök. és. ű 
MS term. tud. értes. XV. 4.) 3 j 

— — —. Heller Ágost emlékezete. 85 lap. 1904. Arczképpel. "88 
172088 (Emlékbeszédek XII. 2.) mi 60 it 

— Jelentés a Lord Kelvin-jubileumról, (Akad. értes, 84.) 
. —— — — a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjuta- 
dag8 lomról. (Akad. értes. 174/175.) 
— — — Üvegrácsokról visszaverődve-elhajlított fény poláro- 

zás-viszonyai általános törvényszerűségének kisér- I 
leti megállapítása. (Math. és term. tud. értesítő. a 
XXII. 4.) T 

— Róbert dr. A németországi limes-értekezlet. (Arch. 
KS . értes, XI. 1.) 
. — —. A pilis-maróthi római tábor. 1 ábrával. (Arch. értes. 
KSS sk XIII. 1.) 

. " — Acumincum vidéke és a régi pannoniai limes. (Arch. 77 
Me sórtos: XII. A/9d a 

. ——— — Dacia nyugoti határa és a római sánczok. (Arch. 
HM " — értes. XI, 5.) ; 
77 .. . — Hesione. (Arch. értes. X. 5.) ő. 
. ——— — Magyarország ókori földrajza. Kivonat. (Akad. ért. 50.) i 
. ——. — Pannonia elfoglalása. Kivonat. (Akad. értes. 36.) 3 

— Római elbocsátó - levél Ó-Szönyről. (Arch. értesítő. I 

B"  xim 4) úűŰ 
. ——— — Római füöliratok Alsó- és Felső-Pannoniából. (Arch. j 
EAK értes. X. 1/4., XI. 3.) 

— — — -os tégla Szamos-Ujvárról. (Arch. értesítő 
XII.23 . 

. —— —. — súlymérték Tordáról. Három ábrával. (Arch. ér- A 
04808 tesítő XIII. 4.) § 

ii"  — 1. tag T 1894. május 23-án. (Akad. értes. 65. Hő j 
1. Hampel József a. is.) . 

— emlékezete. (I. Hampel József és Arch. értesítő. 
XIV. 4. a. is.) 

28 Fruska-Góra geologiája. A — (Il. Koch Antal a.) 
1 , Fuchs-féle függvényekről. A — (I. Schlesinger L. a.) 
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Fuchs Dénes. Kisérletes vizsgálatok a vér mennyisé- 
gének befolyásáról az anyag és energia forgalmára. 
(Math. és term. tud. értes. XXVII. 1.) j 

— Károly. A hajcsövesség állandóinak. befolyása a 
vegyfolyamatokra. (Math. és term. tudom. értesítő 
VII. 8/9 

— A mechanikai münka-integrál képzésének egy új mód- 
járól. (Math. és term. tud. értes. XIII. 3.) 

Furcsi" határbeli tümülusok. A bédelői ,La — (I. 
Fenichel Sámu a.) 

Fuscae Hung. Magyarország barna békái. Ranae — 
(I. Méhely Lajos a.) ; 

Függetlensége. Az ország — (I. dr. Ferdinandy Géza a.) 

— -ének természetes jogczímei. A nő társadalmi — 
(I. dr. Pekár Károly a.) 

— -i harcz 1848—1849-ben. A magyar — (I. Rónai 
Horváth Jenő a.) Í 

—— sünk védelmezése III. Henrik ellen. Nemzeti — (I. 
Kiss Lajos a.) 

Függőtartók grafikai elmélete. A többtámaszú ívek és a 
többtámaszú merev — (Il. Kherndl Antal a.) 

— "-vények Fourier-féle sorának  singülaritásairól. A 
folytonos — (1. Fejér Lipót a.) 

— —- elméletéhez. Az egy complex változó algebrai — 
(1. Schlesinger Lajos a.) 

— — — Megjegyzésék a symmetrikus — (I. König 
Gyula a.) : 

— —  négativréendű singuláris helyeinek vizsgálata. 
Analitikai — (I. Dienes Pál a.) 

— — -ről. A Fuchs-féle — (Il. Schlesinger Lajos a.) 
— — — Az izolált értékű — (I. Scklesinger Lajos a.) 
Fül és szem között létező reflex kapcsolatok isme- 

retéhez. Újabb kisérleti adatok a — (I. Hőgyes 
Endre a.) 

d 
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MALMÉTŐ 1 — —— Fül—Füstölő 

Fül. Középkori föliratos cserép — (Arch. értes. XVII. 3.) 
— -bevaló a n. múzeumban. ÍX-—XI. századi — Ábra. 

(Arch. értes. XII. 1.) ; 
— — Népvándorláskori — Lesencze-Tomajról. Abra. 

(Arch. értes. XI. 1.) 
— — Népvándorláskori arany — Ábra. (Arch. ért. IX. 4.) 
— — -ról Bajról. Avar — (I. dr. Jósa András a.) 
Füle. Római bronzedény — Ábra. (Arch. ért. XVI. 2.) 
Fülek Henrik. Hadik altábornagy portyázó " menete 

Berlinbe 1757-ben. Egy rajzmelléklettel. (Hadtört. 
közlem. IX. 1) 7 

Füleki kapitánysága idejéből. 1639—1644. Wesselényi 
Ferencz levelei — (I. dr. Merényi Lajos a.) 

— várőrség panaszai 1669-ben. A — (I. dr. Merényi 
Lajos a.) 

— zendülés. Hadtörvényszéki tárgyalás 1602- ben. A — 
(I. dr. Komáromi András a.) 

Füleky és Vrbely emlékérme. (I. , H." a.) 
Fülkék és házacskák Erdélyben. Csúcsíves szentség- 

tartó — (I. dr. Roth Viktor a.) 
Fülönfüggő és arany csüngő, előbbi állítólag Erdély- 

ből való, a düsseldorfi múzeumban. Arany — Ábrák. 
(Arch. értes. XXV. 5.) 

— Két csonka — 2 ábrával. (I. VEL AETR , Tanllás 4 
Fülrevaló Lesencze-Tomajról. ND ÁGHOLTHAKÓN — Ábra. 

(Arch. értes. XI. 1.) 
Fürdője és kőbányászata Hunyadmegyében. " Kis-Kalán 

(Aguae) római — (l. Téglás Gábor a.) 
Fürst e tat Gessner Salamon hazánkban. (Irod. tört. 

közlem. X. 2/3.) 
Fürstenfeldre 1704—1706. A kurucz háborúk. befo- 
. lyása — (I. G—y a.) 
, Fürtrablás"-a, Csokonai , Dorottyá"-ja ég Pope — (ll. 

dr. Versényi György a.) 
Füstölő. A szeged-csorvai Árpádkori — (I. Reizner 

János a.) 
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Füvészkönyv történetéhez. Adalékok a debreczeni — 
(I. Csűrös Ferencz a.) ; 

A Füzesi őskori bronzleletek. Az aranyósi és ördöngős — 
j (I. Hpl. a.) 

1 Füzérvidéki ősköri telepekről. (I. Wittich Béla a.) 

Füző- és varrótűk a velem-szent-vidi telepről. (1. Báró 
Miske Kálmán a.) 

Füzője. Az erdélyi fejedelem gyöngy — (Il. ifj. Kemény 
Lajos a.) 

G. Katonai államtanácsi vélemény 1568- ból. (Hadtört. 
közl. IX. 4.) 

G. G. A győri emlékkeresztek. (Hadtört. közl. VI. 2.) 

— Az álmosdi ütközet 1604 október 15-én. (Hadtört. 
"ZAAKOZÉÉV: 5.) 
— Az osztrák-magyar cs. és kir. hadsereg egy élel- 

mezési tervezete 1673-ból. (Hadtört. közl. IX. 3.) 
— Básta György emlékérme 1603-ból. (Hadtört. közl. 

VILI. 4.) 
— Draskovich János horvát bán jelentése Ferdinánd 

főherczeghez 1604-ben, Gelalisnak Boszniába való 
bevonulásáról. (Hadtört. közl. VIII. 4.) 

— Egy XVI. századbeli katonai emlékirat. (Hadtört. 
Sikert [7 2) 

; — Egykorú levél a mohácsi csatáról. (Hadtört. . közl. 
4 II. 3.) 

§ — József főherczeg nádor fegyverbe szólítja a magyar 
7 nemesi fölkelést, 1809 április 27-én. (Hadtört. 
a közl. VII. 1.) 
jó: — Két katonai utasítás 1567-ből. (Hadtört. közl. II. 2.) 
va — La Santa Militia. (Hadtört. közl. V. 1.) 
i — Lamberg gróf császári biztos följegyzései a kurucz 
3 . háború idejéből. 1704. (Hadtört, közl. VII. 4.) 

§ — Még valami a Básta emlékérmekről. (Hadtört. közl. 
b; IX.2) 
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70 IA ET a RAK G. G.— Gaal 

G. G. Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság 
várairól, végházairól, azok várőrségeiről és azoknak 
fentartási költségeiről 1607-ben. (Hadtört. közl. 
VŐ. 1.) ; 

— Ragaszkodás az előljáróhoz. (Hadtört. közl. I. 3.) 
— Rákóczy Lajos jelentése Lippa helyzetéről és a 

törökök mozgolódásáról 1604-ben. (Hadtört. közl. 
VII. 5.) 

— Salm Miklós gróf panasza seregének sirálmas álla- 
potáról 1490-ben. (Hadtört. közl. V. 5.) 

. — "Török-magyar jegyzékváltás 1593-ból. (Hadtört. közi. 

; ) VIII. 4. 
— Veszprém és Várpalota eleste 1593-ban. (Hadtört. 

közl. VIII. 2.) 
G—y. A kürutz háborúk befolyása Fürstenfeldre. 1704— 

1706. (Hadtört. közl. IX. 3.) 
— Az 1604-ik évi Győr- és Mosón megyei fölkelésre 

vonatkozó két levél. (Hadtört. közl. IX. 2.) 
— — 1809. évi magyar Heémesi fölkelés vitézei. (Hád- 

tört. közl. VII. 3.) 
cs Adalékok PecsSevi életrajzához. (Hadtört. közl. III. 3.) 
s Mátyás kírály két levele. (Hadtört. közl. VII. 2.) 
— További adalékok a mezőkeresztesi csata történeté- 

hez. (Hadtört. közl. V. 4.) — 
G. Z. Árja elemek a törökségben. (Nyelvt. közl. 

XKXXVI. 1.) 
— Iró. (Nyelvtudom. közl. XXXVII. 4.) 
Gaal Jenő. Berzeviczy Gergely emlékezete. (Akad. 

értés. 226.) 
— —. élete és művei. (Akad. értesítő 147.) 
— Békésmegye monográfiája. 48 lap. 1892. —.40 
— Birálatok a Bezerédj István élet- és jellemrajzára 

" beérkezett pályamunkákról. (Akad. értes. 174/175.) 
— Bizottsági jelentés a , Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank" alapítványából hirdetett pályadíj odaítélése 
tárgyában. (Akad. értes. 212/2183.) 
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Gaal— Gabona, aki 

Gaal Jenő. Carlyle Tamás társadalom-politikai rend- 
szere. 73 lap. 1897. (Társad. értek. XII. 1.) 1.50 

"— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 87.) 
— Csanádmegye monografiája. 52 lap. 1892. —.40 
—- Emlékbeszéd Falk Miksa I. tag felett. 19 lap. 1909. 

Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 3.) — 40 
— Jelentés a Dóra-jutalomról. (Akad. értes. 140.) 
— — az Első Magy. Ált. Biztosító-Társaság jutalmáról. 

(Akad. értes. 163/165.) : 
— — a Lévay-pályázatról. (Akad. értes. 190., 216.) 
— — a Magyar Kereskedelmi Csarnok pályázatáról, 

(Akad. értes. 129.) 
— .— a ,Pesti Magyar Kereskedelmi Bank" jutalma. 

tárgyában. (Akad. értes. 92.) 
 "— Gróf Széchenyi István és a Pesti Hengermalom- 

Társaság. Melléklet: Adatgyűjtemény. 46" lap. 1909. 
(Társad. értek. XIII. 10.) 1.— 

— —. mint iparfejlesztő. Kivonat. (Akad. értesítő 
236/237.) ; 

— —. mint nemzetfejlesztő politikus. (Akad. értes. 
. 138/1839.) 

— — nemzeti politikája. 496 és 167 lap. 1903. 
12.— 

" (Gabányi Árpád. Pogány magyarok. Színmű négy fel- 
vonásban. (1. , Magyar történeti színműtár." III.) 

Gabelentz György a latin és görög nyelv tanításáról. 
(I. Kalmár Elek a.) 

— felfogása a nyelvek küzdelmeiről. (1. Kalmár Elek a.) 
— mondattani álláspontja. (1. Kalmár Elek a.). 
— nézetei az iskolai felfogásról. (1. Kalmár Elek a.) 
— (I. Szilasi Móricz a. is) 
— ktag Tr 1893. decz. 11. (Akad. értes. 53.) 
Gabonaárainak alakulásáról. Statisztikai vizsgálódások 

. a XIX. század — (I. Földes Béla a.) 
— -neműeken élősködő gyökértetvekről. A — (I. Hor- 

váth Géza a.) 
Akadémiai könyvjegyzék. 1911. j 22 
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Galamboki— Gauss . 

53 Galamboki sírleletről. A — (I. Darnay Kálmán a) 
.:" Galánthai gróf Fekete János. (I. Morvay Győző a.) 

Galgóczy Károly. Jelentés a Forster-féle ezés u seggű] 
sági jutalomról. (Akad. értes. 93.) 

"ÁK Gallis-hegyen. Vaskori leletről a Munkács melletti — 
(I. Lehóczky Tivadar a.) 

Galván elemről. Egy szénfogyasztó thermochemiai , — 
(1. Korda Dezső a.) 

— -lánczra vonatkozó, feledésbe ment értekezése. 
. . Ohmnak a — (Il. Heller Ágost a.) 
Gara Géza. Adatok a bélrothadás kóros megváltozá- 

sának ismeretéhez. (Math. és t. t. értesítő X. 6/7.) 
. "Garam-szent-benedeki csata. 1664 jún. 19-én. A — (Szö- 

., vegrajz.) Melléklet. Térképpel. (Hadtört. közl. VII. 3.) 
Garas István ,Embert utáló Timon"-ja. (I. Molnár 

.: János . a.) ; 
Garay János szobra leleplezésekor. (1. Lévay József a.) 
Garda Samu dr. Hol született báró Kemény Zsigmond ? 

(Írod. tört. közl, I, 8). 
— Még egy szó Horváth Ádámról. (Irod. tört. közl. I. 4.) 
Garzoni gyászbeszéde Mátyás király felett. (I. Hegedűs 

ST ÁSVÁN A) 4 
Gastromyceta fajok Magyarországból. Új a (1. Hollós 

László a.) 3 
,—gat" képző. Kombinált műveltető és TÓSZEGYAKOS 

igeképzés. II. Kombinált — (I. Szilasi Móricz a.) 
Gaul Károly. Ókori kocsik helyreállítása. 4 kisebb és 

12 egész képes táblával. (Arch. ért. X. 2.) : 
— — —- a somodorisírlelet alapján. 1 képmelléklettel, 

egy ábrával és 5 képes táblával. (Arch. értes. XI. 3.) 
Gaule Justus az élet problémájáról. (1. Kubinyi Béla a.) 
Gauss Frigyes Károly-féle pentagramma mirificum. (I. 

Schlesinger, Lajos a.) 
— és Bolyai Farkas levelezése. (1. Bolyai Farkas 9. a 
— — levelezéséhez és Bolyai Farkas életrajzához. 

Adalékok — (I. Szabó Péter a.) 



Mizdatság szereteti. Jezsuita iskolai dráma-tervezet 
1705-ből. Ez világi hívságos — (I. Ballagi Aladár a.) 

még Gazdasági attributumai. Az állam -— (I. Várnai Sán- 
- dor a.) 

— — és állami "fejlő ődés. Társadalmi, — (I. dr. Kiss. 
Mihály a.) 

— leírása. Bars vármegye — (Il. Ruffy Pál a.) 
— naplói. Bornemisza Anna — (1. , I. Apafi Mihály" a.) 

. 37 szervezet. A socialismus mint politikai és — (I. 
. Várnai Sándor a.) 

"— válság. A — (I. Pólya Jakab a.) 
tsazdáságtán tudományának feladata a gyakorlati kér- 

désekkel szemben. A társadalmi — (I. dr. Heller 
; Farkas a.) 

. Gazometrikus módszerről. A kiegyenlítő — (1. Than 
! " Károly a.) I ; 

. Gábori lelet. (l. ifj. Frey Imre a.) 
Gáj-i ásatásról. Nagy — (I. Milleker Bódog a.) 

. — Gál Kelemen dr. Az érdeknélküli tetszés tana Kant 
előtt. (Athenaeum. VI. 1/2.) 

Gálos Rezső. A Pancatantram és egyik evasádért szár- 
mazéka. (Irod. tört. közl. XVI. 2.) 

— Adalék Benkő József életéhez. (Irod. tört. közl. 
XVIII. 4.) 

— ,Adatok Szentjóbi Szabó László  költeményeihez. 
(Irod. tört. közl. XVII. 1.) 

— — — prózaimunkáihoz. (Irod. tört. közl. XVIII. 1/2.) 
— Apáti szatirájának kora. (Irod. tört. közl. XVI. 2.) 
— Szokolyai István. (Irod. tört. közl. XX. 2.) 

. — Gályarabok a XVII. században. (I. Ballagi Aladár a.) 
.  Gályarabságából 1675. Kocsi Csergő Bálint levele — 

(I. Mokos Gyula a.) 
Gáspár. János. A magyar búza chemiai összetétele. (I, 

. Hankó Vilmos a.) 
— Adatok a búzasikér chemiai összetételéhez. (Math. 

. és term. tud. értes. XVII. 4.) 
221 
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"840 Gátai—Gedeon 

. Gátai ásatásról. A — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 

Gátéri (kiskunszállási) temető a régibb középkorból. (l. 
Kada Elek a.) 

Gáti Béla. Gyorsváltakozású gyenge áramok méré- 
séről. 18 lap. 1903. (Mathem. és t. t. közlemények 
XXX. 5.) —.60 

— István steganographiája kapcsolatban a modern sSte- 
nographiával. (Il. Vikár Béla a.) 

Gázcseréjének nagysága. A bélüterek lekötésének ha- 
tása a lélekzésre és a hasüri emésztő szervek — 
(I. Tang] Ferencz a.) 

— diffusio Kirchhoff-féle egyenleteinek reductiója. A. — 
(I. Farkas Gyula a.) 

— -fejlődésről pankreas-emésztés közben. A — (1. 
Klug Nándor a.) 

— hatása a photographlemezre. Néhány — (Il. Lengyel 
Béla a.) 

Gázok absorptiocoefficiensének a hőmérsékkel való vál- 
tozásának törvényszerűségéről. A — he Winkler 
Lajos a.) . 

— belső surlódásáról. Vizsgálatok a — (I. Zemplén 
Győző a.) 

— belső surlódási együtthatójának új kisérleti mód- 
szerrel való meghatározása. A — (I. Zemplén 
Győző a.) 

— dielektromos állandójáról magas nyomásoknál. A — ; 
(I. Tang] Károly a.) 

— oldhatósága vízben. A — (I. Winkler Lajos a.) 

Geber Antal. Kolozsvári régiségek. (Arch. értesítő 
XVI. 5.) 

Geczelfalvi és ochtinai templomok falképeiről. A — 
(I. Gróh István a.) 

Gedeon Alajos dr. Az alsó- meczenzéfi német nyelv- 
járás hangtana. 77 lap. 1905. (Magyarországi német 
nyelvjárások 1.) 1.50 
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Geduly—Genus ; 341 

Geduly Ferencz. Tf. (Arch. értes. XIX. 1.) . 
Gelalisnak Boszniába való bevonulásáról. Draskovich 

. János horvát bán jelentése Ferdinánd főherczeghez 

. 1604-ben, — (I. G. G. a.) 
Geleji K. István levelei Rákóczyhoz. (Il. Beke Antal a. 
Geleji Istvánra vonatkozó adatok. Ifj. — (I. Beke 

" Antal a.) 
Geletneki völgyben tartott néhai Szabó József akad. 

r. tag emléktáblája előtt. Schafarzik Ferencz lt. 
beszéde, melyet 1908. május 30-án a — (Akad. 
értes. 224/225.) 

Gellérthegy vonzó erejéről. A Szent — (I. Báró Eötvös 
Loránd a.) 

. Genealogiájához. Adalék Árpád családjának — (I. 
Pecz Vilmos a.) 

Generálisság vagyon magyarországi korona alatt. Ten- 
gertül fogvást Erdélyig hány — (I. ,M—y." a.) 

General-Lieutenant. (Il. H—th a.) 
Generis spalax. Species — (I. dr. Méhely Lajos a) 
Genersich Antal. A hashártya-tömlőkről. (Peritonealis, 

retroperitonealis, omentalis és mesenterialis tömlők). 
(Math. és term. tud. értes. XVII. 3.) 

— beszéde Chyzer Kornél It. ravatala fölött 1909. 
szept. 23-án. (Akad. értes. 238.) 

— Jelentés a Rózsay-pályázatról. (Akad. értes. 228.) 
— — — Vigyázó-féle tudomány-tört. pályázatról. (Akad. 

értes. 166.) 
— Nekrolog Schulek Vilmos r. tag ravatalánál. 1905. 

márcz. 18-án. (Akad. értes. 190.) 
Genesisének problemája. Az idg. flexio — (I. Schmidt 

József a.) 
. Genetz Árvid. (1. Szilasi Móricz a.) 
Genitivus a verbászi német nyelvjárásban. A — (I. 

Theisz Frigyes a.) 
Genus az ősvilágban. A Cinnamomum — (I. Staub 

Móricz a.) 
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Geographia magyar nyelven. Az első — (Il. Szily 
Kálmán a.) 

Geographus ismeretlen daciai útvonala. A ravennai — 
(I. Ornstein József a.) 

Geologiai évkönyvei. A balkáni félsziget — (I. Szabó 
József a.) 

— ismeretéhez. Adatok a szepes-gömöri érczhegység 
. " pontosabb — (Il. Schafarzik Ferencz a.) 
— leirása. Selmecz környékének — (Il. dr. Szabó J. a.) 
—-  — . Veszprém városának és tágas környékének 

— (I. Laczkó Dezső a.) 
— tipusai. A piroxenandesitek — (I. Szabó József a.) 
— viszonyai. A rudabánya-szentandrási hegyvonulat — 

(. Koch Antal a.) 
s -ja. A Fruskagóra — (I. Koch Antal a.) 
— -hoz. Újabb adatok a Székelyföld — (I. Lörenthey 

Imre a.) 
Geometria története Bolyai János hátrahagyott iratai- 

ban. A nem euklidikus — (Il. Stüáckel Pál a.) 
—— köréből Bolyai János hátrahagyott irataiban. Vizs- 

gálatok az absolut — (I. Stáckel Pál a.) 
— -i elmélete. A sismikus tünemények új — (I. Köves- 

ligethy Radó a.) 
— -jához. A kétméretű sokaságok intrinseca — (I. 

Schlesinger Lajos a.) 
Georgius de Hungaria arithmetikája. 1499- ből. Szily 

Kálmán és Heller Ágost r. tagok rávonatkozó jelen- 
téseivel. XI és 24 lap. 1894." —.60 

— — U. az német szövegmelléklettel. —.60 
Geotektonikai vázlata az Oltszorostól a Vaskapuig. Az 

erdélyi havasok — (I. Inkey Béla a.) 
Geöcze István. Gróf Eszterházy Miklós nádor articu- 

lus levele 1631-ből. [Magyar -hadi szabályzatok 
gyűjteménye.] (Hadtört. közlem. VII. 3.) 

— — — és Pázmán Péter bibornok levélváltása ka- 
tona-ügyekben. Közli — (Hadtört. közlem. VII. 1.) 
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 Geöcze István. Hadi élelmezés az 1664-ik évi hadjárat- 
ban. (Hadtört.közl. VI. 5.) 

."—— Hadi tanácskozások az 1577-ik évben. Közli — 
(Hadtört. közl. VII. 4/5.) 

."—— Varkocs György és Salm Miklós levele Bártfa és . 
Lőcse városokhoz, 1542 és 1550-ben. (Hadtört. közl. 
: öt 6 

Geőcze Sarolta. (1. Cherbuliez Viktor, Le Play, Kidd 
. Benjamin és ,Ruskin, Velencze kövei" a. is.) 
— Zoárd. Adatok a z —f (x, y) fölület guadraturájához 

. (Math. és t. t. értes. XXVI. 5.) 
Gerebenczi várcsoport. A — (I. Téglás Gábor a.) 
— — előtt. A Cetecuje-Váracska nevű előőrsi állomás 

a — (Il. Téglás Gábor a.) 
Gerebenhegyi szakasz Kissebestől a Pojk-szorosig. [A 

limes Dacicus igazolása.] A — Kivonat. (I. Téglás G. a.) 
Gerecze Péter dr. A debrői altemplom. 1 tábla és 2 áb- 

rával. (Arch. értes. XVII. 5.) 
— A művészi restauratió, tekintettel a, pécsi székes- 

egyházra. Kivonat. (Akad. értes. 39.) 
. — A pécsi postapalota alatt kiásott régi falak. 4 áb- 

rával. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
— —.. régi egyetem helye és czímere. 1 ábrával. (Arch. 

értes. XXIV. 3.) 
— — székesegyház egykori oltársátra és többi szob- 

.  "rászati maradványa. (Arch. közlem. XX. kötet.) 
— — —  régiségei. I—IV. közlem. 14, 7, 64 és 22 

ábrával. (Arch. értes. XV. 1/2, 4/5.) 
— — — -ban talált római korbeli faragott .kövekről. 
, 8 ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 
— A Somogyvári szent Egyed (Aegidius) monostor-tem- 

plom maradványai. (Arch. közlem. XX.) 
— A vámosi puszta templomról. 2 ábrával. (Arch. 

. értes. XVI. 1.) 
— Adalék Szent-Simeon zárai ezüstkoporsójának kelet- 

kezéséhez. (Arch. értes. XVI. I.) 
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Gerecze Péter dr. Dunavecsei ásatások. VARVBI értes. 
XXX. 2.) 

. — gpítészeti emlékek az ezredéves kiállításon. 3 ábrával. 
(Arch. értes. XVI. 3.) i 

— Epületmaradványok az Árpádok korából. (Arch. 
értes. XV. 4.) 

" — Falképek Nagy-Libercsén. (Nógrád m.) 2 ábrával. 
(Arch. értes. XIX. 4.) 

— Nehány Árpád-kori templomunk. 1 ábrával. (Arch. 
értes. XVI. 4.) 

— Pécsi püspöki múzeum. (Arch. értes. XIX. 4.) 
— Római emlékkövek a pécsi székesegyházból. (Arch. 

értes. XIV. 5.) 3 
— — lelet Pécsett. (Arch. értes. XVI. 5.) 
— Szent-Simeon próféta ezüst koporsója Zárában. (drb 

közlem. XVIII. és Akad. értes. 70.) 
— — — keletkezéséről. (Arch. értes. XVI. 2.) 
Gerendák külső erőinek és elhajlásának elméletéről. 

Az egyenes tengelyű — (Il: Szűts Miklós. va.) 
Gerevich Tibor. Az arányosság elméietének és gyakor- 

lati alkalmazásának története a művészetben. (Athen. 
AIML. 1:8.) 

— Donatello és az újabb művészettörténeti kutatás. 
(Athenaeum XII. 2.) 

Geréb. (I. Melich János és M. J. a. is.) 
Gergelyhegyről. (Abauj m.) Kövésők a hejczei — Ábra. 

(Arch. értes. XVIII. 2.) 
Gergely Sámuel. Teleki Mihály levelezése. (Akad. 

értes. 217, 252.) 
Gerinczoszlop és a gerinczmelléki tájék kopogtatási 

hangjának diagnostikai értékéhez. Ujabb adatok a 
— (]. Korányi Frigyes a.) 

— -velő összehasonlító rostozatához. Adatok a — (I. 
Schaffer Károly a.) 

— — -i idegek hátulsó gyökereiről. A — (I. Lenhossék 
Mihály a.) : ű 
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Gerjenben 1891 és 1892-ben. Ásatások — (1. Wosinszky 
Mór a.) 

Gerlóczy Károly. Az Arany-szobor leleplezésén tartott 
beszéd. (Akad. értes. 42.) 

Germán elemei. A magyar hún-monda — Kivonat. (1. 
Bleyer Jakab a.) 

— és a finnugor nyelvek rokonságának kérdéséhez. Az 
indo — (I. Schmidt József és Wiklund. K. B. a. is.) 

— múzeum Nürnbergben. A — (Il. Hpl. a.) 
— — -ban. Sodronyzománczos korona a nürnbergi. — 

(I. Kövér Béla a.) 
—— nyelvekben. A hangsúly a — (I. Petz Gedeon a.) 
— sSírmező a szentesi határban. Régi — (l. Csallány 

Gábor a.) 3 
. — -ok emlékei Munkácsnál. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
Gernyeszeg (Maros-Torda m.) vidékéről. Őskori cserép- 

edény — Ábra. (Arch. értes. XX. 3.) 
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Gerpinnes-nél. A Bercsényi-huszárok — - (Hadtört közl. 
a fát) 

Geschütze. Schneider, Antike — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Gessner Salamon hazánkban. (Il. Fürst Aladár alatt.) 

Gesta Romanorum hatása a magyar műköltészetre. 
A — (Il. dr. Lázár Béla a.) 

Geszti leletekről. (1. Sennovitz Gyula a.) 
Géber Antal. Sróf Bethlen Miklós bécsi fogságáról. 

(Irod. tört. közl. XV. 2.) 
Gége beidegzésének boncztanához, élettanához és kór- 

tanához. Adatok a — (I. dr. Onodi Adolf a.) , 
— -ehorea (chorea laryngis) kérdése. A — (Il. Onodi 

Adolf a.) 
— élet- és kórtanához. További adatok a — ((l.. Ónodi 

Adolf a.) 
— hűdésének tanához. Kisérleti adatok a — (1. Ónodi 

Adolf a.) 
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ége jdegeíttek boncztana és élettana kiegészítő kórtani 
adatokkal. A — (I. Ónodi Adolf a.) 

— — ismeretéhez. Adatok a — (I. Ónodi Adolf a.) 
— -kisérlet terén. Új észleletek a — (I. Ónodi Adolf a.) 
— .— -i tanulmányok. (I. Ónodi éve is ; 3 
a dégző : 6s hangképző idegeiről. . (I. Onodi 

Adolf. a.) 
(Gégényben. Honfoglaláskori leletről — (Il. dr. Jósa 

András a.) 

Gém. Kócsag és — (1. Gokikóts Zoltán a.) 

. Gévay Antal irodalmi munkásságához. (Il. Rexa Dezső a.) 

II. Géza orosz-görög háborúi. (1. Pauler Gyula a.) 

Giannino di Guccio. (Il. , Guccio" a.) 

, Gindely Antal. Okmánytár Bethlen Gábor felédéténi 
uralkodása történetéhez. (Acta et documenta histo- 
riam Gabrielis Bethlen, Transsilvaniae  principis 
illustrantia.) 543 lap. 1890. 10.— 

— kt. T 1892. október 24. (Akad. értes. 41.96 
— emlékezete. 1829—1892. (1. Acsády Ignácz a.) 

Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. (I. Tóth- 
Szabó Pál a.) 

Gladiator bronzszobrocska a n. múzeumban. Római — 
Ábra. (Arch. értes. XIII. 5.) 

Gladstone Eduárd k. tag T 1899. márcz. 23-án. (Akad. 
értes. 1183.) 

— — tagról. Emlékbeszéd — György Endre 1. tagtól. 
(Emlékb. X. 8.) —.60 

Glagolita ,é" és az ószlovén nyelv hazája. A — 
(I. Ásbóth Oszkár a.) 

— ősnyomtatvány a Nemzeti Múzeumban. Egy — (I. 
Ásbóth Oszkár a.) 

Glaucomás szemekben. A mellső csarnok zúgának 
állapota — (I. Pólya Jenő. a.) 

Glossarium. (I. Ásbóth Oszkár a.) 
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Glosszái. Szalkay László — (I. Melich János a.) 
— — magyar — (I. Szamota István a.) 
— -k. A gyöngyösi — (I. Melich János a.) 
— — A Gyulafehérvári — (I. Szinnyei József a.) 
— — Magyar-horvát — (I. M. J. a.) 
—. — az egyetemi könyvtárban. XV. századbeli — 

(I. Zolnai Gyula a.) 
cö s0B latin codex. Sermones Dominicales. Két XV. 

századból származó magyar — (I. , Sermones" a.) 
Glycerin képződéséről a szerves erjedésnél. A — (I. 

Udránszky László a.) 
— -tartalmáról. A vér — (Il. Tang] Ferencz és Weiser 

István a.) 
. Gneist Rudolf k. tag 7 1895. julius 22-én. (Akad. 

" örtO8. 77.) 
— — -ról.: Emlékbeszéd — Concha Győző 1. tagtól. 

(Emlékb. IX. 7.) —.80 
De Goeje M. János kt. 3 1909. május 17-én. (Akad. 

értes. 245.) 
— — — felett. Emlékbeszéd -— (I. Goldziher Ignácz a.) 

. Goethe-gyűjtemény felajánlása dr. Elischer Gyulától. 
A — (Akad. értes. 69.) 

— — Jelentés. A — (I. Heller Ágost a.) 
— — katalogusa. (1. Heller Ágost a.) 

, Hermann und Dorothea"-jából. Kivonat. (I. Lehr 
ren a.) 
Gohl Ödön. A m. n. múzeum bizanczi súlyai. 6 ábrá- 

val. (Arch. értes. XXI. 3.) 
— — — éremtárának 1901. évi gyarapodása. I. rész.. 

(Arch. értes. XXII. 2.) 
— — nagybisztereczi kelta érmek. 13 ábrával. (Arch. 

értes. XX. 3.) 
— — nádasdi éremlelet. 11 ábrával. (Arch. ért. XXII. 4.) 
— Kelta és egyéb barbár érmeink technikai sajátságai. 

(Arch. értes. XXI. 4. 8 ábrával és XXI. ő. 20 
ábrával.) 
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348 Gohl1— Goldziher 

Gohl Ödön. Krisztus érmek. 4 ábrával. (Arch. értes. 
XXI. 2/3.) 

— Nemzetközi érmészeti kongresszus Párisban. (Arch. 
értes. XXI. 3.) 

— Régiségek a szabadkai főgymnásium gyűjteményé- 
ben. 15 ábrával. (Arch. értes. XV. 4.) 

— Római edények Szabadkán. 2 ábrával. (Arch. értes. 
" XIX. 3.) 

— és dr. Réthy László. A m. n. múzeum éremtárának 
gyarapodása az 1899-ik évben. (Arch. értesítő 
XX. 4/5.) 

Goldberger Jakab. Az izom hydrogen-ion tartalmának 
változása munka közben. (Math. és term. tud. 
értes. XXVIII. 1.) i 

Goldziher Ignácz. A buddhismus hatása az iszlámra. 
44 lap. 1903. — .80 

—- A kairói Haszan-mecset. (Akad. értes. 133.) " 
— A nemzetközi segédnyélv kérdése. (Akad. értes. 208.) 
— A pogány arabok költészetének hagyományai. 69 

lap. 1893. (Nyelvt. értek. XVI. 2.) "1.20 
— A szinai félsziget régiségeiről. (Arch. értes. XII. 1.) 

— A történetírás az arab irodalomban. 49 lap. 1895.  1.— 

— Emlékbeszéd Michael Jan de Goeje (Adrien C€. 
Barbier de Menard és —) külső tagok felett. 17 lap. 
1909. 2 arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 7.) . —.60 

— :-— gróf Kuun Géza tiszt. és igazgató tag fölött. 
33 lap. 1907. (Emlékb. XIII. 4.) —.60 

— — Adrien C. Barbier de Meynard és Michael Jan 
de Goeje külső tagok felett. 17 lap. 1909. 2 arcz- 
képpel. (Emlékbeszédek XIV. 7.) —.60 

— — Szilasi Móricz levelező tag ravatalánál 1905. 
május 17. (Akad. értés. 190.) 

— Indítvány a keleti tanulmányok előmozdítására Szol- 
gáló bizottság felállítása . tárgyában. (Akad. érte- 
sítő 36.) 
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Goldziher Ignácz. Jelentés az Akadémiák Nemzetközi 
. Szövetségének Bécsben tartott nagygyűléséről. 

(Akad. értes. 212/213.) 
elettséze a sz HONJÓNDAN " s (Akad. értes. 178.) 

Mets PÁPISDAaR (Akad. értes. 138/139.) 
eetsszt sz HÓ MÁ DAM: — (Akad. értes. 248/249.) 

— az orientalisták nemzetközi congressusáról. (Akad. 
I értő, BOL GUSTHOT, 1457 /226.) 
— — Szász-Kóburg-Góthai Fülöp herczeg numismatikai 

dolgozatairól. Kivonat. (Akad. értes. 48.) 
—  Kauímann Dávid könyvtára. (Akad. értes. 197.) 
— Kőrösi Csoma hagyatéka. (Nyelvt. közl. XXIII. 1.) 
— Gróf Kuun Géza t. és ig. tag emlékezete. (Akad. 

értes. 210/211.) 
"" — —. Müller Miksa. (Nyelvt. közlem. XXX. 4.) 
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— Renan mint orientalista. Emlékbeszéd. 100 lap. 1894. 
(Emlékb. VIII. 2.) a. 

— "Török szókönyvek a XI—XV. századból. (Nyelvt. 
közlem. XXXIV. 2.) 

— Tudományos világnézet és mathematika. (Ath. XIV. 3.) 
— Uri János. 16 lap. 1908. (Nyelvtud. értek. XX.7. —.30 
Golubinczei (Szerém m.) őskori rézlelet. (Arch. ért. XV. 1.) 
Gomba és Coepophagus atka együttes föllépésérői ha- 

zánkban. Az Ithyphallus — (Il. Istvánffy Gyula a.) 
— -i. Magyarhon és társországainak húsos — (I. Hazs- 

linszky Frigyes a.) 
— — Magyarország földalatti — (I. Hollós László a.) 
— — — hasas — (I. Mágócsy-Dietz Sándor a.) 
Gombási népvándorláskori sírokról. A — (I. Herepey K. a.) 
Gombászat megalapítója. Ülusius mint a magyar — 

(I. Istvánffy Gyula a.) 
"Gombocz Endre. A Populus-nem monographiája. 31 ábrá- 

val és 2 térképpel. (Monographia generis populi.) 235 Il. 
1908. (Math. és term. tud. közl. XXX. 1.) 6.— 

— Sopronvármegye növényföldrajza és flórája. 177 lap." 
1906. (Math. és t. t. közl. XXVIII. 4.) 3.— 

KLZZA MEZEVT ÁT ZÁS VÁRETÁSYSSL AZÉ CSEL tte Vt k SSKN CSELT NA 9 7 LT) TIZ ZN E e 2 RE rk CET OAK SÉRT 
HEGYŰ 1 Vgetáo késő élek Gest rk 4 VA Ms! í 



Gombocz Zoltán 
, do 

. . Gombocz Zoltán. A fonetika. történetéből. Nyelvtna, 
SZÉN HAt : 
. —— — A magyar a-hangók tözténetőhek (Nyelvt. közlem. B. 
ék XXXIX. 3.) 3 

— . — — A magyar hangok időtartamáról. (N vélytudoáns 
.. II. 2. és Akad. értes. 226. a. is.) 
"— A vogul infinitivus. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 1.) 
— — nyelv idegen elemei. (Nyelvt. közl. XXVIII. 2. 4.) 

0!  — Az altaji nyelvek hangtörténetéhez. (Nyelvt. közl, 
ME KKRV. 3/4) a 

——— — Adalékok a vogul nyelv török elemeihez. (gyelvt. 
7 sgt sí 1888 közlem. XXXI. 3.) B 

MM — — áz obi-ugor nyelvek szókészletének eredetéhez,. 
Ms (Nyelvt. közlem. 4.47. 49.€ 3 ER EDAsA 

 : — Bakcsó.. Csardak. Kar. Koslat. (Nyelvtud. közlem. 
MNK RXX 4) 

Mn (Bálvány, bodza, görvély, gőte, hinta és hilinta, 
. ívik, karvaly és herjó, katáng, kócsag és gém, sere- 

927 gély. (Nyelvtud. közlem. XXXVI. 3/4: Adalékok a 
. —- — magyar nyelv szófejtő szótáráhboz.) 

— Csuvas Szójegyzék. (Nyelvt. közl. XXXVI. 1/2.) 
."— Gyerék, gyermök. (Nyelvt. közl. XXXV. 1.) 
— Hölgy. (Nyelvt. közl. XXXV. 1. ; 
— Jelentés a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellék- 3 

.  jutalomról. (Akad. -értes. 212/213.) ! 
"— — — Semsey-pályázatokról. 1.. (Akad. ért. 222/223) 

t — [Lágy és langyos. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 1/2.) 
NT KGIVÁNUÁNRESA Magyar palatogrammok. (Nyelvt. közl. XXXVIII. 3.) 
— —  — Paul és Wundt a nyelv eredetéről. (Nyelvtud. I. 4.) 
vat — Szószármaztatások. Keselyü. Kortuj. Pihlaja. (Nyelvt. 5 

11737 SKARRARR közlem. XXXI. 1.) . 
Bs — 7 U. az. Gyűrű. ér. tapad. váj. (Nyelvt. közlem. 
ha XXXI. 2.) 

. ésén bt — Thúry József , Magyar-török összehasonlító  szó- 
30 7/4ARBB tára." Jelentés. (Akad. értes. 212/213.) 
. 4 DG — (I. Munkácsi Bernát a. is.) . 
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jérazihési .cserépedény. Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 
B. — (azelőtt Bogojeva) emlékekről. (1. Cziráky Gyula a.) 

2 . bbogojevai) régiségekről. (1. Cziráky Gyula a.) 
— sírmező. (I. Pogány Jenő a.) 

. Gompercz Fülöp. Adalék "IHMI szófejtéséhez. (Nyely- 
tudomány I. 3.) 

— IIPAZZR IPretium)]. (I. Nyelvtudomány I. 4.) 
5 Gondolatok Greguss Mihály munkáiból.. (l.. id. Pekár 

Károly a.) 
— -kozás mesterei. A jelenkori — (I. Bourdeau -Já- 

nos alatt.) 
— — -ban. Az akarat problémája a görög — (l. dr. 

Janicsek József a.) 
. , Gonosz asszony" meséje és Arany ,Jóka ördöge." 

A — (I. Zsilinszky Aladár a.) 
Gorilla-koponyáról. Egy fiatal — (1. dr. Török Aurél a.) 
Gorove István-jutalomról. Jelentés a — (Il. Akad. értes.. 

5.9, 17, 18, 41,-42, 53, 77. 89, 91, 118, 115, 149, 
.150/151, 161, 163/165, 198.) 

— -pályázatról. Jelentés a (I. Bánóczi József, 
Beöthy Zsolt, Hegedüs látván, Jánosi Béla ég 
Négyessy László, és Akadémiai értes. 221, 224/225. 

. alatt is.) 
— 1. tagról. Emlékbeszéd — György Endre I. tagtól. 

(Emlékb. VII. 2.) 7 —.40 
. Gospodin-örvény Domitianus táblája alapján. A Peu- 

tinger-tábla "Ad Serofulas" állomásának EHÁLBÁS 
rozása a — (Il. Téglás Gábor a.) 

Gothard Jenő. A nagy Orion-köd legtökéletesebb raj- 
zai. Kivonat. (Akad. értes. 45. és Math. és term. 
tud. értes. XI. 6/7.) i 

"—— Nova Aurigae spectruma, összehasonlítva nehány 
bolygószerű köd spektrumával. 36 lap. 1893. (Math. 

. " értek. XV. 2.) —.60 
— — U. a. (I. Math. és term. tud. értes. XI. 1/2.) és 

ni 

"— - T. a. kivonata. (Akad. értes. 37.) 
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352 Gothard—Gömöry 

Gothard Jenő. Spektralfotografiai tanulmányok. 31 lap. 
1891. (Term. tud. értek. XXI. 2.) —-.60 

— — U. a. kivonata. (Math. és term. tud. értes. IX. 
7. és Akad. értes. 20.) 

— 1. t. T. 1909. május 29-én. (Akad. értes. 245.) 
—  — felett. Emlékbeszéd — (I. dr. Konkoly Thege 

Miklós a.) 
Gotta. (I. Nyelvtudomány I. 4.) 

Gottsched hazánkban. (I. Bleyer Jakab a.) 

Górcsövi és elektromos változásai a működés alatt. Az 
izom — (l. Korányi Sándor és Vas Frigyes a.) 

Gót sír. A mezőkászonyi — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 
— uralom Boszniában. (1. Thallóczy Lajos a.) 

Góthai (Szász-Kóburg —) Fülöp herczeg numismatikai 
dolgozatairól. Jelentés — (I. Goldziher Ignácz a.) 

Gömöri codex. (I. , Codexeink forrásai" II., III.) 

."— érczhegység pontosabb geologiaiismeretéhez. . Adatok 
a szepes — (1. Schafarzik Ferencz a.) 

— Havas Sándor T. (Arch. értes. XIV. 5.) 
. Gömörmegyében. Középkori falképek — (I. Gróh 

István a.) 
— -ből. Vashegyit, egy új bázisos  aluminiumhydro- 

phosphát — (1. Zimányi Károly a.) 

Gömöry Gusztáv. A bécsi császári udvari haditanács 
viszonya a hádvezérekhez. (Hadtört. közl. II. 3.) — 

— A bécsi körsánczok és a kuruczok első betörései 
Ausztriába. (Hadtört. közl. V. 2.) 

— A hajdúk Lippa alatt 1644-ben. (Hadtört. közl. V. 1.) 
— A magyar nemesi fölkelések. 1797 és 1800—1801. 

(I. Hadtört. közlem. I. 1.) 
— A magyar nemzet katonai tulajdonságairól. (Hadtört. 

közl. III. 4.) 
— A pákozdi csata 1593 november 3-án. (Hadtört. 

közl. IX. 4.) 



Gömöry Gusztáv 3583 

Gömöry Gusztáv. A sziszeki csata 1598-ban. Egy 
melléklettel. (Hadtört. közl. VII. 5.) 

— A turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 4-én. (Had- 
tört. közl. VII. 5.) 

— Az 1809-ik évi magyar nemési fölkelés. (Hadtört. 
közt. 1—3.) 

— Adalékok az 1601—-1602. évi erdélyi hadiésemények 
történetéhez. (Hadtört. közl. X. 1/2.) 

— :— Szigetvár 1566-ik évi ostromának történetéhez. 
(Hadtört. közl. VII. 4.) 

— Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott 
háborúkban. A cs. és kir. hadi levéltár állomány- 
kimutatásai, létszám és szolgálati táblázatai alapján. 
Közli — (Hadtört. közl. VI. 3.) 

— Gróf Bussi Rabutin tábornok naplójából, 1704 októ- 
ber havában. (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

— Eger ostroma 1552-ben. A. császári és királyi hadi 
levéltár okiratai felhasználásával. (Hadt. közl. ILI. 5.) 

— Egy császári követség a portához 1564—-1565-ben. 
(Hadtört. közl. X. 4.) 

— — XVI. századbeli hadikém viselt dolgai. (Hadtört. 
közl. II. 1.) 

— — történelmi nevezetességű négyszézados facsoport. 
(Hadtört. közl. IX. 2.) 

— Egykorú német tudósítás a, mezőkeresztesi csatáról. 
(Hadtört. közl. V. 4.) 

— Eltünt magyar ezredek. (Hadtört. közlem. I. 4.) 
— Esztergom vár bevétele 1595-ben. 1 rajzmelléklettel. 

(Hadtört. közl. IV. 4/5.) 
— Hadi átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve. 

(Hadtört. közl. VIII. 2.) 
— — szabályok a magyar lovasság és a hajdúk szá- 

mára a 30 éves háború előtti időszakból. (Hadtört. 
közl. IV. 1.) 

— — — axVIII-ika század első felében. (Hadtört. közl. 
X. 4.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 23 



354 I Gömöry— Gönczy 

. Gömöry Gusztáv. Hadtörvényszéki ítélet az Esztergomot 
1605-ben áruló módon átadott császári tisztek és 
legénység fölött. (Hadtört. közl. VI. 1.) 

—- Hainburg magyar határvár hadtörténelmi szerepe. 
. 805-től 1803-ig. (Hadtört. közl. IX. 1.) 

. — Hatvan ostroma és bevétele 1596-ban. (Hadtört.. 
. "közl. VII. 1/2. Egy rajzmelléklettel.) 
—- Jegyzetek Sutoris János naplójából a XVII. század 

végéről. (Hadtört. közl. IX. 3.) 
—- III. Károly hadseregének hadi létszáma és ágoldja. É 

(Hadtört. közl. IX. 3.) 
— [DLothringeni Ferencz herczeg kalandja az 1738-ik 

évi hadjárat alatt. (Hadtört. közl. VI. 2.) 

— Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelem- 
hez az 1605. évi magyarórszági hadi eseményekről. 
(Hadtört. közl. VI. 5.) 

—- Miképen esett Szendrő vára a hajdúk kezeibe 1604- 
. ben. (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
—- Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar 

királyhoz a mezőkeresztesi csatáról. (Hadtört. közl. 
HIV: 8.) 

—- Miksa római király naplójából, Magyarország elleni 
hadjárata alatt. 1490. (Hadtört. közl. IV. 2.) 

— Pétervárad ostroma 1694-ben. Ozmán kútfőből közli 
.  — Egykorú rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. III. 1.) 

— Székesfehérvár visszavétele 1601-ben és ujbóli el- 
vesztése 1602-ben. A cs. és kir. hadi levéltár adatai 
felhasználásával. 1 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. 
Vor 0) 

— Szinán pasa levele Rudolf császárhoz 1593-ban. 
(Hadtört. közl. VII. 3.) 

— Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706. okt. 
. 17-én. (Hadtört. közl. III. 1.) 
Göncz Miklós. (1. Pálházi Göncz Miklós a.) 
Gönczy Pál. 1817—1892. (Akad. értes. 31.) 
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Görbe— Görög . 355 

. Görbe vonalak elméletéhez. A harmadrendű — (Il. Vályi 
Gyula a.) 

Görbék elméletéhez. A harmadrendű algebrai (I Vályi 
. Gyula a.) 

— — A térbeli — (Il. Rados Gusztáv a.) 
— -ről. A negyedrendű és elsőfajú térbeli — (I. Vályi 

Gyula a.) 

Görbén. Többszörösen linearis tetraederek a negyed- 
rendű és elsőfajú térbeli — (I. Vályi Gyula a.) 

Görcsöni Ambrus. (I. dr. Illésy János a.) 
. — részére. Miklós király adománylevele — (I. dr. Illésy 

János: Irod. tört. tarlózatok I.) 

. Görgény vár hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 
1702. években. (1. Koncz József a.) 

— -ben 1702. Özvegy Teleky Mihályné javai — (Had- 
tört. közl. VIII. 3.) 

— .-i vár hadi szerei 1703-ban. A — (I. K. J. a.) 

Görög. , (I. Melich János a.) 
— (Il. Ó-görög a. is.) 
— adománylevél eddig megfejtetlen szaváról. A Szent 

István-féle — (Il. Gyomlay Gyula a.) 
— Anthologia. A — (I. ponori Thewrewk Emil a.) 

és 
egyéb — (Il. Schvarcz Gyula a.) 

— felvilágosodás tudománya. Hippokrates. A — (I. 
Hornyánszky Gyula a.) 

— -ben. Az accusativus a — (I. Hegedűs István a.) 
— — Értelmi egyezés a — (I. Hegedűs István a.) 
— bölcsészet főkép a műalak szempontjából. A — (l. 

Hegedűs István a.) 
. — eposz története. A — (I. Croiset a.) 
— és római classikusok Kazinczy Férencz levelezésében. 

A — (1. Kaufmann Lajos a.) 
Görög Ferencz. Egyleveles nyomtatványok. (Irod. tört. 

közl. XI. 1.) 
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356 i Görög 

Görög gondolkozásban. Az akarat problémája a — 
(I. dr. Janicsek József a.) 

— háborúi. II. Géza orosz — (I. Pauler Gyula a.) 
— históriás ének Mihály vajdáról. (I. Hegedűs István a.) 
— -höz. A római elegia viszonya a — (I. Némethy G. a.) 
—  -katholikus püspökség története. A munkácsi — (ll. 

Hodinka Antal a.) 
— képírás története. Plinius és a — (Il. dr. Mitrovics 

Gyula a.) 
— kiejtés tanítása kérdésében. Az I. osztály jelentése 

a — (Akad. értes. 19.) 
— — tárgyában. Különvélemény a — (I. Télfy Iván a.) 
— -latin philologia. (Kivonat. ) Classica philologia és — (1. 

. Pecz Vilmos a.) 
— munkában, melyet némelyek Aristotelesnek tulajdoní- 

tanak. Az athenei alkotmánytörténelem korszakai 
azon csak imént fölfedezett —(l. Schvarcz Gyula a.) 

— művészet kezdetén és fénykorában. Az Aphrodite- 
ábrázolás a — (Il. Malonyay Dezső. a.) 

— népdalok. Jelenkori — (I. Télfy Iván a.) 
— nyelv thesaurusának terve. A — (Il. Darkó Jenő a.) 
— nyelv. Az új — (b. Pecz Vilmos. a.) 
— — :dialeétusai. A. — (I. Pecz Vilmos a.) 
— "nyelvkérdésről. Brugmann a, mai — (1. Pecz Vilmos a.) 
— — -tan magyarul és a mai görög verstan. Két új — 

(1. Télfy. Iván a.) 
— — tanításáról. Gabelentz a latin és — (I. Kalmár 

Elek a.) 
— -országban. Azurit a  Laurion-hegységből — (I. 

Zimányi Károly a.) 
— Magyar tanárok — (I. H. a.) 
— -kenyérkészítés. O — (Il. dr. Láng Margit a.) 
— római világ Hadrián korabeli rajza. A — (I. 

Gregorovius Ferdinánd a.) ; 
— szavak képződésében. Az analogia az új — (I. Pecz 

Vimos a.) ; 



Görög— Graf 857. 

Görög szövegéről. Szent István veszprémvölgyi donatiójá- 
nák — (1. Gyornlay Gyula a.) 

——— tragoedia. A — (I. Pecz Vilmos a.) 
— munkák ismertetése. Új — (I. Télfy Íván a.) 

— verstan. Két új-görög nyelvtan magyarúl és a mai — 
(I. Télfy Iván a.) 

— -ök aesthetikája. A — (I. Jánosi Béla a.) 
— — nél. Az irodalmi nyelv kérdése a mai — (I. Pecz 

. Vilmos. a.) 

Göröngy szó és az a:u hangok váltakózásá a szláv nyel- 
vekben. A magyar "— (Il. Asbóth Oszkár a.) 

Görvély. (1. Gombocz Zoltán a.) 

Göttingai kir. égyétém könyvtárából. Levelek a — ((l. 
.dr. Dézsi Lajos a.) 

Gőte. (1. Gombocz Zoltán a.) 

Gőtéinek két vérrokonáról. A paláéoárétikus állatöv — 
(I. Méhely Lajos a.) 

Gőték két vérrokonáról. A nyugat-palaearktikus — 6 
Méhely Lajos a.) 

Gőzkaloriméterhez tartozó mérleg. A — (Il. Schuller 
Alajos a.) 

. Gr. N. Madáridomú bronzcsüngő. Ábrával. (Arch. értes. 
XVIII. 5.) 

Grad-Cetate nevű földvár. A temes-váraljai Duplaji — 
(I. Téglás Gábor a.) 

Gradecsi Horváth Gergely és Lám Sebestyén hitvitája. 
(I. Ráth György a.) 

Graecorum et romanorum. Editiones criticae — (ll. 
, Editiones" a.) 

Graf T.-féle antik arezképgyűjteményről. Egy magyar 
festő levele a — (Arch. ért. XI. 2.) 

—- gyűjteménye. Antik arczképek a budapesti művész- 
házban. 5 ábrával. (Arch. értes. XI. 1.) 



5 1 ZP 7 ÁST SE METALT 9 MEM etet tél 4 e TSé ÖV TK ETT A] 
Ty k 

Tt egtá a E ÁNLÉG ETT GN HETE ggal ása; ÉRN só Ket lt SÁT Máá SÖGAZNÍKE ET ELTSÁ ÉSA ág lNe lát Dead eebgÉzk e d ca 9) Éz AN ET S at képéla, SEN Ér edény FIA, Ada. 0 a PT OM ezt a tag A TS NAVY éT tuz dír Vsé 
SUE aszott EZ KEságttate ÁGÁL Ke zés y d EDE EE SE gejl VEBA jéreres 

gt mát F. bé ? 1 ej a. A ? ks 4 ve ír ekreté ee Z elk 1. 

358 Grafikai—Gregofovius 

Grafikai elméletéről. A lánczhidak merevítő tartóinak — 
(I. Kherndl Antal a.) 

— — A statikailag határozatlan reactiójú csuklós tar- 
tók — (I. Kherndl Antal a.) 

— —- . A többtámaszú ívek és a többtámaszú merev 
függőtartók — (I. Kherndl Antal a.) 

— — A vonólánczos ívtartók — (I. Kherndl Antal a.) 
Gragger Róbert. Egykorú epitaphiumok Balassa Bálintra 

és Ferenczre. (Irod. tört. közlem. XX. 4.) 
— Magyar írók levelei gróf Zay Károlyhoz. (Irod. tört. 

" közlem. XX. 3.) 
— Moliére a magyar irodalomban. (Irod. tört. közlem. 

XIX. 3.) 
— — első nyomai a magyar irodalomban. (kádi tört. 

KÖZL XEXR/2/8) 
— Néhai nemzetes Keczer Menyhárt Vr. tette felett 

1683 die 8 martiy. (Irod. tört. közl. XX. 2.) 
Gráduál. Kerekes Ábel levele. Egy régi — (Il. Erdélyi 

Pál a.) 
— -okról. A régi protestáns — (I. Kardos Albert a.) 
Gramberg Nándor. A nisi ezüstcsészék. Egy ábrával. 

" (Arch. értes. XXI. 2.) Á 
— Madáridomú bronzcsüngő. Abrával. (Arch. értes. 

XVIII. 5.) 
Grammatica Hungarica. Elaboratior — (1. Révai János 

Miklós a.) 
— -jának III. kötete. Révai — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
Gravitatió és mágnesség köréből. Vizsgálatok a — (I. 

B. Eötvös Loránd a.) 
Grebe János. (1. Hadtört. okmánytár 1. szám a.) 
Gregorovius Ferdinánd. Hadrián császár. A görög- 

római világ Hadrián korabeli rajza. Fordította 
Pászthory János.(A M. T. Akad. Könyvkiadó Vállalata. 
Új folyam XXXI. kötet.) Kis 89 486 lap. 1897. 

: Ára fűzve 4.— 
egész vászonkötésben 5.— 
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Greguss Á. meséje: A beteg király. (I: Szalay Károly a.) 
—  Üünnepélyén. Ferenczi Zoltán 1. t. beszéde a Széchenyi- 

kör által 1906. évi okt. 14-én Eperjesen rendezett — 
(I. Ferenczi Zoltán a.) 

— Mihály munkáiból. Gondolatok — (Il. id. Pekár 
Károly a.) 

Greksa Kázmér. Homerosz: némely hasonlatának ván- 
. dorlása. (Irod. tört. közlem. I. 1.) 

Grempler Vilmos dr. Nehány rejtélyes emlék magya- 
rázata. 4 ábrával. (Arch. ért. XI. 4.) 

Gresznáryk József. Vágsellyei leletekről. (Arch. értes, 
XVI. 3.) 

Gréb Gyula. A szepesi felföld német nyelvjárása. 89 
lap. 1906. (Magyarországi német nyelvjárások 3. 
füzete.) 1.80 

Griffes díszű aranylemez Albániából. Ábra. (Arch, értes. 
XXIV. 4.) 

Groedel-jutalomról. Jelentés a — (Akad. értesítő 
161., 163/165.) 

Grosschmied Gábor Tr. (Arch. értes. XV. 5.) 
Grote Arthur Il. tag felett. Emlékbeszéd — Dr. Duka 

Tivadar 1. tagtól. (I. Emlékbeszédek V., 9.) —.20 

Gróh Gyula. Adat az oxydatiós potential és az oxygatió 
sebessége közötti összefüggés ismeretéhez. (Math. 
és t. t. értes. XXVIII. 1.) 

— István. A geczelfalvi és ochtinai templomok falképei- 
ről. (Arch. értes. XIV. 2.) 

— A nyírbátori ev. ref. templom. 1 ataprajssal (Arch. 
értes. XIII. 5.) 

— Az esztergomi Bakacs-kápolna eredetéről. 2 ábrával. 
(Arch. értes. XIV. 4.) 

—  Hisnyó róm. kath. templom falképei. 2 fénynyomatú 
képes melléklettel. (Arch. értes. XVII. 1.) 

— Középkori falképek Gömörmegyében. 2 képes táblá- 
val és 3 ábrával. (Arch. értes. XV. 1. 3.) 



360 Grósz—Gubitza 

Grósz Emil. A hátgerinczsorvadás következtében kelet- 
. kezett vakság. (Math. és term. tud. értes. XVII. 4.) 

Gróth polgárvárosi régiségekről. Szent — (Il. Darnay 
Kálmán a.) 

— -i ásatás. A zala-szent — (Il. dr. Pósta Béla a.) 
Grönlandi lievrit kristálytani ismeretéhez. Adatok a — 

(I. Moesz Gusztáv a.) 
Gruber Nándor. A Fermat-féle congruentia elméletéhez. 

(Math. és t..t. értés. XIV.. 1.) 
Grünwald Béla, Zólyommegye monografiája. öl lap. 

1887. Elfogyott. 
—. 1839—1891. (Akad. értes. 25.) 
— 1. tagról. Emlékbeszéd — Láng Lajos r. tagtól, 

(Emlékb. VIII. 8.) . —.60 
. Guarinus és Janus Pannonius. (I. Hegedűs István bi 4) 
Guary codex. (I. Nyelvemléktár XV.) 
Guúbics A. II. Frigyes porosz király egy tervezete a 

a törökökkel, Magyarország ellen való közös műkö- 
dés iránt. (Hadtört. közl. VI. 5.) 

Gubitza Kálmán. A bodrogmonostorszegi leletekről. 5 
ábrával. (Árch. értes. XIX. 3. 

— — —. sírleletekről. 17 ábrával. (Arch. ért. XXII. 4.) 
— A bodrogh-szigeti Pálos-monostor. 2 ábrával. (Arch. 

, , értes. XXII. Lt.) 
—- A kishegyesi középkori temető. 65 ábrával. (Arch. 

értes. XXVII. 4.) 
— A zombori (Sáponya-pusztai) bronzleletről és a kladovói 

kincsről: 1 táblával és 7 ábrával. (Arch. ért. XXVIII. 3.) 
— ásatása a csókai , Kremenyák"-on. Torontál m. 

(Arch. értes. XXVI. 5.) 
— — .eról az , Opoljenik" ősemberi telepen Monostor- 

szeg határában. (Arch. értes. XXV. 3.) 
-— Bácsi honfoglaláskori sírleletekről. 7 ábrával. (Arch. 

értes. XXX. 2.) 
—e Újabb népvándorláskori loóvassírokról a Bácskában. 

19 ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 5.) 



Guccio— Gümőbacillusok 361 

Guccio Íranczia trónkövetelőhöz. Nagy Lajos magyar . 
" "király viszonya Giannino di — (1. Pór Antal a.) 
— uti levele. Santo —- Közli Krejcsi Werencz. (Arch. 

értes. XIV. 1.) 
Guineai új békanemről. Biró Lajos herpetologiai gyűj- 

téséről, különösen egy Új — (I. Méhely Lajos a.) 
— entomostrakák és hydrachnidák. Új — (I. Daday 

Jenő a.) 3 : 
. — —  rotatoriák. (I. Daday Jenő a.) 
— — szabadon élő nematodok. (1. Daday Jenő a.) 
— — véglények. [Protozoa.] (I. Entz Géza a.) 
Gulyás Károly. Benkő József levele gróf Teleki . Sámuel- 

hez. (Irod. tört. közl. XVIII. 4.) 
— Benkő József, gróf Széchenyi Ferencz, gróf Festetich 

. György, Aranka György levelei gróf Teleki Sármuel- 

. hez. (Irod. tört. közl. XX. 2.) 
— Kazinczy Ferencz két ismeretlen levele. (Irod. tört. 

közl. XX. 1.) 
Gundestrupi edény és a ésórai dombormű. A — (1. 

Petersen a.) 
Gurdézi szövege a magyárokról. (I. gr. Kuun G. a.) 
Guszmann József. Kisérletes vizsgálatok  bőrrészek 

implantatiójával. (Math. és term. tudom. értesítő 
XXII. 3.) ! ; 

Gutturalis problemák. (1. Schmidt József a.) 
Guzmics Izidor apáti naplója. (1. Sörös Pongrácz a.) 
— levelei Farkas Józsefhez. (1. dr. Révay Sándor a.) 
— -hoz. Kultsár István levele — (I. Récsey Viktor a.) 
Gúnydal. Barcsai Ákos csatájáról való — (I. dr. Bartha 

József a.) 
— .fémer. Thököly Imrére készült — (I. H. J. a.) 
— -irat a nyelvújítók ellen 1795-ből. (I. Szily Kálmán a.) 
— -vers. Az 1649. évi országgyűlésen Keviczky János 

ellen irt — (I. Dékáni Kálmán a.) 
Gümőbácillusok hatásáról. A jodoformmal gyödgített — 

(I. Troje G. és Tangl Ferencz a.) 
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362 Gvadányi—Gyászbeszéd 

. Gvadányi Világtörténelme. (I. dr. Kardeván Károly a.) 

,, Gy" változás a hazai szlovének nyelvében és a dunán- . 
túli magyar nyelvjárásokban. A ,j"5 — (I. Asbóth 
Oszkár a.) i 

Gyakorító képző. A ,—z" — (I. Szinnyei József a.) 

Gyalogezred az I866. évi csehországi hadjáratban. 
A 2-ik számú székely — (I. Pilch Jenő a.) 

— szereplése Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában. 
Egy magyar — (I. Kozics László a.) 

— -ság megalakulása. A MMARYAT — (1. dr. Takáts Sán- 
dor alatt.) 

Gyalui Farkas dr. A könyvtári tudomány czélja és fel- 
. . adata Magyarországon. Ismertetés. (1. BB. a.) . 
— A megtámadott Kazinczy. (Irod. tört. közlem. V. 2.) 
— Tótfalusi Kis Miklós verses Ethicája. (Irod. tört. 

közl. XIII. 2.) 

Gyárfás Tihamér. A nagyszebeni ötvösök mesterjegy- 
táblája. Egy képmelléklettel. (Arch. értes. XXX. 5.) 

— Brassói ötvösművek. 6 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 1.) 
— — — 8 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 4.) 
— .— — 4 ábrával. (Arch. értes. XXX. 3.) 
— — ötvösök és ötvösművek a XV. és XVI. század- 

ban. (Arch. értes. XXVIII. 1/5.) 
—- Ezüst könyvtáblák a brassói Szent-Miklós templom- 

ban. 2 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 5.) 
— Faludi Ferencz élete. (Irod. tört. közl. XX. 1, 2, 4.) 
— Oláh Miklós és Drugeth György síremlékei Nagy- 

Szombatban. Egy fénynyomatú képes melléklettel. 
(Arch. értes. X. 3.) 

Gyászbeszéd Mátyás király felett. (l. Hegedüs István a.) 
— Péczely József felett. (Akad. értes. 226.)  . 
— e Czobor Béla r. t. ravatalánál 1904. jan. 26-án. 

Ballagi Aladár I. t. — (Akad értes. 170.) 
— — Jókai Mór ig. és t. t. ravatalánál. 1904. május 

8-án. Beöthy Zsolt ig. és r. t. — (1. Nekrologok IL. a.) 



Gyászbeszéd— Gyomai 363 

Gyászbeszéde Kállay Béni t. t. ravatalánál. 1903. 
julius 16-án. Láng Lajos r. tag — (Akad. ért. 166.) 

— — Mátyás király felett. Garzoni — (I. Hegedüs 
István a.) 

— — Pauler Gyula ig. s r. t. ravatalánál. 1903. julius . 
10-én. Csánki Dezső r. tag — (I. Csánki Dezső a.) 

— — Schmidt Sándor l. t. ravatalánál. 1904. május 
1-én. Rados Gusztáv — (Akad. értes. 174/ 175.) 

— — Staub Móricz It. ravatalánál. 1904. ápr. 16-án. 
Klein Gyula rt. — (l. Nekrologok és Akad. értes. 
174/175.) 

Gyászhírek. (I. Arch. értes. XXVII. 1.) 

— -jelentés gyűjteménye számára beküldött gyász- 
jelentések. Az Akadémia — (Akad. értes. 3.) 

Gyerőök, gyermék. (1. Gombocz Zoltán a.) 

Gyermek nyelve. A — (I. Balassa József a.) 
— nyelvének fejlődése. A. — (I. Balassa József a.) 
— -ágyasok vérsavójának s a magzatvíznek molekulás 

concentratió viszonyairól. Vizsgálatok terhesek, szü- 
lők és — (I. Farkas Géza és Scipiades Elemér a.) 

— -i beszélgetései 1531-ből. Heyden Sebald — (I. dr. 
.. Dézsi Lajos a.) 
— -korban. Tapasztalati adatok a szabályos és szabály- 

talan alsó végtagállások fejlődéséről a — (I. dr. 
Hőgyes Ferencz a.) 

Gyertyánligeti vasas savanyúvíz-forrás elemzése. A — 
(I. dr. Hankó Vilmos a.) 

Gyertyánosi és bedelői halomsírokról. "Torda-Aranyos 
m. (1. Fenichel Samu a.) 

Gyikhere szöveti szerkezetéről. A — (Il. Tellyesniczky 
Kálmán a.) 

Gyikok. Ősibb és újabbkori — (1. Méhely Lajos a.) 
Gyomai halomsírból. ja aranylelet — (I. dr. Már- 

ton Lajos a.) 



364 Gyomlay—Gyökök 

Gyomlay Gyula. A Homeros-féle költői nyelvhasználat 
és a Homeros-kérdés. Kivonat. (Akad. értes. 117.) 

—. A Maurikios-féle taktika kora és szerzője. Kivonat. 
(Akad. értes. 147.) 

— A Szent István-féle görög adománylevél eddig meg- 
. fejtetlen szaváról. (Akad. értes. 179.) 

-s Áz úgynevezett igeidők Söméltéke. (Nyelvt. közl. 
XXXVII. 1/4.,, XXXVIDI. 1/3., XXXIX. 1/3. és 
XL. 1/2.) 

— beszéde Bartal Antal r. t. ravatalánál Duna-Harasztin, 
1909 szept. 8-án. (Akad. értes. 238.) 

— Bölcs Leó taktikája mint magyar történeti kútforrás. 
69 lap. 1902. (Nyelvt. értek. XVIII. 1.) 1.20 

— Szent István veszprémvölgyi donátiójának görög 
szövegéről. Kivonat. (Akad. értes. 181.) 

—. — U. az. 44 lap. 1901. (Nyelvt. értek. XVII. 8.) 
Fényképmelléklettel. 1.20 

Gyomor mechanikai működésében. A zsírok olvadás- 
pontjának jelentősége a —  (]. Tangl Ferencz és 
Erdélyi Sándor a.) 

—  nyákhártyájában véghezmenő chemiai folyamatokról. 
Tanulmányok a — (I. Liebermann Lieó a.) ; 

— -ba vitt víz mennyiségének és hőmérsékének hatá- 
sáról az ép és kóros szívre. Vizsgálatok a — (I. 
Friedrich Vilmos és Stricker Mór a.) 

—- emésztés köréből. Vizsgálatok a — (I. Klug. 
Nándor a.) 

Gyorsváltakózású gyenge áramok méréséről. (I. Gáti 
Béla a.) 

Gyógyszertani intézet dolgozójából. Közlemények a 
stressburgi — (Il. Vas Frigyes a.) 

— -tani intézetből. Dolgozat az egyetemi elmekór- és — 
(1. dr. Schaffer Károly a.) 

Gyökértetvekről. A gabonaneműéken élősködő — (I. 
Horváth Géza a.) 

Gyökök viszonyszámáról. A primitiv — (I. Szily K. a.) 



Gyöngy—Gyöngyösy 865 

Gyöngyfűző Bona. (1. Kemény Lajos a.) 
— -je. Az erdélyi fejedelem — (Il. ifj. Kemény Lajos a.) 
— -k és bhímvarrók. (1. Kemény L. a.) 
(Gyöngyök. Színes — (I. Prof. Bailo a.) 

Gyöngyösi glosszák. A — (I. Melich János a,) . 
— latin-magyar szótártöredék. A — (I. Melich János a.) 
— -ön. Skytha sírleletek — (I. dr. Márton Lajos a.) 

Gyöngyösy-család történetéhez. Adatok a — (Il. dr. 
" . Gyöngyösy László a,) 
— — — Adalékok Gyöngyösy István és a — (l. Csűrös 

Ferencz a.) 

— dIstván élete és munkái. (1. dr. Gyöngyösy László a.) 
— életéhez. Adatok — (1. Gyöngyösy László a.) 
— — Oklevelek — (Il. Nagy Iván a.) 
— életrajzi adatainak s származásának megállapítása. 

(L. Nagy Iván. a.) 
— és a Gyöngyösy család történetéhez. Adalékok a — 

(I. Csűrös Ferencz a.) 

— főműveinek új kiadása. Kivonat. (1. Badics Ferencz a.) 

. — Márssal társalkodó Murányi Vénus. A Magy. Tud. 
Akadémia irodalomtörténeti bizottságának megbízá- 
sából az első 1664-iki kiadás alapján sajtó alá ren- 
dezte, bevezetéssel, szövegjavító jegyzetekkel, név- 
és tárgymutatóval s teljes szójegyzékkel ellátta 
Badics Ferencz. LX és 456 lap. 1909. Kemény- 

3 kötésben. 20.55 
! — — — U. a. tudományos kiadása. (Akad. értes. 242.) 

— Murányi Venusához. (I, Sz. K. a.) 
— László dr. Adatok a Gyöngyösy-család történetéhez. 

.. (írod. tört. közl, XV. 1/2.) 
— Adatok Gyöngyösy István életéhez. (Irod. tört. közl. 

XVIII. 2/3.) 
— ogú gyösy István élete és munkái. (Irod. tört. közl. 

XIV. 4.) 



366 8 Györe—György ; 

. Györe János. (Varbói —) Abonyi Lajos levele — Szász 
Károlyhoz. (Irod. tört. közl. XVII. 2.) . 

— Adat Abonyi Lajos életéhez. (Irod. tört. közl. XVII. 2) 
— Arany János két levele. Abonyi Lajoshoz. (Irod. tört. 

közl. XIV. 1.) , 
— "Kölcsey Ferencz két és Kazinczy Ferencz egy ki- 

adatlan levele. (Irod. tört. közl. XIX. 3.) 
György Aladár-nak a , Munkásvédelem és munkásbizto- 

sítás" czímű munkájáról. Jelentés — (Akad. értes. 149.) 
— Endre It. beszéde Dayka Gábor szobrának leleple- 

zésekor Ungvárt, 1909 október 83-án. (Akad. ér- 
tesítő 239.) 

— Birálat az Első Magyar Általános Biztosítótársaság 
jutalmára beérkezett pályamunkáról. (Akad. értes. 68.) 

— — az Ullmann Károly-jutalomra érkezett pálya- 
. . művekről. (Akad. értes. 43, 70.) 
— Bizottsági jelentés a Nagyjutalomról és a Marczi- 

bányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 202.) 
— Emlékbeszéd Beöthy Leó 1. tagról. 21 lap. 1892. 
" . (Emlékb. VII. 3.) — 40 
— —  Gladstone W. E. k. tagról. 31 lap. 1899. (Em- 

lékb. X. 3.) —.60 
— — sát b István t. tagról. 24 lap. 1892. (Emlékb. 

VII. 2.) 
1 te, BÁTÓ Kemény Gábor t. tagról. 27 lap. 1894. 

(Emlékb. VIII. 4.) —.60 
— (I. Escott T.. H. S. a. is.) 
Györgyi sír. A jász-alsó-szent — (I. Held Viktor a.) 
— torgues. A toroczkó-szent — (l. he-he István a.) 
György József-hez. Kazinczy levele tk György 

Lajos a.) 
— Lajos. Kazinczy levele György Józsefhez. (Irod. 

tört. közlem. X. 2.) 
— -mester arithmetikája 1499-ből. Magyarországi — 

. Bemutatta Szily Kálmán. (Akad. értes. 47. és Szily 
Kálmán a. is.) 

a 

j 
i 3 
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György—Győr 367 

György mesternek 1285-ből. IV. László király adomány- 
levele — (Il. Soós Elemér a.) 

— .-Ön. A nemz. múzeum ásatásai Jász-Alsó-Szent — 
(Arch. értes. XIX. 5.) 

— -szobor. A prágai Szent — (I. Czakó Elemér és 
Kárász Leó a. is.) : 

— szobrokról. Uti jegyzetek Szent — (I. Kárász Leó a.) 
Győr belváros területéről. Római régiségek — (I. Bör- 

zsönyi Arnold a.) 
— és Moson megyei Ertsáágtálk vonatkozó két levél. Az 

1604-ik évi — (I. G—y 
— megyei emlékek a hallstatú korszakból. (I. Börzsö- 

nyi Arnold a.) 
— ostroma 1594-ben. Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
— -vár 1594-től 1598-ig. (I. Kozics László a.) ; 
— város területén. Római emlékekről — (I. Börzsönyi 

Arnold a.) 
Győri akadémián. Deák Ferencz mint tanuló a — (I. 

Ferenczy Zoltán a.) 
— csata 1809. junius 14-én. A — (I. Bodnár István a.) 
— — — Melléklet. (I. R. H. J. a.) 

."— — után. Voith Ferdinánd vezérkari őrnagy emlék- 
irata Meskó tábornok visszavonulásáról az. 1809-ik 
évi — (Hadtört. közl. VII. 2.) 

— emlékkeresztek. A — (Il. G. G. a.) 
— múzeum. (Arch. értes. XVI. 2. és XVII. 4.). 
— — -ban. Régi magyar emlékek a — (Il. Börzsönyi A. a.) 
— sírmező a régibb középkorból. (I. Börzsönyi Arnold a.) 
— székesegyház középkori sírkövei. A — (I. Varju E. a.) 
— székestemplom síremlékeiről. A — (I. id. Storno 

Ferencz a.) 
— temető a régibb középkorból. (1. Börzsönyi Arnold a.) 
— -megyei antik emlékről. Két — (I. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
— -nél. Magyar huszárok támadása franczia vadászok 

ellen — (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
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368 Győry— Gyulai 

Győry István. A methylendinitrodiamin és vegyületei. 
(Math. és term. tud. értes. XII. 10.) 

— Egy új nitrogéntartalmú vegyület. Kivonat. (Akad. 
értes. 20.) 

— Uj nitrogéntartalmú vegyületről. (Math. és term. 
értes. IX..8/9., X. 6/72 

— Tibor dr. Morbus hungaricus. Kivonat. nezne érte- 
sítő 119.) 

— . Vilmos emlékezete. (1. Szász Károly a.) 

Gyula ostroma 1566-ban. Melléklet. (Hadtört. közl. X. 1.) 

Gyulafehérvári ágyúöntőházak a XVII. században I. 
Rákóczy György idejében. A sárospataki és — 
(I. dr. Szendrei János a.) 

— codex. A — (Il. Varjú Elemér a.) 
— Gilosszák. A — (I. Szinnyei József a.) 
— , Hunyadi" emlékek. A — (Il. Varju Elemér a.) 
— ,, Hunyadi" sírkövekről. Még nehány szó a — (Il. dr. 

Boncz Ödön a.) 
— professorokhoz. Kanizsai Pálfi János levele a — 

(I. Mokos Gyula a.) 
— székesegyház sírköveiről. A — (I. Varju Elemér a.) 
— — újabb részei s egy magyar humanista. A — (ll. 

Bunyitay Vincze a.) 
— -ról a n. múzeumban. Őskori aranylelet — Ábra. 

(Arch. értes. XXIV. 5.) 
Gyulafehérvártt. Hunyadi János kormányzó állítólagos 

síremléke — (1. dr. Boncz Ödön a.) 
Gyulafy Lestár följegyzései. (Történelmi emlékek II. 

osztály 33. kötet II.) 

Gyulai Ágost. Szilágyi István levele Arany Jánosról. 
(Irod. tört. közl. IX. 4.) 

— István. (I. , Régi mágyar költők tára" VI.) 
— Pál. A kecskeméti Katona-ünnepély. Beszéd a, Kecs- 

keméten junius 11-én (1893.) tartott ünnepélyen. 
(Akad. értes. 44.) 

164 4 



Gyulai Pál. 

Gyulai Pál. Bajza József szülőháza előtt. Elmondotta 
1896. aug. 23-án Bajza szülőházára illesztett emlék- 
tábla leleplezése alkalmával. (Akad. . értes. 81.) 
Birálati jelentés a  Lévay-jutalomról. (Akad. érte- 
sítő 42.) 
Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 
a Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 42.) 
Emlékbeszéd Kölcsey Ferencz születésének százados 
évfordulóján. (Akad. értes. 8.) 
Emlékbeszédek. Ismertetés. (1. R. a.) 
Emlékezés Deák Ferenczre. (Akad. értes. 174/175.) 
indítványa egy Irodalomtörténeti negyedéves folyó- 
irat megindítása iránt. (Akad. értes. Í1.) 

Jelentés a Bulyovszky-pályázatról. (Akad. értes. 115.) 
. — a Farkas-Raskó-pályázatról. (Akad. értesítő 52.) 
— a Nádasdy-pályázatról. (Akad. értes. 30, 150/151.) 

Kritikai dolgozatok. 1854—1861. Kis 89. 404 lap. 
1908. (Könyvkiadó Vállalat. Új folyam. LXXVI. 
kötet. 1908—1910.) 0 

Egész vászonkötésben 6 —. 
Pálffy Albert emléktáblájánál. Elmondotta — Békés- 
Gyulán, május 28-án. (Akad. értes. 115.) 
Gróf Széchenyi István mint író. (1. Széchenyi István 
munkái. II. sorozat. I. kötet.) 
— U. az. (Akad. értes. 30.) 

. Vörösmarty emlékezete. Ünnepi beszéd Vörösmarty 
100 éves születésének évfordulóján. (Akad. érte- 
sítő 132.) 
(1. , Ertekezések a nyelv- és széptudományok köré- 
ből" és dr. Váczy János a. is.) 

igazg. t. meghalt 1909. november 9-én. (Akad. érte- 
sítő 245.) 
— ravatalánál az Akadémia oszlopcsarnokában 1909. 
november 11-én. Berzeviczy Albert akad. elnök be- 
széde — (Akad. értes. 240.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 24 
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, Gyulai Pál"-jának forrásához. Adatok Kemény Zsig- 
mond — (I. Loósz István a.) 

Gyulai Rudolf. Az esztergomi lipsanothekáról. (Arch. 
értes. XXVI. 2.) 

— TT. (Arch. értes. XXVII. 1.) 

Gyulai vár ostroma 1566-ban. A — (I. dr. Karácsonyi 
János a.) 

Gyurikovics György életéből. Fővonalak — (I. Rexa 
Dezső a.) 

Gyűjtemény (?) A XIV. századi magyar dallam — 
(Akad. értes. 15.) 

— Uj régészeti — (I. ,—r." a.) 
— -e. A zágrábi múzeum érem — (Arch. értes. X. 4.) 
— ek közt. Párhuzam a trieri és budapesti antik — 
44, dr. Ziehen a.) 

Gyülep. Misédér. Puncs. Keleti műveltségszóke Masz- 
. lag. Alkermes. Razzia. X. — (I. Kúnos Ignácz a.) 

Gyűrű. Bosnyák vonatkozású — (1. Thallóczy Lajos a.) 
— , ér, tapod, váj. Szószármaztatások : — (I. Gombocz 

Zoltán a.) 
— a XIII. századból. Ezüst — (I. Darnay Kálmán a.) 
as a. Ábra. (Arch; értés. XXVŐL. 1) 
— a nemz. múzeumban. Ábra. Népvándorláskori arany — 

(Arch. értes, IX. 4.) 
— XII. századi magyar — (Il. Nagy Géza a.) 
"——. -alakú inductiómérték. (1. Fröhlich Izidor a.) 
— .-je. Kálmán király arany — (I. Hampel József a.) 
— -lelet. A pozsony-széleskúti — (I. dr. Szendrei Já- 

nos alatt.) 
— -ről. Két középkori — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
H. A borostyánkő előfordulása. (Arch. értes. XI. 1.) 
— A felsőmagyarországi múzeum egylet. (Arch. értes, 

XVI. 1.) 
— A honfoglalási kor emlékei. (Arch. értes. XII. 3.) 
—. A hontvármegyei múzeum-társulat. (Arch. ért. XX. 2.) 
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H. A komárommegyei rég. egylet. (Arch. értes. X. 1.) 

— A régészet ügye Barsban és Ugocsában. (Arch. ér- 
sítő XVII. 3.) 

— Állami archaeologiai intézet Bécsben. (Arch. értes. 
XVIII. 1.) 

— Brunn Henrik Tr. (Arch. értes. XIV. 4.) 
— Dispater Szobrocskája. 1 ábrával. (Arch. értesítő 

Ésa ÉSA ZT sek gr a FESS E RÉ ehát 

XVIII. 1.) 
— Dunántúli bronzlelet. Képes táblával. (Arch. értes. 

XVIII. 1.) 
— Egy nap Aguincumban. (Arch. értes. XVII. 1.) 

., — — Kassai múzeum. (Arch. értes. XX. 2.) 
: — Kossuth Lajos $. (Arch. értes. XIV. 2.) 
.  — Magyar denárok Szerencsen. (Arch. értes. X. 4.) 
.  — — tanárok Görögországban. (Arch. értes. XIII. 4.) 

— Mosonymegyei múzeum. (Arch. értes. XII. 4. és 
XIV. 3 

— Murgai lelet. (Tolna m.) 6 ábrával. (Arch. értes. 
XVI. 1.) 

— Nagyőszi éremlelet. (Arch. értes. X. 1.) 
—- Pozsegai Péter. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— Sabariai leletek. (Arch. értes. X. 1.) 
— Simor János T. (Arch. értes. XI. 1.) 
— Stin Tamás pohara. Ábrával. (Arch. értes. XV. 4.) 

. — — Vidéki múzeumok. (Arch. értes. XV. 2.) 
.  — Vrbely és Füleky emlékérme. (Arch. értes. XIII. 2.) 
. —— (L. T. 3 —) Középkori föliratos cserép. (Arch. értes. 

XVII. 3.) 

HB-másolat-voltáról és az ő 35 Öö hangváltozásról. A — 
(I. Trócsányi Zoltán a.) 

H. J. A délmagyarországi múzeum. (Arch. értes. XI. 4.) 

— A magyar n. múzeum érem- és régiségosztályának 
ujjárendezése. (Arch. értes. X. 4.) 

. . — A m. nemz. múzeum régiségosztályának 1 
az 1898-ik évben. CAmh; értes. XVIII. 4., XIX. 1.) 
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"— Két csonka fülönfüggő. 2 ábrával. (Arch. értesítő 

5.) 
"— Radecius ingóságainak. deltázá; (Arch. értes. XIII. 1.) 

H-HpL 

H. J. A múzeumok és könyvtárak országos töfelügyelő- 48 
sége. (Arch értes. XVIII. 4.) 18 

— A szekszárdi múzeum. (Arch. értes. XXII. 4.) 
— Az eggeburgi kehely. Ábrával. (Arch. értes. XXI. 3.) 
— Egy vas diatretum töredéke Fejérmegyéből. 1 ábrá- 

val. (Arch. értes. XIX. 1.) 
— Farkas Sándor és — (Il. Farkas Sándor a.) 
— Hadi szabályzat Bocskay István fejedelemsége ide- 

jéből. (Hadtört. közl. III. 1.) 

XXIV. 

— Rejtélyes bélyegű cseréptárgyak. Képes táblával. 
(Arch. értes. XVIII. 1. ; 

— Régészek nemzetközi értekezlete Szerajevoban. I. 
közlemény: 2 képes táblával. II. közl. 28 ábrával. 
(Arch. értes. XIV. 4/5.) (A 

— Régiségek a lembergi kiállításon. (aroh. értesítő 
XIV. 4.) Ki 

— "Thököly Imrére készült gúnyfémer. (Arch. értesítő X.8.) a 

— Tiberius útja az Aldunán. (Arch. értes. XIII. 5.) 4 
— Vasvármegyei kultur-egyesület. (Arch. értes. XIX. 5.) — 
— Zománczos kereszt Bakacs Tamás sírjából. (Arch. 

értes. XVI. 2.) ) its 
Hpl. A budapesti Aphrodite. 2 ábrával. (Arch. értes. 

XV. 3/ 4.) a 
— A germán múzeum Nürnbergben. (Arch. értesítő 

XXII. 4.) a 
— A m. nemz. múzeum régiségtárának gyarapodása 

1889—1905. (I. Arch. értesítő X. 1, 2, XII. 2, 4, 
XIII. 1/2, 5, XIV. 1, XV. 5. XVI. 2, 5. XVII. 1, 
8, XVIII. 1, 4/5, XIX. 45, KX. 2, XXI. 2, 4, XXII.. 

. 1, 5, XXIII. 5, XXIV. 5, XXVI. 1. alátt) 
— A múzeumok és könyvtárak főfelügyelősége. (Arch. 

értes. XXVI. 1. és XXVIII. 5. a. is.) 
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Hpl. A müncheni és zürichi új múzeumokról. 2 ábrával. 
(Arch. értes. XIX. 5.) 

— A misi ezüstcsészék. (Arch. értes. XXI. 2.) 

— A régiségleletek ügyének törvényhozási szabályozása. 
(Arch. értes. XIX. 4.) 

— A sodronyzománcz Harczias Fridrik kardján.( (Arch. 
értes. XIV. 4.) I 

— A szabolcsmegyei múzeum ismertetése. (Arch. értes. 
XIX.. 4. 

— Az aracsi dombormű. 4 ábrával. (Arch. értes. 
XVII. 3.) 

§—— Az aranyosi és ördöngös-füzesi őskori bronzleletek. 
4 képes táblával. (Arch. értes. XV. 3.) 

— Az esztergomi ezüstcsészék. 1 ábrával. (Arch. értes. 
XXI..4.) f 

ri a FÉL gesj e ZELe Ek ET e ET et 97 ű 3 E Eat szőkd 1 
port € Kérnek GABO ZT e ő EE] E tk f a a ja méz "Ik 

a SO Vh a ela p— ft e ze gyi hp s. vét ee e 44. sad gfrtét Mé have ár ta V 6 lb nÉ éa ez ag xy be e ÉR MT CEST ANT a d Kár di ze ante d ép a 3 ez ESESÁ ST TSe zet CS EE átt, sa ed ee ez st: szösz 57 zeke At ee gt 22 5 geg ül al 1 té . E ei ef - Hé JE 7 tra égek zoN- ja Mé A 21 e aa "ot 

sét hr zsé T tat ÁRBE a Tk? Ta a bes he EG EST söt aátl 3 6 aszt S at tát S haz Pa JE 

— — -vidéki rég. egyesület (Arch. értes. XV. 9. és. s 
XVIII. 2.) a 

— Az 5y földvárak, árkok és töltések. (Arch. értes. 
sségi I 

— Emeletes épület agyagmintája Adguincumból. 1 ábrával. 8 
(Arch. értes. XXIX. 1. (7 ALÓZÁR 

— Emlékérem báró Berzeviczy Mártonra 1585-ből. Egy (E2ták 
. — ábrával. (Arch. értes. XVII. 4.) 4 ZNRB 
—  Wehérmegyei régiségek. 8 ábrával. (Arch. értes. s 258 

— Forrói bronzlelet. Képes táblával. (Arch. értes. X. 2.) I 7AzASRRRB 
— Haán Lajós T. (Arch. értes. XI. 4.) 1176 7g ZÁ 

. — Haynald Lajos dr. -r. (Arch. értes. XI. 4.) : ság E ugyis 

. —— Három dunántúli bronzlelet, 4 ábrávaliés 7 képes táb- vk 
lával. (Arch. értes. XV. 2.) ús 

— Két Árpád-kori föliratos emlék. 83 ábrával. (Arch. 8 
értes. X. 2.) 01 

— Két őskori bronzlelet Biharmegyéből. 3 képes táblá- 180 
val. (Arch. értes. XIV. 3.) , 48 

— Londoni múzeumok. (Arch. értes. XXII. 1.) "EE ARBB 
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Hpl. Mátyás király billikoma Wasserburgban. (Arch. 
értes. X. 5.) 

— Erste bronzlelet. 1 képes táblával. (Arch. értes. 

XIII. 2.) 
-— Néhány rajnavidéki múzeumról. (Arch. ért. XXI. 3.) 
— Öntőminta, tarsolyalemez készítésére. Ábrával. (Arch. 

értes. XXI. 5.) : 
— Rejtélyes bélyegű eserepek. Képes táblával. (Arch. 
. . értes. XXI. 5.) 
—- Régi halmok a Tisza vidékén. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— Rómer arczképes táblája Aguincumban. (Arch. értes. 

XXX. 4.) 
— Szegedi múzeum. (Arch. értes. XIX. 4.) 
— Tischer Ottó T. (Arch. értes. XI. 4.) : 
— Váczi múzeum-egyesület. (Arch. értes. XVII. 2.) 
— Vidéki múzeumok. (Arch. értes. XIV. 3.) 
— -- A. Haupolter. Rejtélyes bélyegű cserépedények. 

40 ábrával. (Arch. értes. XXV. 4.) 
H—th. General-Lieutenant. (Hadtört. közl. I. 4.) 
Haas Alfréd és König Dénes. Egyszerűen rendezett 

halmazokról. (Math. és t. t. értes. XXVII. 2.) 
Haán Lajos. 1818—1891. (Akad. értes. 26. és , Hpl." 

alatt is.) 
— I. tagról. Emlékbeszéd — Zsilinszky Mihály 1. tagtól. 

—.60 (Emlékb. ré a KER 
Habsburgi Rudolf. Arczkép a speyeri székesegyházban 

levő sírkőről. (1. Hadtört. közl. III. 4.) 
— és IV. László találkozása a morvamezei csata után. 

Melléklet. (Hadtört. közl. III. 4.) 
Habsburgok szerencséje. A — (I. P—y. a.) 
Hadaczek Károly dr. Adalék heg etruszk iparművészet 

hatásáról Közép-Európára. 2 képes táblával és egy 
ábrával. (Arch. értes. XXVII. 2.) 

Hadadi ütközet 1562 márczius 4-én. A — (1. Lukinich 
Imre dr. a.) 

— Wesselényi Ferencz. (I. , Wesselényi" a.) 
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. Hadak által 1706 .ookt. 17-én. Zistersdorf bevétele a 
kurucz — (Il. , Gömöry" a.) 

— laktáborozása Erdélyben 1678-ban. Franczia-lengyel 
— (1. Koncz József a,), 

— menetrendje a XVII. században. [Magyar hadi sza- 
bályzatok menetrendje.] Erdélyi — (I. Koncz József a.) 

— számereje Magyarországon 1590-ben. Török — (Had- 
tört. közl. VII. 3.) 

Hadász" története. A , Tudományos — (Il. dr. Váli 
Béla a.) ; 

Hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott háborúkban. 
Ausztria — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

— -erő és harczászat Mátyás király alatt. Védő alkot: 
mány — (Il. Hazay Samu a.) 

MESÉLŐ létszáma 1704-ben. Az erdélyi kurucz — (I. Thaly 
Kálmán a.) 

Hadi anyag elszállítása. A székelyhidi  várfölszerelés, 
lőszer- és — (I. K.J. a.) 

— articulusok 1734-ből. (I. dr. Borovszky Samu a.) 
— átkelések a Dunán, a legrégibb időktől kezdve. (I. 

Gömöry Gusztáv a) 
— -ecsel. Sikerült — (Hadtört. közl. I. 3.) 
— czikkei és esküformái 1742-ből. Mária Terézia — 

(I. dr. Merényi Lajos a.) 
— czikkek. Rákóczi-féle dátum nélküli — (I. Thaly 

Kálmán a.) 
— — és katonai eskü, melyeket gróf Nádasdy Ferencz 

lovas tábornok, horvát bán által a császári királyi 
udvari hadi tanács elé terjesztettek. [Magyar hadi 

. szabályzatok gyűjteménye.] (Hadtört. közl. V. 3.) 
— ediktuma 1682 augusztus 5-ről. Apafi Mihály erdé- 

lyi fejedelem — (I. Koncz József a.) 
— — Kővár vára részére 1665-ből. (I. Koncz József a.) 
— —. Rákóczy Györgytől, 1660 május 15-én a Sza- 
-  "mosfalvi táborból. [Hadi szabályzatok gyűjteménye.) 

(Hadtört. közl. IX. 2.) 
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Hadi esemény a XIII. évszázadból. Két — (I. Bárczay 
Oszkár a.) 
— -ek történetéhez. Adalék az 1601—1602. évi er- 
délyi — (I. Gömöry Gusztáv. a.) 
— -ről. Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó 
fejedelemhez az 1605. évi magyarországi — (1. Gö- 
möry Gusztáv a.) 
élelmezés az 1664-ik évi hadjáratban. (I. fol 

"István a.) 
felszerelése 1495 körül. Eperjes varos tornyai, kapui 
és azoknak — (I. dr. Iványi Béla a.) 
foglyok Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat 
után. (Hadtört. közl. XI. 4.) 
— Nándorfehérvárott, 1636-ban. A magyar — (Il. 
dr. Karácson Ímre a.) 
fogságból. Bajtársak kiszabadítása a — CELRÖBŐNÉ 
közl. V.,.2.) 
fölszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben. Tény- 
leges létszámok és — (I. Thaly Kálmán a.) 
fölszerelése az 1690., 1692., "1695. és 1702. évek- 
ben. Görgény vár — (L Koncz József a.) 
— a töröktől való visszavétele után. Kanizsa — 
K. a) 
hírekről 1742—1743. A Mária Terézia háborújában 
szolgált erdélyi katonák: Székely Zsigmond, "Tolda- 
.lagi János és Székely András levelei gróf Teleky 
Sándorhoz, — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
— s a török mozdulatairól. (Bakytth Péter, Pálffy 
Istvánhoz —) 1627 julius 26. Drégelypalánk. (I. 
, Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történe- 
téhez" a.) 
-jelentés. Az első magyar — (I. Karácsonyi János a.) 
— -e 1602-ből. Petneházy István — (Hadtört. köz- 
lem. V. 2.) 
kém viselt dolgai. Egy XVI. századbeli — (I. ,Gö- 
möry" a.) 
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Hadi ; 317 

Hadi készleteinek leltára 1665-ből. Székelyhid vára — 
(I. Koncz József a.) 

— kiáltvány az 1789-ik évi török háború idejéből. 
d: K. L. a.) 

— krónika" kiadása. A — (Hadtört. közl. VII. 5.) 
— — Magyar — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 
— levéltárban 1603-ból. Zrinyi-iratok a cs. és kir. — 

(I. Szepesi G. a.) 
—- létszáma és zsoldja. III. Károly hadseregének — 

(I. Gömöry Gusztáv a.) 
— parancsa, 1710. II. Rákóczi Ferencz — (]. Thaly 

Kálmán a.) 
— pénztár megmentésére. Kisérlet egy — (Hadtört. 

közl. VI. 1.) 
. —. rendelete a káromkodók ellen. Rákóczi Ferencz — 

(I. Veress Endre a.) 
— — -tartása a lengyel seregben szolgáló magyar 

huszárok számára. 1576—15836. Báthory István len- 
gyel király — (1. Barabás Samu a.) 

— sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban. Zsigmond 
király pozsonyi várban levő — (I. dr. Szendrei 
János a.) 

— szabályok a magyar lovasság és a hajdúk Számára 
a 30 éves háború előtti időszakból. (I. Gömöry 
Gusztáv a.) 

— szabályzat Bocskay István fejedelemsége idejéből. 
b égei : ERNBŐ LES. 9) 

— — -a 1676—78. Bujdosó magyarok — (1. Konéz 
József a.) 

—— —  . I. Rákóczy György 1634-iki — (Il. Szilágyi 
Sándor a.) 

— —. — -iból. A mult század — (Hadtört. közl. II. 2.) 
— — — -ok a XVIII. század első felében. (I. Gömöry 

Gusztáv a.) 
— —- — gyűjteménye. Magyar — (Il. , Hadtört. közl." 

minden számában.) 
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378 Hadi 

Hadi szabályok és utasítások a XVII. századból. Magyar — 
(I. dr. Szendrei János a.) 

—t — — gyűjteménye. Magyar — (I. , Magyar" a,) 

-szer-állomány. Magyarországon 1977-ben. A tüzér- 
ségi és —- [Hadtörténelmi okmánytár 19.] (Had- 
tört. közlem. VII. 5.) 
— -ei 1703-ban. A görgényi vár — (I. K. J. a.) 

szervezetéről. A rozsnyói táborhely (Erdenburg) és 
jelentősége Dacia történetében. Tanulmányok Dacia 
délkeleti — (I. Téglás Gábor a.) 

szokások maradványai a kuruczvilágban. Üjlésas 
fegyverek és — (Il. Thaly Kálmán a.) 
Taktikáról szóló munkája. Bölcs Leó császárnak 
a — (Il. dr. Vári Rezső a.) 
tanács elé terjesztettek. Hadi czikkek és katonai 
eskü, melyeket gróf Nádasdy Ferencz lovas tábornok, 
horvát bán által a császári királyi udvari — [Ma- 
gyar hadi szabályzatok gyűjteménye.] (Hadtört. köz- 
lem. V. 8.) 
— elnökei, az osztrák és közös hadügyminiszterek. 
A volt cs. és kir. udvari — (I. Mangold Lajos a.) 

— viszonya a hadvezérekhez. A bécsi udvari — (Il. 
.. Gömöry Gusztáv a.) 
— .kozások az 1577-ik évben. (I. Geöcze István a.) 
törvénykezéseink emlékeiről. (1. dr. Merényi Lajos a.) 
-törvényszék előtt. Tompa Mihály a kassai — (I. dr. . 
Nagy Sándor a.) 
utasítása gróf Forgách Simon tábornok számára 
1706. II. Rákóczi Ferencz — (1. Thaly Kálmán a.) 

út Aizis állomásának helyrajza. A lederata-tibiscumi 
— (Il. Téglás Gábor: a.) 
— Ahihis állomása? Hol-is gólt a Lederata-tibiscumi 
római — (Il. Halaváts Gyula a.) 
viszonyainkról a XI—XIII. században. Néhány szó — 
(1. Pauler Gyula a.) 



Hadik— Hadjárat 819 

Hadik András altábornagy Berlinben. (I. Sárói Szabó 
Lajos a.) 

— menete és támadása Berlin ellen. Melléklet. (Hadtört. 
közl. IX. 1.) 

— portyázó menete Berlinbe 1757-ben. (I. Fülek 
Henrik a.) 

-—a szabályzata a magyar lovasság számára. (1. Szilágyi 
István a.) 

Hadjárat 899—900. A brentai — (I. Czimer Károly a.) 

— 1664-ben. A  felső-magyarországi — (I. Rónai 
Horváth Jenő a.) 

— 1526-ban. A mohácsi — (I. , Kápolnai" a.) 
— A rigómezei — (Il. Kiss Lajos a.) 
— Eperjes városa és az 1526—28. évi — (Il. Iványi Béla a.) 
— színhelye. Az 1579-ik évi lengyel — Rajz. (Hadtud. 

közl. I. 2) 
— tárgyában folyt vita iratai. Montecuccoli Raymond 

császári vezér és Zrinyi Miklós horvát bán között. 
Az 1661-iki erdélyi — (Hadtörtén. okmánytár 9.) 

— Magyarországon. Rasid efendi török történetíró leírása 
. szerint. Az 1663-ik évi török — (I. dr. Karácson 

Imre a.) 1 
— Rafid efendi török historikus művéből. Az 1663— 

64-ik — (I. Thury József a.) 
— és a Szent-Gothárd melletti csata. Az 1664-ik évi 

Mura-Rába melléki — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 

— előkészületeinek történetéhez. Az erdélyi 1681-iki — 
(1. Szilágyi Sándor a.) 

— Az 1866. évi osztrák-olasz — (Il. Rónai Horváth 
. Jenő a.) 

— Ersekujvár megvételéig. Bocskay István háborúja 
Rudolf ellen. Első rész: A fölkelés kezdete és a 
felsőmagyarországi — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 

— 1797-ben. Kray Pál és az ötnapra terjedő rajnai — 

(1. agyad Áj a.) 
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380 ; Hadjárat 

Hadjárat ÍTI6-tT Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár 
elleni — (Il. Várady Gábor a.) 

— után. Hadifoglyok Konstantinápolyban az 1788-iki — 
(Hadtört. közlem. XI. 4.) 

— -a az oroszok ellen 1580-ban. Báthory István király 
— (1. Koncz József a.) 

— — alatt 1490. Miksa római király naplójából, Magyar- 
ország elleni —- (1. Gömöry Gusztáv a.) 

—  — 1757-ben. A Nádasdy-levéltár kiadatlan okiratai 
alapján. 2 rajzmelléklettel. Lothringeni Károly her- 
czeg sziléziai — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

— — Nagy Lajos nápolyi — (I. Kozics László a.) 
— — -i Európában. A magyarok első — (I. Mátyás 

. Flórián a.) 
— — — az oroszok ellen. Báthory István — (I. dr. 

Szádeczky Lajos a.) 
— — — felől. Egykorú magyar tudósítások Napoleon — 

(I. dr. Szádeczky Lajos a.) 
— — — Magyarország ellen. III. Henrik támadó — 

" Térkép-melléklet.. (Hadtört. közl. IV. 1.) 
— — — Mátyás király — (1. Rónai Horváth Jenő a.) 

— -ában. Egy magyar gyalogezred szereplése Lothringeni 
Károly sziléziai — (I. Kozics László a.) 

— -ából. Vitéz Kádár István éneke, Rákóczy György 
1657-iki lengyel — (Il. Deák Ferencz a.) 

-— -ához. Adalékok Apaffy Mihály fejedelem 1683-ik 
éri — (I. Koncz József a.) 

— — Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai — (I. 
Ováry Lipót a.) 

— -áról. gy Zrinyi Miklós 1664-iki téli — (l. 

— — Adalékok Apaffíy Mihály féjedelem 1683-ik évi —- 
(I. Koncz József a.) 

— —- Levelek Zrinyi Miklós 1664-ik évi téli — (I. 
Koncz József a.) 
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Hadjáratban. A 2-ik számú székely gyalogezred az 
1866. évi csehországi — (Il. Pilch Jenő a.) 
-- Erdődy-huszárok az 1788-iki török — (Il. Sz. 
Gy. a.) 
— Hadi élelmezés az 1664-ik évi — (Il. Geöcze I. a.) 
— ajándékokra. Mennyit költött Apaffy Mihály az 
1683-ik évi — (I. K. L. a.) 
-ból. Egy episod az 1789-ik évi török — (Hadtört. 
közl. I. 1.) 
-hoz. További adatok az 1664-ik évi felsőmagyaror- 
szági — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 
-okhoz. Ujabb adalékok a középkori magyar — (I. 
dr. Wertner Mór a.) 
-ról Németországban. Chronologiai birálat egy hon- 
foglalás előtti magyar — (Il. Mátyás Flórián a.) 
— Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink 
halála évéről. Egy honfoglalás előtti magyar — (I. 
Mátyás Flórián a.) 
-kiegészítési ügyben báró Orczy Lőrinczhez 1757- 
ből. Gróf Batthyány Lajos levele — (Hadtört. közl. 
IX. 4.) 
-műveleteihez. Vázlat a magyar fölkelő sereg Rába 
és Marczal-melléki — Melléklet. (Hadtört. közl. II. 1.) 
-művészeti szempontból legérdekesebb levele, melyet 
az otrantói vállalat alkalmából nápolyi követéhez, . 
az egri bibornok-érsekhez írt. Mátyás királynak — 
(I. Kőszeghy Sándor a.) 
-rendje. Gróf Horgách Simon 1706-ik évi — (I. 
Thaly Kálmán és Hadtört. közl. VI. 2. a.-is.) 

Hadrián császár. (Il. Gregorovius Ferdinánd a.) 
— korában. A görög és római világ — (I. Gregorovius 
Ferdinánd a.) 

Hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly 
korában. Az állandó — (I. Szabó Dezső a.) 
— kérdése Magyarországon 15983-tól 1715-ig. (Il. 
Bors János a.) 
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Hadsereg — Hadtörténelem 

Hadsereg egy élelmezési tervezete 1673-ból. Az osztrák- 
magyar cs. és kir. — (I. G. G. a.) 
parancsnokságát átadja. Mária-Terézia megbízó levele 
Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 1757-ben a morva- 
sziléziai — (Hadtört. közl. II. 1.) 
-ben a mult század első felében. Becsülethelyreállitás 
a — (Hadtört. közl. II. 1.) 
-e. Báthory István király magyar — (Hadt. közl. X.2.) 
— II. Rákóczi Ferencz — (I. Thaly Kálmán a.) 
-ének hadi létszáma és zsoldja. III. Károly — (I. 
Gömöry Gusztáv a.) 
— Szervezete és hadviselési módszere a II. Ferdinánd 
ellen viselt háborúkban. Bethlen Gábor — (I. Olchváry 
Ödön a.) 
—  ezredeiben. Tényleges létszámok és hadi föl- 
szerelés Rákóczy — (Il. Thaly Kálmán a.) 
-ről. Egy német mű, az Esztergomnál az 1542-ik évben 
Joachim, brandenburgi választó alatti gyülekezett s 
Budát fölszabadítani akaró — (I. Récsey Viktor a.) 
-szervezet történetéhez. Az erdélyi — (I. Szilágyi S. a.) 
— -éhez. Ujabb adatok Dacia — (1. Téglás Gábor a ) 

Hadtörténelem. A honvédség és a — (Hadtört. közl. 
H.:4) 
— az ezredéves kiállításon. A magyar — (Il. Rónai 
Horváth Jenő a.) 
— ről. Általánosságok a — (I. Salamon Ferencz a.) 
— -méhez. Adalék Szeben város — (Il. K. J. a.) 
-i apróságok. (A , Hadtörténelmi közlemények" minden 
füzetében.) 
Bizottsága. A Magy. Tud. Akadémia — (Hadtört. 
közl. 14 1/2.) 
emlékek a külföldi múzeumokban. Magyar — (I. dr. 
Szendrei János a.) 
— az ezredéves kiállításon. (I. ,N" a. 
— Magyar — 6 tábla. Melléklet, (Hadt. közl. VI. 5.) 
— -ről Sümeghen. (1. Darnay Kálmán a.) 
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Hadtörténelmi Helység-névtár. A Rónai Horváth Jenő 
által írt , Magyar Hadi Krónika" I. és II. kötetéhez. 
81 lap. 1897. (Hadtört. közl. X. 5.) 

— irodalom. (A , Hadtört. közlem." minden számában.) " 
— kiállítás. A — (Hadtört. közl. VI. 3.) 
— közlemények. Evnegyedes folyóirat a magyar hadi 

történetírás fejlesztésére. A M. Tud. Akadémia had- 
tudományi bizottságának megbízásából szerkeszti 
Rónai Horváth Jenő, a XI. kötettől (1910.) dr. 
Szendrei János. 

1888. IV és 670 lap. 4 arczképpel, 7 térképpel és 
rajzzal és 14 szövegközti ábrával. 8 — 

1889. IV és 704 lap. 4 arczképpel, 8 térképpel és 
- rajzzal és 1 szövegközti ábrával. 3.— 

1890. IV és 732 lap. 6 arczképpel, 9 térképpel és 
rajzzal és 3 szövegközti ábrával. 8.— 

1891. IV és 724 lap. 5 arczképpel és 10 darab 
térkép és rajzzal. [adsz 

1892. IV és 716 lap. 5 arczképpel és 6 darab 
térképpel és rajzzal. 8. — 

1893. ÍV és 740 lap. 5 arczképpel, 10 drb tér- 
képpel és rajzzal. 3.— 

1894. IV és 715 lap. 6 arczképpel, 7 drb. tér- 
képpel és rajzzal. Cini 

1895. IV és 564 lap. 4 arczképpel, 4 térképpel és 
rajzzal. XII és 362 lap. 1 melléklettel és 
11 szövegbeli hadműveleti és jtemáskónée ete 

1896. IV és 539 lap. 3 arczképpel, 5 térkép és 
számos szövegbeli rajzzal. (Továbbá a ,, Ma- 
gyar Hadi Krónika" II. részéhez 1 melléklet 
és 5 hadműveleti és csatavázlattal.2601.) 8.— 

1897. ÍV és 646 lap. 4 arczkép és 1 térképpel. 
(Továbbá a ,Magyar Hadi Krónika" II. 
részéhez [IX és 579 lap]és ehhez a , Had- 
történelmi Helységnévtár" 81 lap.) 8.— 
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Hadtörtéhelnái 

Hadtörténelmi közlemények. 1—X. évfolyamának. név- 
és tárgymutatója. A — 1888—1897. 35 lap. 1897. 
(Hadtört. közlem. X. 5.) 
— XI. évfolyam. 1910. 1—4 füzet. 655 lap. Számos 
képpel. Név- és tárgymutatóval. Előfizetésiára  10.— 

Egy-egy füzet ára 2.50 
múzeum." (1. Hampel József a.) 
okmánytár. 1. szám. Zsigmond királynák Lippán 
1426 szeptember hó 5-én Grebe Jánoshoz, Szeben 
város előljáróihoz és a havaselvi részekben levő 
hadai kapitányaihoz intézett levele, melyben a Dán 
vajda védelmére rendelt ezer ember kiállítása iránt 
rendelkezik. (Hadtört. közl. I. 1.) 
— 2. szám. Ali kapudán basának a Nagyvárad alatt 
levő táborból 1660 augusztus hó 9-én az egri 
vilajethez tartozó községek lakóihoz intézett levele, 
melyben biztosítja őket, hogy a táborában levő tatár " 
Kurtán hadakat meg fogja fékezni. (Hadtört. közl. 
: ev ág 
— 3. szám. Zsigmond királynak Nándorfejérvártt, 
1427 okt. 7-én, Istvánhoz, korogi bán fiához intézett 
levele, melyben a, husziták ellen kiállítatni rendelt 
tíz lándzsásra adott ötszáz forint erejéig, Perényi 
Miklós főlovászmesternek, nevezett István birtokaira 
védrehajtási és zálogjogot ad. (Hadtört. közi. I. 2.) 
— 4. szám. Brinye vár javainak és hadiszereinek 

. jegyzéke 1489 november 27-éről. (Hadt. közl. I. 3.) 
— — 5. szám. II. Rákóczy Ferencz fejedelemnek a 

szolnoki református egyházhoz intézett levele, mely- 
ben elrendeli, hogy a szolnoki vár megerősítésekor 
Berzon-Ville franczia mérnök által lerombolt tem- 
plomuk és parochiájok helyett új építtessék stb. 
(Hadtört. közl. I. 4.) 
— 6. szám. Thelekessy Imre kassai kapitány czímeres 
levele. 1560. Közli dr. Komáromy András.  táztástantbó 
közl. II. I.) 

sast 
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Hadtörténelmi okmánytár. 7. szám. Zsigmond királynak 
1389. évi január hó 20-án Budán kelt levele, melyben 
kijelenti, hogy Sopronmegyében fekvő Bórostyán várát § 
zálogszerűleg leköti Kanisay Miklós kir. tárnok- AR 
mesternek, úgy azonban, hogy ez a várat kijavítsa. SUSAN 
(Hadtört. közl. II. 3.) 1. 

. — — — 8. szám. Eszterházy Pál gróf nádornak Kis- 3 
A Martonban 1686. aug. 19-én kelt rendelete Sopron- 
Ír megye rendeihez, melyben írja, hogy a török erőnek 5; 
: Buda alá érkezése miatt, ő felsége Buda alatti j 508 
E: hadait valami diversió miatt, onnan másfelé rendelni 3 
; ne kénytelenítessék, a rendek az insurgens hadakkal 

a Rába melletti táborba szálljanak. (Hadtört. köz- 
lem. II. 4.) 

— "—- 9-ik szám. Montecuccoli Raymond császári vezér, 
" és Zrinyi Miklós horvát bán között az 1661-iki er- 
délyi hadjárat tárgyában folyt vita iratai. II. Zrinyi 498 
Miklós horvát bán felelete. (Hadtört. közlem. III. 1.) §. 

— —. 10. szám. Mátyás királynak hadművészeti szem- gát 
pontból legérdekesebb levele, melyet az  otrantói 
vállalat alkalmából nápolyi követéhez, az egri érsek- 4 
hez irt. Közli Köszeghy Sándor. (Hadtört. közlem. 718 
III. 4.) ér 

."— — 11. szám. Montecuccoli Raymond császári vezér 
és Zrinyi Miklós horvát bán közt folyt. vita iratai. 

3 II. Zrinyi Miklós horvát bán felelete. (Hadtört. köz- 76500 
3 lem.. III. 3.) 05 
B — — 13. szám. IV. László király jddrtknelevató György 1848 
; mesternek 1285-ből. Közli Soós Elemér. (Hadtört. sát 

közl. III. 4.) et 

— — 13. szám. Székelyhid vára hadi készleteinek leltára, 
. — 1665-ből. Közli Koncz József. (Hadtört. közl. III. 4.) 
— — 14. szám. Zsigmond király pozsonyi várban lévő 

hadi sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban. Közli 
dr. Szendrei János. (Hadtört. közl. III. 5.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 25 708 
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. Hadtörténelmi okmánytár. 15. szám. A huszti vár s4 
lövőszerszámainak leltára 1669 január 1-én. Közli 
Koncz József. (Hadtört. közl. V. 1.) 
— 16. szám. Egy szemtanu tudósítása az 1596-iki 
mezőkeresztesi csatáról. Közli dr. Komáromy András. 
(Hadtört. közl. V. 2.) 
— 17. szám. Az erdélyi hadszervezet történetéhez. 
Közli Szilágyi Sándor. (Hadtud. közl. VI. 1.) 
— 18. szám. Apaffy Mihály fejedelem utasításai 
Huszt várára nézve. I. Katona Mihály huszti vár és 
őrség kapitányának adott utasítás. Huszt, 1670. julius. 
— I1. Utasítás Teleki Mihály és Naláczi István számára, 
Huszt várát illetőleg. 1673. október. (Hadt. közl. VII. 2.) 
— 19. szám. A tüzérségi és hadiszer-állomány Ma- 
gyarországon 1577-ben. (Hadtört. közl. Vil. 5.) 
— 20. szám. I. A felsőmagyarországi végházak muni- 
tiója 1661-ben. Közli dr. Merényi Lajos. 1I. Görgény 
vár hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 1702. 
években. Közli Koncz József. (Hadt. közl. VIII. 2.) 
— 21. szám. I. Rákóczy György az általános föl- 7 
kelésre kiadott parancsa gyors teljesítésére. meg- 
sürgeti a megyéket és székeket. 1644. szept. 9. 
(Hadtört. közl. IX. 3.) 
— 922. szám. Katonaszedési szabályok 11670-ből 
Közli Koncz József. (Hadtört. közl. X. 1.) 
— 23. szám. Elésmesterek reversalisa Apaffy Mi- 
hály erdélyi fejedelem idejéből, 1683-ból. Közli Koncz 
József. (Hadtört. közl. X. 3.) 
— (Új foiyam.) Dr. Kárffy Ödön : Adatok Buda 
történetéhez. 

1. szám: Petrovics Péter, Enyingi Török Bálint 
és Martinuzzi György levele az erdélyi szászok- 
hoz IBA8 BOY. LL : 

2. szám: Fels Leonhard főkapitány jelentése Buda 
ostromáról és Visegrád elfoglalásáról. 1549. 
nov. 25. (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 
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Hadtörténelmi okmánytár. Jedlicska Pál: Adatok a. 
. török hódoltság történetéhez. j 

3. Szám: Bakytth Péter, Pálffy Istvánhoz hadi 8 
hírekről s atörök mozdulatairól. 1627. julius 26. 7. 
Drégelypalánk. zt: 

4. szám: Ahmet Bek esztergomi helytartó Pálffy ve 
Istvánhoz Szőnyről 1627. "julius 29. Lovat küld Ket 
egy rab váltságdíja fejében. HT § 

9. szám: Esterházy Pál, Pálffy Istvánhoz. A tö- 7. 7 
rökökkel való békekötésről. 1627. szeptember 19. 70. 
Nógrádról. (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 7 4.01 

6. szám: Dr. Kárffy Ödön: Székesfehérvár capi- 
tulatiója. 1688. : 

7. szám: Simon János: Török rabok Nógrádmegyé- 
ben. (Hadtört. közlem. XI. 3.) 

A — pályakérdések. A M. T. Akadémia hadtudományi "0. 
42 bizottsága által kiírt — (Hadtud. közlem. II. 4. 7 

és VI. 5.) ; ; ti ta 

— pályázatról. Jelentés a Vigyázó-féle — (Il. , Vigyázó" a.) 
— szerepe 805-től 1903-ig. Hainburg magyar határ- saga i 

vár — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

— -te. Arad középkori — (Il. dr. Márki Sándor a.) 

— -ének bibliografiája. Mátyás király — (I. dr. Man- ; 
. gold Lajos a.) Mi 

— -i emlékek az ezredéves kiállításon. (I. Nagy Géza 
ÖKET ta 18 

— — ézltyék. J ábra régi fegyverekről. Rajz. (Had- 
tört. közl. I. 2.) zta 

— — — a m. n. múzeumban. (I. Majláth Béla és Nagy ja 
Géza a. is.) JEAN 

"— — irodalom repertoriuma. A magyar — (I. dr. Man- 748 
gold Lajos a.) 

i — — — (A , Hadtört. közlem." minden ddnthan) i 
j : 25 /8 an 



388 Hadi—Hadvezér 

Hadi-törvényszéki itélet az Esztergomot 1605-ben áruló 
módon átadott császári tisztek és legénység fölött. 
(1. , Gömöry" a.) 

— — tárgyalás 1602-ben. A füleki zendülés. (I. dr. 
Komáromy András a.) 

— tudományi bizottsága által kiírt hadtörténelmi pálya- . 
kérdések. A M. T. Akadémia — (Hadtört. közlem. 
? A ST. S 78 Ezt BAT 

— — — -ból. A M. Tud. Akadémia — (a , Hadtört. 
közlem." minden számában és Akad értes. 47.) 

— — -i elvei. Gróf Zrinyi Miklós, a költő és had- 
vezér — (I. Rónai Horváth Jenő a.) ; 

— — — -nek forrása. Zrinyi Miklós — (I. Thury 
József a.) 

— — könyvek Mátyás király könyvtárában. (I. Cson- 
tosi János a.) 

— — munka a XVII. századból. Ismeretlen régi — 
(I. Thaly Kálmán a.) 

— — — -i. Gróf Zrinyi Miklós a költő és hadvezér — 
(I. Rónai Horváth Jenő a.) 

Hadúr. II. Rákóczi Ferencz mint — (I. dr. Márki 
Sándor a.) 

Hadügy fejlődésének története. A — (I. Bárczay Oszkár a. ) 

— -miniszterek. A volt cs. és kir. udvari hadi tanács, 
az osztrák és közös — (1. Mangold Lajos a.) 

— -ről. A X. századbeli magyar — (Il. Hazay Samu a.) 

Hadvezér. Zrinyi Miklós a költő mint — (I. Rónai 
Horváth Jenő a.) 

— -ei. Mária Terézia és — (I. Hollán Ernő a.) 

—  -eiről. Mátyás király nézete-az ó-kor — (Hadtört. 
közlem. III. 2.) 

— -ekhez. A bécsi császári údvari hadi tanács ERRONYA 
a — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 
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Hadviselés— Hagyomány 389 

Hadviselés. A régi magyar és török — (I. Thúry Jó- 
zsef alatt.) 

— — fejlődéséről az ó-kortól az új-korig. A tengeri — 
(I. Reményi Antal a.) 

— — -i módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúk- 
ban. Bethlen Gábor hadseregének szervezete és — 
(I. Olchváry Odön a.) 

— — -ről. Még valami a régi magyar — (Il. Thúry 
József a.) 

Haematologiájához különös tekintettel a köldökzsinór 
lekötési idejére. Ujabb adatok az újszülöttek — (I. 
dr. Schiff Ernő a.) 

Haemochromogén kristályok tanához. Adatok a hae- 
. moglobin és — (I. Donogány Zakariás a.) 

Haemoglobin és haemochromogén kristályok tanához. 
Adatok a — (I. Donogány Zachariás a.) 

— tartalmának mennyiségéről az újszülöttek ép és kóros 
viszonyai között. A vér alakos elemeinek és a — 
(1. Schiff Ernő a.) 

. Haftl Dezső dr. Meynert a psychikus egyensúly mes- 
terséges zavarairól. (Athen. II. 4.) 

Hagyatéka 1505-ben. Budai ötvös — (I. dr. Jirecek 
Konstantin a.) 

— 1710. Egy kurucz tábornok — (I. Thaly Kálmán a.) 
— Kőrösi Csoma — (Il. dr. Goldziher Ignácz a.) 
— Petényi J. Salamon METAL FAETAN —. (I. Herman 

Ottó a.) 
. — -áról. Literati Nemes János — (I. Csontosi János a.) 

Hagyomány. Krónikáink és a nemzeti — (Il. Thury 
József a.) 

— -a.A pogány arabok költészetének — (1. dr. Goldziher 
Ignácz a.) 

-—- a Oppianus kézirati — (Il. Vári Rezső a.). 
— —.- -i alapján. Vogul népköltési gyűjtemény Reguly 

Antal — (1. Vogul népköltési gyűjtemény I. kötet a.) 

! 



390 Hagyományok — Hajnal 

Hagyományok, adományok és új alapítványok. A Magy. 
Tud. Akadémia részére befolyt — (I. Akad. értes. 
14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134, 146, 
158, 170, 173, 189, 194, 206, 219, -231, 243. szám 
alatt.) 

Hainburg magyar határvár hadtörténelmi szerepe 805- 
től 1803-ig. (I. Gömöry Gusztáv a.) 

Hajcsövesség állandóinak befolyása a vegyfoly amatokra. 
. A — (I. Fuchs Károly a.) 

Hajdú. (1. Takáts Sándor a.) " 
Hajdú, haramia és martalócz. a. Takáts Sándor a.) 
Hajdú-hadházi szirén. A — (I. Schnütgen S. a.) 
Hajdúk kezébe 1604-ben. Miképen esett Szendrő vára 

. a — (I. Gömöry Gusztáv a.) : 
— Lippa alatt 1644-ben. A — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
— számára a 30 éves háború előtti időszakból. Hadi 

szabályok a magyar lovasság és a — (I. Éváégnékti 
Gusztáv a.) 

— történetére vonatkozó levéltári kutatások. A sza- 
bad — (I. Komáromy András a.) 

— lázadás történetéhez. Az 1607-iki — (1. dr. Körüé 
romy András a.) 

Levelek és akták az 1607/8-iki — (I. dr. 
Komáromy András a.) i ; 

— -szoboszlói kincs. 4 ábrával. (röl értes. XIII. 5.) 
— — -ról. Egy bronz- és egy aranykarperecz — Ábra. 

(Arch. értes. XVIII. 1. 
Hajmási historiája. Szilágyi és — (Il. Thúry József a.) 
s, Hajnal." Ősvallásunk egy-két , nyelvi emléke." III: —- 

(I. R. Prikkel Marián a.) 
Hajnal" szó újabb etymologiájához. A — (I. Munkácsi 

Bernát a.) 
— — -hoz. A — (Il. Katona Lajos a.) 
Hajnal Márton. Az isztiméri német nyelvjárás hang- 

tana. 63 lap. 1906. (Magyarországi német nyelv- 
járások 4.) 1.20 
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Hajnik Imre. A király birósági személyes jelenléte és 
a ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok kor- 
"a szakában. 25 lap. 1892. (Tört. értek. XV. 4.) —.40 
s" — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 28.) 

— A magyar birósági szervezet és perjog az Árpád- 
és a vegyesházi királyok alatt. VII és 454 lap. 
1899. 9.-g 

— Birálatok a Lukács Krisztina-jutalomra érkezett pá- 
F lyamunkáról. (Akad. értes. 66.) 

— Jelentés a herczeg Czartoryski-pályázatról. (Akad. szált 
értes.. 30.) aaa ü 

— — a Semsey-féle magyar történelmi pályakérdésre 
— — beérkezett műről. (Akad. értes. 79.) 

. — — — Pauler Gyulának ,A magyar nemzet története 
Szent-Istvánig" cz. munkájáról. (Akad. értes. 128.) 

— — az ifj. Vigyázó Sándor-féle pályázatról. (Akad. 
értes. 104.) - 

. — — rendes tag T 1902. augusztus 3. (Akad. ért. 161.) 
. — Hajóraj ellen. Lovassági támadás egy — (I. Hadtört. 

közlem. IX. 3.) 
. — Halai. A beocsini cementmárga kövült — (I. Koch 
a. Antal a.) 
. —— Halakban élősködő Paramphistomidafajok anatomiai és 

szövettani viszonyai. A délamerikai — (I. Daday 
Jenő a.) 

—  — Trematodák. Délamerikai — (I. Daday Jenő a.) 
— — új ázalék állatka. (I. Daday Jenő a.) 
Halaváts Gyula. A Lederata-tibiscumi római út. 1 tér- Há 

kép és 2 ábrával. (Arch. értes. XVI. 1.) íSÜ 
—- A mező-somlyói várról. (Arch. értes. XVII. 4.) KANSo 
— A miskolczi palaeolith lelet ötletéből. (Arch. értes. 

XIII::.2. XIV. 2.) 
— A szentimrei templomrom. Két ábrával. (Arch. értes. 

ET. 9) 3 
— Hol is volt a Lederata tibiscumi római hadiút Ahihis 

állomása ? (Arch. értes. XXX. 3.) 
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Halaváts Gyula. SZáktáékövökk GB ÉEK környékén. 
2 ábrával. (Arch. értes. XVI. 5.) 

—  Keresztényszigeti és Pókafalvi emlékek. 5 ábrával. 
(Arch. értes. XXVIII. 3.) 

— Magyar harangföliratokról. (Arch. értes. XXV. 2.) 
— Mikor épült a dévai evang. ref. templom : ? (Arch. 

értes. XXII. 1.) 
— Schneider János Mihály harangöntő. (Arch. értes. 

XXIII. 5.) 
— Úti jegyzetek Kelnek, Vingárd, Szászorbó környé- 

kéről. 10 ábrával. (Arch. értes. XXVII. 3.) 
— — —  Szászsebes környékéről. 3 ábrával. (Arch. 

értes. XXVI. 4.) 
— Vizakna, Kiscsűr, Kistorony műemlékei. 10 ábrával. 

(Arch. értes. XXIX. 3.) 
— -nak. A miskolczi palaeolith-lelet ötletéből. Felelet — 

(1. Herman Ottó a.) 

Halál motivuma és a haláltáncz. A — (I. dr. Elek 
Oszkár a.) 

Halála. Buda — (Il. Loisch János a.) 
— évéről. Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról 

Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink — 
(I. Mátyás Flórián a.) 

— -áról. Zrinyi Miklós a költő — (I. Thallóczy Lajos a.) 
— — és temetéséről gróf Szunyogh Gyulához. Gróf 

Balassa Bálint jelentése neje gróf Szunyogh Katalin 
— (1. dr. Lampérth Géza a.) 

Halálozási statisztikánk. Népünk korviszonyai s — (l. 
Ráth Zoltán a.) f 

Haláltáncz. A halál motivuma és a — (I. dr. Elek 
Oszkár a.) 

Halántékgyűrűk idomairól. A szláv — (I. dr. Lissauer a.) 

Halász Ignácz. A déli lapp nyelv hangjairól. Wiklund 
értekezése. (Nyelvt. közlem. XXIII. 2. 

— — — rövid alaktana. (Nyelvt. közlem. XXXI. 2/3.) 
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Halász— Hallás 393 

Halász Ignácz. A magyar szófejtés és történeti fejlő- 
dése. (Nyelvtud. közl. XXXIII. 1/2.) 

— — — története a legrégibb: időktől: Hunfalvy Pál 
fölléptéig. (Akad. értes. 121.) 

— A svédországi lapp nyelvjárások.  (Nyelvt. közlem. 
"XII. 3/4.) 

— Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése. (Nyelvt. 
közlem. XXIII. 1., 3/4. és XXIV. 4.) 

— Déli lapp szövegek. (Nyelvt. közl. XXVI. 2.) 
—- Harmadik lappföldi utamról. Kivonat. (Akad. érte- 

sítő 24.) 
— Kisebb s -EVKÜgtággaÁ nyelvjárások. (Nyelvt. közl. 

XXII. 3/4.) 
. — Svéd-lapp nyelv. 

IV. Déli-lapp szótár. V és 264 lap. 1891. (ügös 
füzetek 10.) 2.20 

V. Népköltési gyűjtemény a Pite-lappmark Arje- 
pluógi egyházkerületéből. VIII és 332 lap. 
1893. (Ugor füzetek 11.) 6.— 

VI. Pite-lappmarki szótár és nyelvtan. Rövid 
karcsuandói lapp szójegyzékkel. XLI és 204 
lap. 1896. Egs 94 0 

— Török népdalok. (Nyelvt. közlem. XXII. 6.) 
— ltag. $r. 1901 április 9. (Akad. értes 1837. és Nyelv- 

tudom. közlem. XXXI. 2. a. is.) 
— — fölött. Emlékbeszéd — Szilasi Móricz 1. tagtól. 

(Emlékbesz. XI. 11.) — .40 
Halászó horog. Bronzkori —- (1. Lehóczky Tivadar a.) 
Halitzky Antal jelentése a transaguincumi erődről. Közli 

Illésy János.. (Arch. értes. XIV. 4.) 
Halieutiká jánák kézirati hagyománya. A cilíciai Oppianus 

— (I. Vári Rezső a.) 
Hall szerint. Érzeteink osztályozása. — (I. dr. Pekár 

Károly a.) 
Hallás és színes egyéniség. Színes — (Il. dr. Pekár 

Károly a.) 



. 894 Haller—Halmi 

Haller Béla. Adalék a központi idegrendszer szövettani 
ismeretéhez. 1 tábla. (Math. és term, tud. értesítő 
ALLE TA 

— Imre. A pécskai sánczokról. (Arch. értes. XXIV. 3.) I 
— János levele gróf Rhédey Lászlóhoz. Bikszád 1661 

Janár 2. hK Jaj É 
.— levelei I. Apaffy Mihályhoz és Bethlen Gergely hez. § 

. (I. dr. Lukinich Imre a.) 
.—— Lajos. Adatok a központi idegrendszer szövettani 

ismeretéhez. (Math és t. t. értes. XII. 10.), Í 

Hallgatói. A harderwijki . egyetem magyarországi — (I. " 
Zoványi Jenő a.) 

Hallstatti kor legelejéről. Emlékek a — (l. dr. Reinecke 
Pál a.) ű; "a 

— — -ból. Két Nagy-Somló-melléki lelet a — (I. 7 
Darnay Kálmán, Kleiszl Károly és Száraz Antal a.) 

— :— — Somlyói (Zala m.) leletekről a — (I. Darnay 
Kálmán a.) b 

— — -szakból. Győrmegyei emlékek a — (I. Börzsönyi — 
Arnold a.) ss 

— -kori bronzkarperecz a n. múzeumban. Ábra. (Arch. a 
értes. XXVIII. 4.) 

— — — -öv Tetétlenről. Gróf Teleki Domokos gyűjte- 
ményében. Ábra. (Arch. értes. XXVII. 5.) 

Halmazok elméletének alapjai és a continuum prob- 
lémája. A — (I. König Gyula a.) 

— -ról. Egyszerűen rendezett — — (I. Haas Alfréd és 
König Dénes a.) 

Halmágyi István naplói és iratai. (I. dr. Szádeczky 
Lajos a.) 

— naplói 1752—53. 1762—69. és iratai 1669—1785. 
. (I. Magy. tört. eml. II. oszt. XXXVIII.) 3 

— nyelvjárás-sziget. A — (Il. Horger Antal a.) 
Halmi őstelepről. A vattai test — (1. ifj. Lossonczy 

István a.) 
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Halmok— Hamis 395 

Halmok és két magyar lovassír. A zala-szántói — (I. 
Darnay Kálmán a.) 

— Arankavidéki — (I. K. Nagy Gyula a.) 
— és földvárakról. Bácskai — (Il. Dudás Gyula a.) 
— Bácsmegyei — (Il. Dudás Gyula a.) 
— Szabolcsmegyei ős — (I. dr. Jósa András a.) 
— Tisza vidékén. Régi — (1. Hpl. a.) 
Halmy Gyula. Lugossy József levelei Kálmán Farkas- 

hoz. (Akad. értes. 242.) 
— "Tompa betegségéről. (Irod.:tört. közl. XII. 1.) 
Haloidszármazékainak oldékonysága vízben. A szén- 

hydrogének — (Il. Rex Sándor a.) 
Halom. A lopós — (I. Domonkos János a.) 3 
— -sírból. Skytha aranylelet gyomai — (1. dr. Márton L. a.) 
— sírokról. Gyertyánosi és bedelői — Torda-Aranyos 

m. (1. Fenichel Samu a.) 
— — Torontál megyében. Lovas — (Il. Kisléghi Nagy 

. Endre a.) 
Halottas czímertáblák. Régi — (I. Kövér Béla a.) 
Halotti beszéd olvasásához. A — (I. Szinnyei József a.) 
—- —— ságággigő és kora. A — (Il. Sebestyén Gyula a.) 

en. Ismeretlen nyelvtani alakok a — (I. Szinnyei 
József a.) 

—  búcsuztató 1633-ból. (1. Acsády Ignácz a. 
— — versek Tisza László felett 1771-ből. (Irod. tört. 

közl. XX. 3.) 
— emlékvers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi Kis Miklós 

ismeretlen műve 1697-ből. (1. dr. Dézsi Lajos a.) 
— levele. Id. gróf Ráday Gedeon — (I. László Imre a.) 
Halottjai. A Magyar. Tud. Akadémia — (I. Akad. értes. 

4l. 53, 65, (7, 99. 101, 113, 125, 18375 149, ÍGI, 
173, 185, 195, 209, 221, 283, 945. sz. alatt.) 

" Halsted. dr. Bruce — Bolyai kiadása. (Akad. értes. 80.) 
Hamilton-féle . elvről. (1. Réthy Mór a.) 
Hamis, hibás keletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke. 

. A — (I. dr. Karácsonyi János a.) 
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396 Hampel József dr. 

Hampel József dr. A borostyánkő előfordulása. (Arch. 
értes. XI. 19 

— — germán múzeum Nürnbergben. (Arch. értesítő 
. XXII. 4.) 

— — honfoglalási kor hazai emlékei. (Arch. értesítő 
XVI. 3.) 

— — — 80 képes táblával és 157 ábrával. (Külön 
lenyomat ,A honfoglalási kor történetének kútfőis 
czímű milleniumi munkából. Az ünnepélyes közülésen 
kiosztatott.) 

— — jász kürt domborművei. 47 ábrával. (Arch. értes. 
JAT. 2.) 

— — magyar honfoglalás hazai emlékei. Kivonat. (Akad. 
értes. 75.) 

— — magyar nemzeti dísz keletkezése. (Arch. értes. 
GYI 13) 

— — nemzeti múzeum legrégibb pannoniai sírtáblái. 
28 képes táblával. 74 lap. 1906. (Történelmi értek. 
2X.I.. 19 2.— 

— — m. n. múzeum régiségtárának gyarapodása. (Arch. 
értes. XI. 1. 1 képes táblával és 2 ábrával. XI. 3. 
2 képes táblával és 10 ábrával és XI. 4, 5. a. is.) 

— —  marosportusi lovasemlék. 1 ábrával. (Arch. értes. 
XXV. 2): 

— — müncheni és zürichi új múzeumokról. 2 ábrával. 
(Arch. értes. XIX. 5.) 

— — népvándorlási kor ornamentikája hazánkban. Ki- . 
vonat. (Akad. értes. 48.) 3 

— — nisi ezüstcsészék., (Arch. értes. XXI. 2.) 

— "— pannoniai oltárok alakja és diszítése. 54 ábrával. 
(Arch. értes. XXIX. 1.) 

— — — síremlékek áttekintő osztályozása. 56 ábrá- 
val. (Arch. értes. XXVII. 4.) 

— — régészet ügye Barsban és Ugocsában. (Arch. 
értes. XVII. 3.) 



E sets SES, szal Ét s: 

sad asd zzálka and kk ését ád 

Hampel József dr. 0". kedzstebál 

Hampel József dr. A régibb középkor (1V—X. század) 
emlékei Magyarhonban. 

I. rész: 200 képes táblával és a szövegben 48 
ábrával. 174 és C€€ lap. 1894. 10.— 

II. rész: 162 képes táblával és a szövegben 95 
ábrával. VII és 512 lap. 1897. 12.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 57.) 
— — régiségleletek ügyeinek törvényhozási szabályo- 

zása. (Arch. értes. XIX. 4.) 
— — vidéki múzeumok ügye. (Arch. értes. XIX. 1.) 
— Az aracsi dombormű. 4 ábrával. (Arch. értesítő 

XVII..3.) 
— — első nemzetközi archaeolog. congressus  Athené- 

. "ben. (Arch. értes. XXV. 4.) 
— — A második — — Cairóban. (Arch. értes. XXIX. 4.) 
— Az embertani és ősrégészeti congressus XII. gyűlése 

Párisban. (Arch. értes. XXI. 2.) 
— — esztergomi ezüstcsészék. Egy ábrával. (Arch. 

. értes. XXI. 4.) 
— — idamajorbeli föliratos tábla. (Arch. értes. XXII. 4.) 
— Archaeologiai tanulmányok az 1889. évi párisi világ- 

kiállításon. (Arch. értes. X. 3.) 
— Állami archaeologiai intézet Bécsben. (Arch. értes. 

AVI. 13) 
—  Birálat a Péczely-díjért HOrBGAYKÓ pályamunkákról. 

(Akad. értes. 92.) 
— Császári (Komárom m.) sírleletek. (Arch. értesítő 

XXII. 1.) 
— Dispater szobrocskája. Egy ábrával. (Arch. értes. 

XVIII. 1.) 
— Dunántúli bronzlelet. Képes táblával. (Arch. értes. 

XVIII. 1.) 
— Egy bregetiói éremkincs. (Arch. értes. XI. 4.) 

" "— — nap Aguincumban,. (Arch. értes. XVII. 1.) 
— — vas diatretum töredéke Fejérmegyéből. 1 ábrával. 

(Arch. értes. XIX. 1.) 
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"— Kassai múzeum. (Arch. értes. XX. 2.) 

,— — —. Második sorozat. 11 ábrával. (Arch. értesítő i 

jaszaslkasuk stzi 

Hampel József dr. "Emilékbeszéd Paur Iván 1? tás ő 
fölött. 27 lap. 1890. (Emlékb. VI. 6.) — 50 : 

— -- Rómer F. Flóris r. tag fölött. 64 lap. 1891. . 
" (Emlékb. VI. 18.) 1.20 

— Figurális domborművek pannoniai síremlékeken. 99 a 
ábrával. (Arch. értes. XXX. 4.) 238 

— Fröhlich Róbert T. (Arch. értes. XIV. 3.) 3 
" — — emlékezete. (Akad. értes. 56.) a 

— , Hadtörténelmi múzeum" (Arch. értes. XIX. 5.) 
— Intercisa emlékei. 23 képes táblával. (Arch. értes. 
4. ég d SZAG) Ö. 

— 503 ános Zsigmond emlékérme. 1 ábrával. (Arch. értes. 4 

X..2.) a 
—- Kálmán király arany gyűrűje. 4 ábrával. (Arch. értes. 

KNXVIIL. 1) ; 
— Keresztény emlékek a régibb középkorból. 9 képes 

táblával és 24 ábrával. (Arch. értes. XIV. 1.) z 
— Lissuniumi mérföldjelzők. (Arch. értes. XVII. 2.) 
— Londoni múzeumok. (Arch. értes. XXII. 1.) E. 

1 — Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken. 46 58 
ábrával. (Arch. értes. XXIII. 4.) Í 

KXAV..19 1 
— Magyar dénárok Szerencsen. (Arch. értes. X. 4.) 
— — tanárok Görögországban. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— Mátyás király billikoma Wasserburgban. (Arch. értes. 

pl Té ! 6. 
— Murgai lelet. (Tolna m.) 6 ábrával. (Arch. értes. 

b. GÁ 1áte 9 14 
—- Nagy-démi bronzlelet. 1 képes táblával. (Arch. értes. 

XIII. 2.) 
— Nagyőszi éremlelet. (Arch. értes. X. 1.) 8. 
— Nehány Rajna-vidéki múzeumról. (Arch. értes. XXI. 3.) 
— Ornamentika a honfoglalási kor emlékein. 204 ábrá- . 

val. (Arch. értes. XXIV. 1.) ; 
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Hampel— Hang ; 399 

Hampel József dr. Ókori sisak. 1 szines melléklettel 
és 16 ábrával. (Arch. értes. XX. 4/5.) 

— : Öntőminta, tarsolya-lemez készítésére. Ábrával. (Arch. 
értes. XXI. 5.) 

"— Rejtélyes bélyegű cserepek. Képes táblával. (Arch. 

) értes. XXI. 5. 
— —  — cseréptárgyak. Képes táblával. (Arch. értes. 

A YIIL 19 
—- Régiségek a honfoglalás korából. 86 ábrával. (Arch. 

értes. XXII. 4.) 
— — a lembergi kiállításon. (Arch. értes. XIV. 4.) 
— Sabariai leletek. (Arch. értes. X. 1.) 
— Skythiai emlékek Magyarországban. 27 ábrával. 

(Arch. értes. XIII. 5.) 
. — Újabb hazai leletek az avar uralom korából. 116 

" ábrával. (Arch. értes. XX. 2.) 
— — tanulmányok a honfoglalási kor  emlékeiről. 

274 lap. 1907. 116 képes táblával és ábrákkal a 
szövegben. 10.— 

— — — a rézkorról. 50 ábrával. 58 lap. 1895. (Történ. 
ért. XVI. 6.) 1.20 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 74.) 
— Vidéki múzeumok. (Arch. értes. XIV. 3., XV. 2.) 
— (I. , A magyar honfoglalás kútfői" , Archaeologiai 

Értesítő" és Schuchhardt: Schliemann ásatásai a. is.) 
— és Farkas Sándor. Népvándorláskori temető. (I. 

Farkas Sándor a.) 
Hamvwvedrekről az ócsai (Pest m.) urnatemetőből. (l. 

Vásárhelyi Géza a.) 
Hang történetéhez. Adalék a finn-ugor 9" — (1. Paasonen 

H. a.) 
— -áttétellel előidézett hangidomokról kifeszített rezgő 

hártyákon és üveglemezeken. A — (I. Antolik K. a.) 
—  -idomok. (I. Antolik Károly a.) 
— — -ról kifeszített rezgő hártyákon és üveglemezeken. 

A hangáttétellel előidézett — (I. Antolik Károly a.) 
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Hang 

Hang-író készülék. (1. Balassa József a.) 

———— 

-képző idegeiről. A gége légző és — (I. Ónodi A. a.) 
— középpontja. Az agyvelő — (ll. Ónodi Adolf a.) 
— középpontról. A subcerebralis — (l., Ónodi Adolf a.) 
— központok kórtanáról. A — (I. Ónodi Adolf a.) 
-megfelelésekről. A finn-magyar , d—l" és ,d—z" — 
(I. Munkácsi Bernát a.) 
-ok időtartama. A magyar — (I. Gombocz Zoltán a.) 
— története a moldvai csángó nyelvben. A t §, s, 
z, § és Z — (I. Wichmann György a.) 
— történetéhez. A imagyar ,a" — (I. Gombocz 
Zoltán a.) 
— — Adalékok a magyar "X5 h — (I. Melich 
János a.) 
— váltakozása a szláv nyelvekben. A magyar 
, göröngy" szó és az na: u" — (I. Asbóth 0. a.) 
-sor akusztikai világításban. A magyar — (I. Molnár 
Géza a.) 
-súly a germán nyelvekben. A — (I. Petz Gedeon a.) 
— a magyar nyelvben. (I. Balassa József a.) 
— kérdéséhez. A török — (I. Nielsen Konrád a.) 
— -ról a szláv nyelvekben. A — (I. Asbóth Oszkár a.) 
szalagok mozgásai a bolygóideg átmetszésénél. A — 
(I. Onodi Adolf a.) 
-tan jelen állásáról. Az indogermán — (Il. Petz 
Gedeon a.) 
— és alaktan. Magyar —- (Il. Simonyi Zsigmond: 
Tüzetes magyar nyelvtan I.) 
—  -a. A kalaznói német nyelvjárások — (Il. Scháfer 
Illés a.) 
— — A niczkyfalvai német nyelvjárás — (I. dr. 
Kröáuter Ferencz a.) 
— — Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás — (l. dr. 
Gedeon Alajos. a.) 
— — Az isztiméri német nyelvjárás — (I. Hajnal 
Márton a.) 
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Hang— Hankó 401 

Hang-tani sajátságai. Udvarhely vármegye székely nyelv- 
. járásának — (I. Horger Antal a.) 

 "— -történetéhez. Az altaji nyelvek —- (I. Gombocz 
Zoltán a.) 

— — Adalék a finn-ugor — (I. Szilasi AG HLE a.) 
— -törvény. Megint egy szláv-litván (I. Asbóth 

Oszkár a.) 
— — -ek. Fonetikai kérdések: 3. Beszédhibák és — (I. 

Balassa József a.) 

Hangulatról. A hangulatváltozásokról, az egyéni alap — 
. (I. dr. Pekár Károly a.) 
— -változás. Képösszetétel és — (I. Beöthy Zsolt a.) 
— — -okról, az egyéni alaphangulatról. A — (I. dr. 

Pekár Károly a.) 

 Hangváltozás. Szórványos és részleges — (I. Szilasi 
Móricz a.) 

törvényszerűségéről a kín. nyelvjárások, fejlődése 
alapján. A — (I. Schmidt Henrik a.) 

— villák némely alkalmazásairól. A — (l, Schuller. 
Alajos a.) 

Hangyasav egymásra hatásának mechanizmusa vizes 
oldatban. A bróm és — (I. Bognár Gusztáv a.) 

Hangzók reductiója. A hosszú — (I. Schmidt József a.) 

Hankó Vilmos. A borszéki ásványvizek és  lápföldek 
chemiai elemzése. (Math. és t. t. értes. IX. 7.) 

— — carbolsav megvörösödéséről. (Math. és term. tud. 
értes. IX. 7. és Akad. értes. 20.) 

— — gyertyánligeti vasas savanyúvíz-forrás elemzése. 
(Math. és term. tud. értes. VIII. 6/7. és Akad. 
értes. 4.) 

.  — — kérői kénes ásványvizek és a kolozsi nagy sóstó 
vizének chemiai elemzése. (Math. és term. tud. értes. 
VII. 8/9.) 

— Az ásványvizek összetételének ingadozása. (Math. és 
term. tud. értes. XVII. 3.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 26 
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Hankó Vitos; Adatok a fény ih énei hatásáról. (Math. . 

Hann Sebestyén két ismeretlen ötvösművéről. (I. 

— és Gáspár János. A magyar búza tlrómidk séttse. 4 
tétele. (Math. és term. tud. értes. XVII. 3.) É 

7 

és term. tud. értes. XII. 4/5. 17 
A thiophen képződése az aethyidisulfokaliumcarbonat né 
száraz lepárlásánál. (Math. és term. tud. értesítő 

XI. 2. . Növény-chémiai vizsgálatok. : (Math. és term. . túd: 59 
értes. XI. 3/9.) 

— U. az. Külön lenyomat. 49 lap. 1899. sz JO "8 

Mihalik József a.) 

Hantken Miksa r. tag § 1893. jun. 26. (Akad. érté- 8 

etes 

.  Haramia és martalócz. Hajdú, — (Il. Takáts Sándor a.) t 
. . Harang. A hejczei — (I. Mihalik József a.) 

sítő 53.) "A 

emlékezete. 1821—18983. (I. Koch Antal a.) A 

das 

cz 

err JT, 

— kereseti — Ábra. (Arch. értes. XI. 2.) 4 
2 richwaldi — (I. .M. J. a) ; aA 
Mindszentről. Középkori —  Abra. (Arch. értesítő — ; 
XI. f: ) j :§ 

Szeged-vidéki puszta templom és a kereseti — TR 

13 
pr; s hez 

E ee Et tsa 
Reizner János a.) 
-—-. U. az. Ábra.. (Arch. értés XI. 2.) 
-föliratokról. Magyar — (Il. Halaváts Gyula a.) : 
-ok és harangöntők. Felsőmagyarországi régi — (l. 
Mihalik József a.) t 
—-. Kassai — (I. Mihalik József a.) 
— -ról. A homonnai régi — (I. Dudás Gyula a.) 
-öntő. Schneider János Mihály — (I. Halaváts 
Gyula a.) 
— -k. Felsőmagyarországi régi harangok és - — (I. 
Mihalik József a.) 
— — Magyarországi ágyú- és — (I. Kemény La- 
jos alatt.) ; 
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Haraszti—Harcz 

h , PRIRYÉBES Gyula. A renaissance franczia színköltészete 
és a. színszerűség. 62 lap. 1904. (Nyelvt. értek. 

; XIX. 2.) 1.20 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 178.) 

." — — —  vígjátékának viszonya a SzÍnpadhoz. (Akad. 
5; értes. 242.) 
. — Adalékok a franczia színköltészet történetéhez. Ki- 

vonat. (Akad. értes. 239.) 
—- André Chénier költészete. 162 lap. 1890. (Nyelvtud. 

; értek. XV. 2.) .— 
. — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 7.) 
. — beszéde a kolozsvári szinházi ünnepeken 1906. szep- 
F- tember hó 7-én és 8-án. (Akad. értes. 202.) 

. — Corneille és kora. A franczia színköltészet fejlődése 
a középkortól Racineig. .Kis 809. XII és 571 lap. 
1906. (A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. 
Új folyam. LXVI. kötet. 1905—1907. eyklus.) 

Ara fűzve 4.— 
; Egész vászonkötésben 9.— 
.  — (I. Faguet Emil a. is.) 
. Harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. A 

kagylósrákok — (I. dr. Daday Jenő a.) 
. — izomrostok idegvégződéséhez. Újabb adatok a — 
. ——— (I. Thanhoffer Lajos a.) 
. — izomzat szerkezetére. Nehány nehéz fém hatása a — 
4 (I. Bókay Árpád a.) 
a Harcz a magánvalóért. (I. dr. Simon József Sándor a.) 
.. — 1848—1849-ben. A magyar függetlenségi — (1. 
. —— Rónai Horváth Jenő a.) 5 
. — a német hegemóniáért. (1. Friedjung Henrik a.) 
ga Riednél 1805. október 30-án. ÖOnfeláldozó utóvéd " — 
" — (Hadtört. közl. IV. 4.) 
. Harcza. Huszárok diadalmas utóvéd — (Hadtört. közl. 

. — -alakzat. A X. századbeli magyar alap — Rajz. 
" —— (Hadtört. közl. I. 4.) 

26" 
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404 ——  Harcz —Harmadrendű 

Harczászat Mátyás király alatt. Védőalkotmány, had- 
erő és — (I. Hazay Samu a.) 

— -balépése II. Frigyes ellen. A magyar nemesi föl- 
kelés — (Il. Andorka K. a.) 

— -ban 18483. julius 27. Egy járőr hőstette a Volta 
melletti — (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 

— —  Huszárok a hátvéd — (Hadtört. közl. VII. 4.) 
— -i földvárról. A — (Tolna m.) (1. Wosinszky Mór a.) 
— — -as Fridrik első szász választó fejedelem magyar 

kardja. 2 képes táblával és 3 ábrával. (1. Nagy G. a.) 
. A sodronyzománcz — (I. Hpl.) 

— -intézkedés a sziléziai háborúk idejéből. Egy — (I. 
Szilágyi István a.) 

— -ról. Csatakép a Szt.-Gotthárd melletti — Melléklet. 
(Hadtört. közl. IV. 3.) 

Harderwijki egyetem magyarországi hallgatói. A — 
(I. Zoványi Jenő. a.) 

Hargitában. Hematit a Kakuk-hegyről a — (1. Zimányi 
Károly a.) 

Harkányi Béla báró. A Nova (3. 1901) Persei photo- 
metriai megfigyelése az ó-gyallai observatoriumon. 
(Math. és term. tud. értes. XIX. 3.) 

Harley Vaughan. (I. Tang] F. és Harley V. alatt.) 
Harmadkori képződményei. Az erdélyi medencze — 

(I. Koch Antal a.) 
— — — Az erdélyi medencze ifjabb — (I. Koch 

Antal a.) 
— — -ekben. Sepia a magyarországi — (1. Lörenthey 

Imré a.) 
— -ú rák-faunájához. Adatok Magyarország — (I. Lö- l 

renthey Imre a.) 
— — rákok köréből. Palaeonthologiai tanulmányok a — új 

(1. Lörenthey Imre a.) 
— -rendű algebrai görbék elméletéhez. A — (Il. Vályi a 

Gyula a. ) 
— — görbe vonalak elméletéhez. A — (I. Vályi Gyula a ). 

az ks az to ssal 
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Harmos— Határozók . 405 

Harmos Sándor dr. Katona József Bánk Bánja. (Irod. 
tört. közlem. XX. 3.) ; 

Harsányi István. Debreczeni Kalocsa Jánosnak egy 
eddig ismeretlen munkája. (Irod. történ. közlem. 
XVIII. 4.) 

—  Szokolyai István. (Írod. tört. közl. XX. 4.) 
— őskori leletről. A borsod — (I. Récsey Viktor a.) 
Hasasgombái. Magyarország — (I. Mágócsy-Dietz 

Sándor a.) 
Hasdeiu Petriceicu Bogdán. (1. Draganu Miklós a.) 

Hashártya tömlőkről. A — (Il. Genersich Antal a.) 

"Hasogatott kőeszközök nehány ritkább alakja. A — (Il. 
Wosinszky Mór a.) 

— -űrből. Felszívódás a — (I. Kőrösy József és Lob- 
 mayer Géza a.) 

— -űri emésztő szervek gázcseréjének nagysága. A 
bélüterek lekötésének hatása a lélekzésre és a — (I. 
Tangl Károly a.) 

Haszan-mecset. A kairói — (Il. Goldziher Ignácz a.) 

Határai. A pécsi egyházmegye alapítása és első — (l. 
dr. Ortvay Tivadar a.) 

Határfüggvényéről. Az algebrai iteratio — 0 Dávid 
Lajos a.) 

— -időszámítás a rómaiaknál. (1. dr. Cserép József a.) 
— -kapuja. A Trajanus előtti Dacia aldunai — (1. Téglás 

Gábor a.) 
— -őrség Szervezése 1762—64-ben. A székely — ((l. 

Szádeczky Lajos a.) 
— -őrvidéki kerületben 1755-ben. Lázadás a varasdi 

katonai — (Hadtört. közl. X. 1.) 

. Határozók a votjákban. A locativus-féle — (I. Fokos 
Dávid a.) 

— . A magyar — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
— tekintettel a finn nyelvre. A mordvin — (I. Steuer 

János a.) ; 
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Határózók—Havás sa 

Határozók. f vogul a. (1. Bél Ödön a.) 
."— a vogulban. Ragtalan — (I. Beke Ödön a.) 
— -ról. A — (Il. Kalmár Elek a.) ; 58 
— -ragok és a birtokos személyragok sorrendje. A — 1 a 
. — Pröhle Vilmos a.) 4 
— -vár hadtörténelmi szerepe 805 — —18083-ig. HÉRÜtb usa i 

magyar — (1. Gömöry Gusztáv a.) 

Mn Mátásáa a bosnyák faj alakulására. Az őslakók — (1. a 
. .  — — Asbóth János a.) aa 

4 — .-áról az ép és kóros szívre. Vizsgálatok a gyomorba 
vitt viz mennyiségének és hőmérsékének — Cl. 
Friedrich Vilmos és Stricker Mór a.) 

 "— -fokának egyúj meghatározási módjáról. Transformá- 
... torok — (Il. Korda Dezső a.) 
—  sköre. Az önkormányzat — (I. dr. Balogh Arthur a.) 
.— köri bíráskodás és a magyar hatásköri biróság sSzer- 

vezete. (l.. Vitéz Géza a.) 
2 biróság szervezete. Hatásköri biráskodás és a 

. . magyar — (1. Vitéz Géza a.) 108088 
Hatvan ostroma és bevétele 1596-ban. (I. Gömöry 

Gusztáv és Hadtört. közlem. VII. 1. a.) i 
— -boldogi ásatások. A — (I. dr. Pósta Béla a.) 

. Hatvani istván feljegyzése Domokos Márton haláláról. 
(Irod. tört. közl. XVI. 1.) a 

Hatványsor összegezhetősége az összetartási körön. A — Ü. 
(I. Riesz Marczell a.) 48 

. Hauer Férencz ktag fr. 1899. márcz. 20-án. (Akad. . 34 
értes. 113.) I va 

— —. felett. Emlékbeszéd —  Böckh János I. tagtól. " 
(Emlékb. XI. 2.) : Mk bd 

Haugh Béla. A szegzárdi múzeum újabb SZerzebátylot 
4 ábrával. (Arch. értes. XXII. 4.) 

— Alsónyéki ásatás. Tolna m. (Arch. értes. XXVIII. 5) 

Haupolter A. Hpl. -k — (I. Hpl. a) 

Havas Sándor $. Gömöri — (Arch. értes. XIV. 5.) 

alt l 9. gálkó 



Havas— Hazai 
d has. 

. — -observatoriumon (Kalocsán) 1881—1888-ban tett 
Anemometer-észleletek. (1. Fényi Gyula a.) 

. —— — — 1887-ben tett protuberánczia észlelések. (1. Fényi 
1. Gyula a.) 

— — — általános eredményei. (I. Fényi Gyula a.) 
Hazai archaeologiánk a magyar orvosok és természet- 

. vizsgálók vándorgyűlésein. 1840—1888. (Il. Száraz 
Antal a.) 

—  Asparabus-félék monographiája. A — (Il. dr. Ber- 
nátsky Jenő a.) 

— ásványvizek összehasonlítása a külföldiekkel. A — 
(I. Than Károly a.) 

— bronzkori tárgyak vegyelemzése. (1. Loczka József 
a és Arch. értes. IX. 5. a.) 

. — Első Takarékpénztár-Egyesület Háy-alapitványából. 
B Pályázatok a Pesti — (Akad. értes. 29, 31, 77, 113, 

125, 137, 140, 149, 195, 198/199, 209.) 
— emlékei. A magyar honfoglalás — (I. Hampel Jó- 

zsef alatt.) 
— — A magyar honfoglalási kor — (I. Hampel Jó- 

zsef alatt.) 

. —— Havaselvi részekben levő hadak kapitányaihoz. (1. Had- 
38 tört. okmánytár 1. szám a.) 
. —— — vajdaság numismatikájához. Adalékok a — (I. Réthy 
:§ László a.) 
. —— Havasi útja. Thököly — (I. dr. Szalay Béla a.) 
. —— — -ok geotektonikai vázlata az Oltszorostól a Vaskapuig. 
úŰ Az erdélyi — (I. Inkey Béla a.) 
. —— Havass Rezső dr. Dálmát irodalom. Kivonat. (Akad. 
aa értes. 193.) 
. —— Hawaii-szigetek Copepoda-faunájának ismeretéhez. Ada- 
§ tok Hátsóindia, Sumatra, Java és a — (I. Daday 
3 Jenő a.) j 
. —— Haynald Lajos dr. T. (I. Hpl. a.) 
." —. — ig. és tiszt. tag. 1816—1891. (I. Akad. értes. 23. és 
ű " Fraknói Vilmos a. is.) 
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Hazai 

Hazai emlékeken. Beham és Flötner művészete — 
(I. Mihalik József a.) 
— Családi czímerek — (I. Bárczay Oszkár a.) 
áhasággyá a bronzkori urna magánbirtokban. Ábra. (Arch. 
értes..IX. 5.) 
ezüstérez. Andorit új — (I. Krenner József S. a.) 
és külföldi téretak, melyeknek akadémiai kiadvá- 
nyok hivatalból küldetnek. (Akad. értes. 29, 41, 53, 
6017; 09, 101, 113, 125, 1ö7, 149, 161 78; 185, 
195, 209, 291, 583, 945. szám A): 
idegen nyelvjárásokról. A — Kivonat. (Il. Petz Ge- 
deon alatt.) 
intézetek, melyek az Akadémia kiadványait átalány 
fejében kapják. (Akad. értes. 29, 41, 53, 65, (7, 
09, 101, 113, 125, 1837, 149, 161, 173, 185, 195, 
209, 221, 233, 245. szám a.) 
irodalom. (Nyelvt. közlem. XXXIII. 1. és XXXVII. 3.) 
kalendáriumokban. Régészet a — (Arch. értesítő 
XXVIII. 5.) 
képviselőik. . Az Asplanchna-fajok reviziója és — (I. 
dr. Daday Jenő a.) 
leletek az avar uralom korából. Újabb — (I. Hampel 
József a.) 
limestanulmányaink rendszeresítése szempontjából. A 
német birodalmi limes-bizottság eredményei és kutatá- 
sainak tanulságai — (Il. Téglás Gábor a.) 
lőportartók szarvasagancsból. Régi — (Il. dr. Jankó 
János a.) 
múzeumok dolgában. Értekezlet a — (Arch. -értes. 
XIII. 5.) 
Okmánytár. — (Codex diplomaticus patrius hung.) 
VILI. kötet. Szerkesztette Nagy Imre. VII és 474 
lap. 1891. 6.— 
— U. a. ismertetése. (Akad. értes. 32.) 

— ötvösczéhek pecsétei a XVII. és XVIII. századból. 
(I. Mihalik József a.) § 
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Hazai—Hazánk 409 

Hazai ötvösműveink az ezredéves országos kiállításon. 
Régi — (I. Mihalik József a.) 

— — -műveken. Ösmeretlen czímerek — (I. Csergheö 
Geiza a.) 

— — -ség köréből. Tanulmányok a régi — (1. Mihalik 
József a.) 

— — -ünk történetéhez. Adalékok — (I. Mihalik Jó- 
zsef a.) 

— ősrégészeti irodalom tárjozztésékek A — ú József 
fhg. alatt.) 

— pecsétmetszők. (Il. Kemény L.: a.) 
— szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv- 

járásokban. A j: gy változás a — (I. Asbóth 
Oszkár a.) 

— viszonyainkra. A classica-philologia jövője,  tekin- 
tettel — (I. Pécz Vilmos a.) 

Hazay Samu. A X. századbeli magyar hadügyről. 
Tanulmány. (Hadtört közl. I. 3/4.) 

tte Védőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király 
alatt. Hadtörténelmi jözztálratyá (Hadtört. közlem. 
HA) 

Hazánk és a német philologia a XIX. század elején. 
(I. Bleyer Jakab a.) 

. — flórájának jellemzéséhez. Növényföldrajzi vonások — 
(Il. dr. Simonkai Lajos a.) 

— mezőgazdaságának történetéből. Egy fejezet — (l. 
Tormay Béla a.) 

— népe 1890-ben. (1. Keleti Károly a.) 
— s főleg Erdély XVI-—XVIII. századi történetéhez. 

Lengyelországi adalékok — (I. Veress Endre a.) 

— XI. és XII. századi történeteihez. Chronologiai meg- 
állapítások — (I. Mátyás Flórián a.) 

— tölgyfajai és tölgyerdei. (I. dr. Simonkai Lajos a.) 
— -ban. A kard-, kézi lőfegyver- és tölténygyártás tör- 

ténetéhez — (1. Thaly Kálmán a.) 
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. ———— Hazánkban a középkorban. A magán kegyúri jog — 
: SRA (I. Kollányi Ferencz a.) G 

... — — c A magyar fauna Bombinatorjai és egy új Triton 
6: (Molge) faj — (I. Méhely Lajos a.) 1 Í 
.  ——— — —- A népvándorlási kor ornamentikája — (IL Hampel . 
"EIA József a.) ; 

— — Dr. Nagy Sándor hátrahagyott irataiból: A tano- 
 : GETE dai dráma előzményei — (I. Nagy Lajos a.) 

,.  . ———— — —. Az Ithyphallus gomba és Coepophagus atka 
s LÖRZÁGGBB együttes föllépése — (Il. Istvánffi Gyula a.) 
. ———— — — Gessner Salamon — (I. Fürst Aladár a.) 
—. —. — — — Gottsched — (I. Bleyer Jakab a.) 

. —— — — Nagy emberek verbuválása — (I. Hugyecz An- 
KM tal alatt) 
V88 188 — — Ujabb adatok az ötvösség: történetéhez —- (Il. 

Kövér Béla a.) 

5308 ke. . Hazslinszky Frigyes. A  magyarhoni lemezgombák 
Mé (Agaricini) elterjedése. 117—205 lap. 1890. (Math. 
út és term. tud. közlem. XXIV. 3.) 8 1.60 

. — — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 20.) 
."— Magyarország és társországainak húsos gombái. 5 

Bő tábla rajzzal. 216 lap. 1895. (Math. és term. tud. 

" E — — sphaeriái. 15 tábla eredeti rajzzal. 333 lap. 7 
.1892. (Math. és term. tud. közlem. XXV. 2.) T.20 

—. r. tag T 1896. nov. 19-én. (Akad. értes. 89.) vö 
— — tagról. Emlékbeszéd — Mágócsy-Dietz Sándor 1. 

tagtól. (Emlékbesz. IX. 10.) 80 
! Háború. Erdély és az északkeleti — (I. Szilágyi 

77904 Sándor a.) 3 
es — idejéből. Lamberg gróf császári biztos följegyzései 

ke a a kurucz — (I. G. G. a)" 
3 — költségeihez 1592-ben. Mennyibén járultak Ő Felsége . 

örökös tartományai a — (Hadtört. közl. VII. 3.) 
188 — philosophiája. A — (I. Kemény Ferencz a.) 
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Háború TAJKAIYKÉN SET 

j Háború történetéhez. A tizenötéves török — (I. Márki 
Sándor a.) 

."— A 1788—89-iki török — (I. di. Szádeczky 
Lajos a.) 
Az 1866. évi osztrák-porosz — (I. Balás György a.) 
előtti időszakból. Hadi szabályok a magyar lovasság 
és a hajdúk számára a vé éves  — (Il. Gömöry 
Gusztáv a.) 
idejéből. Hadi kiáltvány az 1789-ik évi török — - (k. 
: szgk B ll; b; 
-ban. k ldbltnszárostód A. Kótévos s (hr 
Illéssy János a.) 
— Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökösö- 
dési — (Il. K. A. a.) 
-ból. Válságos helyzet; egy epizód a hátárás SSASLÓ, 
(Hadtört. közl. I. 3.) 
-i. II. Géza orosz-gőrög — (I. Pauler Gyula a.) 
-ja Rudolf ellen. Bocskay István — (I. Rónai 
Horváth Jenő a.) 
— a törökökkel, 1737—1739. Sakir bej és Szubhi 
török történetírók leírása szerint. III. Károly zrsizhki 
dr. Karácson Imre a.) 
— I. Rákóczy György 1636-iki — (I. dr. Karácson 
Imre a.) 
-jában szolgált erdélyi katonák: Székely Zsigmond, 
Toldalagi János és Székely András levelei gróf 
Teleky Sándorhoz hadi hírekről 1742—1743. A Mária . 
Terézia — (Hadtört. közlem. VILI. 1.) 
-k Hátán Fürstenfeldre. 1704—1706. A kurucz — 
2 ls E iegzk 
és idejébő 51 Egy harczintézkedés a sziléziai — (I. 
Szilágyi István a.) 

- — idején a poroszok a katonát. Hogy fogták a 
sziléziai — (Hadtört. közl. I. 1.) 

— :— idejéből. Katonai szerződés-levél a nagy török — 
(A. dr. Szendrei János a.) 

a 
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Háborúk időszakából. Egy portyázó különítmény jelen- 
tései a sziléziai — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

— — -ban kitünt magyar katonák. A franczia forra- 
dalmi — (I. Miloódánovics Simon a.) 

— — — A cs.és kir. hadi levéltárállomány kimutatásai, 
létszám és szolgálati táblázatai alapján. Közli Gömöry 
Gusztáv. Ausztria hadereje az  1792-től 1866-ig 
folytatott — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

— —. — Bethlen Gábor hadseregének szervezete és 
hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt — 
(I. Olchváry Odön a.) 

— -ról 1734. Egykorú levél a lengyel örökösödési — 
(I. Thaly Kálmán a.) 

— — Tudósítások az 1737—38-iki török — (I. K.J. a.) 

Hágában. Az első nemzetközi diplomácziai és törté- 
nelmi congressus — (Il. Ováry Lipót a.) 

Hályog keletkezéséhez. Adatok az öregkori szürke — 
(I. Schwitzer Hugó a.) 

— -eltávolító műszerek. (1. Schulek Vilmos a.) 
— -kicsusztatáshoz, horpadtan csonkított lebenynyel és 

kerek szembogárral. Műszerek a — (I. Schulek 
Vilmos a.) 

— -nak egy új műtéti módja. A szürke — (I. Schulek 
Vilmos a.) 

— operálás csonka lebenynyel. (I. Schulek Vilmos a.) 

Hám. (1. Sz. J. a.) 
Hári Pál. Adatok a téli álmot alvó emlősök anyag- 

forgalmához. (Math. és t. t. értes. XXVII. 3.) 
—- Vizsgálatok a 63 aoajegpálakás ség (Math. és t. t. 

értes. XXIII. 4/5.) 
Hármas História. Arany János és a — (Il. Dr. Il. b. a.) 
— -könyve. Verbőczy István — (I. Verbőczy István a.) 3 
Háromszék és Brassó vármegyékben. Sánczvonulatok- 0 

ról — (Il. Roediger Lajos a.) ; 
—- -i nyelvjárás ügyében. A — (Il. Horger Antal a.) z 
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Háromszéki nyelvjárásban. A feltételes és felszólító 
módú időalakok a — (1. Erdélyi Lajos a.) 

— — — Időalakjaink és módjaink a — (I. Erdélyi 
Lajos a.) 

— — — -ok. A — (1. Horger Antal a.) 
."- £ — -ról. A — (I. Erdélyi Lajos a.) 
Hártya. Piry — (1. Nyelvemléktár XV.) 
— -diffusio és felszívódás. (I. Róth-Sehulz Vilmos és 

Kőrösi Kornél a.) 
Hártyákon és üveglemezeken. A hangáttétellel előidézett 

hangidomokról rezgő — (Il. Antolik Károly a.) 
Hártyás részeiről. Az orrüreg középső járatának — (I. 

Onodi Adolf a.) 
Hátgerinczsorvadás következtében keletkező vakság. 

. A — (I. Grósz Emil a.) 
Hátsóindia, Sumatra, Java és a Hawaii-szigetek Copepoda- 

faunájának ismeretéhez. Adatok — (I. Daday Jenő a.) 
Hátvéd-harczban. Huszárok a — (Hadt. közl. VII. 4.) 
Házacskák Erdélyben. Csúcsives szentségtartó fülkék 

és — (Il. dr. Roth Viktor a.) 
Házasságjogunk reformja nemzetközi viszonyulataiban. 

(I. Várnai Sándor a.) 
— -kötési jog történelmi alapjai. Az egyházi — (I. 

Reiner János a.) 
Házi oltárkája. Árpádházi boldog Margit állítólagos — 

(I. Czobor Béla a.) 
Házsongárd. (1. M. J. a.) 
Háztűznézni. (Il. M. J. a.) 
Hámatologiájához. Újabb adatok az újszülöttek — (I. 

Schiff Ernő a.) 
Hebrida szigeteken. Megalithikus emlékekek a — 2 

ábrával. (Arch. értes. XVI. 1. és ,X. Y." a. is.) 
Hedychinum Gardnerianum Wall-virágának szerkezete 

és biologiája. A — (I. Schilberszky Károly a.) 
Heer Oszwald k. tagról. Emlékbeszéd — Klein Gyula 

l. tagtól. (Emlékb. VI. 8.) —.80 
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. Hegedős Sebestyén. (I. ifj. Kemény Lajos a.) 

Hegedősök. Magyar és német — (I. Petz Gedeon a.) 
, Hegedüű"-jéről. Arany — (. Waldapfel János a.) 
— -ről. ,Jóka ördögé"-hez és a — (I. Imre Lájos a.) 
Hegedüs István. A görög bölcsészet főként a műalak 

szempontjából. (Akad. értes. 157.) 
— A , Szelek versenye." Janus  Pannoniustól. (Irod. 

tört. közlem. IX. 1. I 
— Az absolutus esetek. Kisérlet az összehasonlító mon- 

. dattan köréből. (Nyelvt. közl. XXIV. 3.) I 

— Az accusativus a görögben. (Nyelvtud. közlem. 
XXVI. 1/2.) 

—  Aischylos , Perzsák" cz. drámájáról. Bevezető elő- 
adás. (Akad. értes. 129.) 

. — Analecta recentiora ad historiam renascentium in 
Hungaria litterarum spectantia. Jussu Academiae 
Scientiarum Hungaricae ex variis fontibus hausta 
cum commentariis edidit — 431 lap. 1906. Sze 

— Aristophanes , Madarai"-ról. Kivonat. (Akad. érte- 
sítő 68.) 

—  Bakchylides. Kivonat. (Akad. értes. 107.) 
— Bartholomeo Della Fonte. (Irod. tört. közl. XII. 1.) 

. — Bartholomeus Fontius és Mátyás király. Kivonat. 
(Akad. értes. 152/153.) 

. — Dudith András életéhez. (Irod. tört. közlem. X, 4.) 
— Egy angol humanista Janus Pannoniushoz. Kivonat. 

(Akad. értes. 163/1635.) 
— Egy olasz költő Mátyás királyhoz. (Irod. tört. köz- 

: d. eEgdbo set 8 A 2 As . : 
—  Emlékbeszéd Ábel Jenő lev. tagról. 27 lap. 1900. 

(Emlékb. X. 4.) —.60 
— — Szász Béla felett. (Athen. IX. 1.) 
— Ekesszólás a művészetek közt. (Athen. IV. 3.) 
— Ertelmi egyezés a görögben. (Nyelvtud.  közlem. 

XXV. 2.) ; 
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kás atos ú 

ast  álabáásálas nak ae 



. Hegedüs István 415 

. —. Hegedüs István. Garzoni gyászbeszéde Mátyás király 
K felett. Kivonat. (Akad. értes. 143.) 
. — — Görög históriás ének Mihály vajdáról. (Irod. tört. 

közlem. III. 1.) 
. — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 37.) 

. — Guarinus és Janus Pannonius. 87 lap. 1896. (Nyelvt. 
értek. XVI. 8.) 1.60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 80.) 
. — Gyászbeszéd Máty ás király felett. (Irod. tört. köz- 

lem. XI. 3.) 
— Irodalomtörténeti tarlózatok az olasz könyvtárakban. 

(Irod. tört. közlem. VILI. 2/4.) 

— Janus Pannonius dicséneke Jacobus Marcellusra. 
Kivonat. (Akad. értes. 93. és 1. , Pannonius" a.) 

— Jelentés a Bulyovszky-pályaműről. (Akad. értes. 103.) 
— —  —  Warkas-Raskó pályázatról. (Akad. értesítő 

112. 172.) 
— — — Gorové-pályázatról. (Akad. 150/151, 203.) 
— —  —  Nádasdy-féle pályázatról. (Akad. értesítő. 

Ma ZLAA21B) 
" "— — az Ormody Amélia-jutalomról. (Akad. értesítő 

222/223.) 
— Joannes Pannonius éneke. (Irod. tört. közlem. X. 2.) 
— József főherczeg emlékezete. (Akad. értes. 198/199.) 
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E  — Lucretius Carus. (Athen. III. 1/3. és Akad. értes.51.) 
. . — Menander Redivivus. 138 lap. 1909. (Nyelvtud. értek. 
4 XXI. 3. és Akad. értes. 227.) j 2.80 

.  — Nagyfalvi Gergely ismeretlen Carmene. (Irod. tört. 
4 közlem. I. 4.) 
.  — Niauis , Epistolae breues." (Akad. értes. 168.) 
.  — Petrarca , Szózatja" és egyik latin költői levele. 21 
a lap. 1905. (Nyelvt. értek. XIX. 6. és Akad. értesitő 
Mi: 188/189.) —.50 

. — Pindaros epinikiosainak műfordításai. Kivonat. (Akad. 
értes. 142.) 



416 Hegedüs 

Hegedüs István. Raguzai emlékbeszéd Mátyás király 
felett. (Irod. tört. közl. XV. 3/4. és Akad. ért. 181.) 
Titus Vespasianus $Strozza és Janus Pannonius. 
Kivonat. (Akad. értes. 217.) 
Sylvester János latin versei. Részlet. (Akad. értes. 
244. és Irod. tört. közl. XX. 4.) 
l. t. beszéde Széchy. Károly It. ravatalánál 1906. 
január 4-én a Tudományegyetem csarnokában. (Akad. 
értes. 193.) 
Themistius XII. beszéde. (Irod. tört. közlem. XI. 2.) 
—- és Dudith András. (Irod. tört. közlem. XI. 2.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 133.) 
Újabb adalékok a magyar humanismus történetéhez. 
Kivonat. (Akad. értes. 197.) 
Vajda Péter emlékünnepén. Elmondotta — Pápán 
1898. május 15-én. (Akad. értes. 103.) 
1. Ábel Jenő és , Carlyle Tamás: A hősökről" a. is. ( , Carly 
Loránt dr. A sociologia sarktétele. 105 lap. 1901. 
(Társ. értek. XII. 7.) rna 
— U. a. Kivonat. (Akad. értes. 142.) 

Sándor. Az adóeszmény tudományos és gyakorlati 
szempontból. Kivonat. (Akad. értes. 50.) 
— U. a. 25 lap. 1894. (Társad. értek. XI. 7.) —.60 
Az aranyvaluta terjedése. Kivonat. (Akad. értes. 160.) 
Birálatok a Dóra-jutalomra érkezett pályamunkákról. 
(Akad. értes. 66.) 
— a Lévay Henrik-jutalomra érkezett pályaműről. 
(Akad. értes. 483.) 
Bizottsági jelentés a Nagyjutalomról és Marczibányi- 
mellékjutalomról. (Akad. értes. 202.) 
Jelentés a Dóra-pályázatról. (Akad. értes. 30.) 
— —  , Pesti magyar kereskedelmi bank" jutalma 
tárgyában. (Akad. értes. 92.) 
— az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság 
pályázatáról. (Akad. értes. 190.) 



Hegedüs—Hegység TERE őrt ükT 

Hegedüs Sándor -r. 1906. décz. 28-án. (Akad. ért. 209.) 
— ravatalánál 1906 decz. 81-én. Nagy Ferencz rt. 

beszéde — (Akad. értes. 205.) . : 
— — felett. Emlékbeszéd — (I. Nagy Feronci a): 

Hegel természetphilosophiai rendszere, (1. dr. Simon 
József a.) 

Hegemóniáért. Harcz a német — (1. Friedjung 
Henrik a.) 3 

Hegyfoky Kabos. A csapadék SlÜÍSák napszakonként. 
(Math. és term. tud. értes. XVII. 4.) 

— A felhőzet a magyar szent korona országaiban. 22 
számtáblázattal, 2 grafikai táblával, 1 térképpel s 
ábrával. 403 lap. 1899. (Math. és term. tud. közlem. 
XXVII. 3.) 6.— 

— A levegő alsó és felső áramlásainak viszonyairól. 
(Math. és term. tud. értesítő XII. 6, 8/9.) 

— A magyar Alföld csapadékviszonyairól. (Math. és 
term. tud. értes. IX. 5/6, 8/9.) . 

— U.a. kivonata. (Akad. értes. 17.) 

— A zivatarokról. 72 lap. 1989. (Term. tud. . értek: 
XIX. 5.) 1—- 

— — U. a. (Math. és: t. t. értes. VII. 8/9.) 
— Az alsó és felső légáramlatok a magyar Alföld 

közepén. (Math. és term. tud. értes. XIV. 3.) . 

— — — sebessége. (Math. és term. tud. értes. XIII. 2.) 

—  Folyóink vízállása és a csapadék. 15 számbeli -táb- 
lázattal, 5 grafikus táblával és 2 ábrával. 102 lap. 
1897. (Math. és term. tud: közlem. XXVII. 1.) 3.— 

Hegység eruptiv kőzetei. A Mátra — (I. dr. Mauritz 
Béla a.) 

—  mohaflórájának ismeretéhez. Adatok a Bihar —— (1. 
Péterfi Márton a.) 

— -ből Görögországban. Azurit a Laurion — (Lt: Zimányi 
Károly a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 21 
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418 I Hegy—Heinrich ; 

Hegy-vidék védelmében. A rozsnyói castrum s a Szerepe 
a törcsvári és vöröstoronyi szorosok közé eső — (. 
Téglás Gábor: , Újabb adatok Dacia hadszerveze- 
téhez" a.) 

— -vonulat geologiai viszonyai. A rudobánya-szent- 
andrási — (I. Koch Antal a.) 

Heinlein István. Gyászbeszéd Péczely József felett. 
(Akad. értes. 226.) 

— Kölcsey Ferencz jegyzőkönyvéből, (Akad. értes. 230.) 
— Mikszáth Kálmán művei idegen nyelveken. (Akad. 

értes. 251.) 
Heinrich Gusztáv. A messinai ara. Kivonat. (Akad. 

értes. 26.) 
— A német irodalom története. II. kötet. Kis 80, XV 

és 567 lap. 1889. JA Magy. Tud. Akadémia Könyv- 
kiadó Vállalata.] (Elfogyott.) 

— A , Waltharius" forrása. Kivonat. (Akad. értes. 128.) 
— Az , Edda" eredetisége. Kivonat. (Akad. értes. 36.) 
— Aranyos-rákosi Székely Sándor. (Irod. tört. közlem. 

ha ARE SAS 
— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 

a Marczibányi-mellékjutalomról, (Akad. értes. 42.) 
— Főtitkári jelentés. (Akad. értes. 186/187, 196, 210/211, 

222/223, 234/235, 246/247.) 
— Gyászbeszéde eróf Kuun Géza ig. és tt. ravatalánál 

1905. ápr. 11-én. (Akad. értes. 190.) 
— Jelentés az Ipolyi-jutalomról. (Akad. értes. 150/151.) 
— — — a Karátsonyi-pályázatról. (Akad. ért. 76. és 148.) 
— — a Kóczán-pályázatról. (Akad. értes. 158, 204, 

D1/:2024./A/ 18) 
— — — [Lévay-díjért versenyző munkákról. (Il. Akad. 

értes, 129, 163/165. a.) 
— — — Teleki-pályázatról. (Akad. értes. 64, 232. a.) 
— — —.- Vojnits-jutalomról. (Akad. értes. 232.) 
— —  —, báró Wodianer-jutalomról. (Akad. értes. 196, 

208, 220, 232, 244. a. is.) 
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Heinrich—Hekler 419 

Heinrich Gusztáv. Kazinczy levelezésének ÍV. kötete. 
Előterjesztés. (Akad. értes. 47.) 

— — — , Ferencz és az Akadémia. (Akad. értes. 240.) 
— Kisfaludy Sándor regéi.. (Irod. tört. közl. I. 1.) 
— Magyar elemek a német költészetben. (Akad. érte- 

sítő 162.) 
— Ossian hazánkban. Kivonat. (Akad. értes. 145.) 

— Széchenyi és az Akadémia. (I. , Akadémia Széchenyi- 
emlékünnepe" a.) 

— és dr. Váczy Jánosnak válasz. (I. dr. Komáromi 
András a.) 

— (I. Akad. értes. és , Régi magyar könyvtár" a. is.) 

(Arch. értes. XVIII. 
— harang. A — (l. rvaltszó József a.) 
— praehistorikus telepekről. A mislyei és — (1. Mihalik 

József a.) 
Hekler Antal dr. A nemz. Múzeum dunapentelei ása- 

tásai 1908-ban és 1909-ben. 8 ábrával. (Arch. értes. 
XXX. 1.) 

— — — két római ruhás női szobra. 2 ábrával. (Arch. 
értes. XXIX. 5.) 

—  Alkamenes. (Phidias tanítványa.) 2 ábrával. (Arch. 
értes. XXV. 4.) 

—  Alkamenes tanulmányok. [/II. 2 fénynyomatú kép- 
melléklettel és 7 ábrával. (Arch. értes. XXV. 2.) 

— Asklepios szobra a n. múzeumban. 1 ábrával. (Arch, 
értes. XXVIII. 4.) 

—  Avarkori sírok Dunapentelén. 21 ábrával. (Arch. 
értes. XXIX. 2.) 

. — Ephesos. — Miletos. — Pergamon. — Delos. (Arch, 
értes. XXVIII. 4.) 

— Hephaistos visszatérése. (Festett görög harangkráter 
a Louvreban.) 1 fénynyomatú képmelléklettel. (Arch. 
értes. XXVI. 2.) 
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. Hejczei Gergelyhegyről ADA m.) Kővésők — Ábra.. 
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420 Hekler— Hellebrant 

Hekler Antal dr.  Hermes-Tóth szobrocskák a nemz. 
. múzeumban. 4 ábrával. (Arch. .értes. XXVIII. 2.) 
— Két római császárfej. 4 ábrával. (Arch. ért. XXVI. 4.) 
—- Márványfej és bronzmaszk a n. múzeumban. 5 ábrá- 

val. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 
— Ókor. (Arch. értes. XXIX. 1. 3.) 7 
— Őskor. 2 ábrával. (Arch. értes. XXX. 4.) 
— Római övdíszek. 10 ábrával. (Arch. értes. XXX. 3.) 
— Ruhás római női szobrok a Flaviusok korától kezdve 

a császárság. végéig. 2 képes táblával és 2 ábrával. 
(Arch. értes. XXVIII. 1. 

— — — Augusztus és a Claudiusok korából. 5 képes 
.. melléklettel. (Arch. értes. XXVII. 2.) 
— Sarapis szobrocska a Nemzeti Múzeumban. 1 ábrá- 

val. (Arch. értes. XXX. 4.) 
Held Viktor. A jász-alsó- szent-györgyi SÍT. 15 ábrával. 

" (Arch. értes. XXI. 2. 
Hell Miksa levelei. (Irod. tört. közl. III. 9/8.) 
Hellebrant Árpád. A M. Tud. Akadémia könyvtára. 
. (Akad. értes. 149.) 
e Diplomatariumok és Monumenták a M. Tud. Akadé- 
. mia könyvtárában. 172 lap. 1909. 
—  Egyleveles nyomtatványok a XVIII. századból. frod. 
"tört. közl. XVIIL 1/2.) 
— Enyedi György XVI. századbeli latin KOZAMGGYŐN 

(Irod. tört. közl. XIII. 2.) 
— Irodalomtörténeti repertorium. (Il. az San tört. köz. 

lem." minden füzetének végén.) 
— Jelentés a , Régi Magyar Könyvtár" III. kötetéről. 

(Akad. értes. 48.) 
—  Könyvészet. (A s Nyelvtudom. Közlem." és az , Íro- 

dalomtört. közlem." minden füzete végén.) 
— Tompának egy fiatalkori verse. (Irod. tört. közlem. 

VILI. 4.) 
— utazási jelentése. (Akad. értes. 46.) 
— (1. Szabó Károly a. is.) 



Hellenismus—Heller 421 

Hellenismus és a philonismus kosmogoniája. A — (I. 
Raffay Sándor a.) 

Heller Ágost. A Goethe-gyűjtemény. Jelentés. (Akad. 
értes, 78.) 

— A physika története a XIX. században. Ismertetés. 
. (Akad. értes. 22.) 

— Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény .katalogusa. 
a) Könyvtár. b) Kéziratok. c) Arczképek és metszetek. 
d) Érmek. e) Zeneművek. Összeállította — Kis 89. 
145 lap. 1896. —- 60 

— — U. a. német nyelven is. (Hornyánszky V. kiadása.) 

— Az energiatan alapjairól. 16 lap. 1894. (Mathem. 
értek. XV. 5.) —.30 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 58. és Math. és t. 
.t. értes. XII. 7.) 

— Adalékok az anyag problémájához. (Math. és term. 
tud. értes. VIII. 8/9.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 6.) 
—- A Magyar Tud. Akádémia könyvtára. Főkönyvtárnoki 

. jelentés. (Akad. értes. 87, 101, 113, 125, 1837.) 
— Jelentés ,A fizika története a XIX. században" 

czímű munkájáról. (Math. és t. t. értes: VII. 8/9.) 
— — az Akadémiák Szövetségének 1900. évi gyűléséről. 

(Akad. értes. 138/139.) 
— 6. a londoni nemzetközi bibliographiai conferentiáról. 

(Akad. értes. 84, 110, 118 és 138/1839.) 
— — — Párisban 1901. április havában tartott köz- 

gyűléséről. (Akad. értes. 138/139.) 
— Ohm-nak a galvánlánezra vonatkozó, feledésbe ment 

. egyik értekezéséről. (Math. és term. tud. értes. XI. 5.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 46.) 

—  Schenzl Guidó dr. emlékezete. 1823—1890. (Akad. 
értes. 25.) 

—  Természettudományok és  philosophiai világnézet. 
(Athen. II. 3.) 
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422 Heller — Helyesírás 

Heller Ágost. tala áramlatok a természetphilosophiá- 
ban. (Athen. I. 1.) 

— (1. , Georgius de Hungaria arithmetiká"-ja a. is.) 
— T. 1902. szeptember 4. (Akad. értes. 161.) 
—- emlékezete. Fröhlich Izidor rendes tagtól. (Emlékb. 

1. 8 TER Alg TKZ —.60 
Heller Farkas dr. A társadalmi gazdaságtan tudo- 

mányának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben. 
(Athén. XIII. 1—2.) 

Hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. Újabb — (I. 
dr. Télfy Iván a.) 

Helmeczi sírhalmok. A Király — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
Helmholtz Hermann és a jelenkori német HUdOKANYOSSAB 

(I. König Gyula a.) 
— T. 1894. szept. 8-án. (Akad. értes. 65.) 
Helminthologiai tanulmány. (I. Daday Jenő a.) 
Helsingforsi egyetem finnugor tanári széke. A — 

(Nyelvt. közl. XXXIV. 1., 3/4.) 
— — U. az. Az upsalai — (Nyelvt. közl. XXXIV. 1.) 
Heltai , Közbeszéde" újabb fordításban. (Il. Kanyaró FE. a.) 
— Gáspár. (I. , Régi magyar költők tára" VI. kötet.) 
Helyesírás és túlterhelés. (I. Sebestyén Károly a.) 
— kérdéséről. A — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
— történetéhez. Adatok a magyar nyelv és — (I. 

Melich János a.) 
— ügyében kiadott franczia kormányrendelet. A — 

(Nyelvt. közlem. XXIII. 2, 4.) 
— álapja. A magyar — (I. Volf György" a.) 
— elvei és szabályai. Ujabban átvizsgálva kiadta a M. 

Tud. Akadémia. A magyar — 5-ik változatlan kiadás. 
30 lap. 1890. —-,20 

— — U.az.6-ik változatlan kiadás. 301.1891.(Elfogyott.) 
—  — — Újabb lenyomat 30 lap. 1894. (Elfogyott.) 
— — — Ujabban átvizsgálta, 1901. február  25-iki 

összes ülésen elfogadta és kiadta a M. Tud. Aka- 
démia 36 lap. 1901. (Elfogyott.) 
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Helyesírás— Helytartótanács 423 

Helyesírás elvei és szabályai. Szó- és tárgymutatóval, 
A magyar — 58 lap. 1902. — 

— — szabályai. (I. Sz. J. a. is.) 
— -i reformja, A franczia Akadémia, — (Nyelvt. közlem. 

XXIII. 3.) 
— — — .-mozgalom. Angol —(Nyelvt. közlem. XXIII. 3/4,) 
Helyettesítés charakteristikus egyenletének tényezőkre 

való felbontása. Az indukált — (I. Rados Gusztáv a.) 
— csoportjai. Indukált — (I. Rados Gusztáv a.) 
— -ek elméletéről. Az adjungált — (I. Rados Gusztáv a.) 
— — együtthatói között fennálló feltételi egyenletek, 

Az orthogonális — (1. Rados Gusztáv a.) 
— — elméletéhez. Az orthogonális — (I. Rados G. a.) 
Helynevek Erdélyben. 0-görög — (Il. Asbóth Oszkár a.) 
Helyrajza, hadállásának stratégiai és közgazdasági 

jelentősége. A Tabula-Peutingeriana hármas" dácziai 
útvonalából az Uj-Palánkától Zsuppáig vagyis a 
Bisztra-Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető 
útvonal — (I. Téglás Gábor a.) 

— és technikai szerkezete. Az alföldi sánczok Maros- 
Duna közi csoportjának — (I. Téglás Gábor a.) 

— -i és szerkezeti sajátságai. Az alföldi sánczok Maros- 
Dunaközti csoportozatának — (1. Téglás Gábor a.) 

— — vonatkozásai és értelmezése. Centum putei nevé- 
nek — (Il. Téglás Gábor a.) i 

Helyreigazítás. (I. Zolnai Gyula a.) : 
— Barczafalvi újításaira vonatkozólag. (I. Nagyszigethi 

[Szily] Kálmán a.) 
Helységnévtár. Hadtörténelmi — A Rónai Horváth Jenő 

által írt , Magyar Hadi Krónika" I. és II. kötetéhez. 
81 lap. 1897. (Hadtört. közl. X. 5.) 

Helytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában. 
A király birósági személyes jelenléte és ennek — 
(1. Hajnik Imre a.) 

Helytartótanács I. Ferdinánd korában. A magyar — 
(I. R. Kiss István a.) 



424 psi .Hémalit—Herepey 

Hemalit a  Kakuk-hegyről a Hargitábán. vi Zimányi 
Károly a.) 

Hemiptera-faunája. A Magyar . Birodalom — (I, Hor- 
váth Géza a.) 

Hengermalom-Társaságtól. A Pesti — (1. Burchard a.) 
III. Henrik ellen. Nemzeti . függetlenségünk védelme — 

(I. Kiss Lajos a.) 
— támadó hadjáratai Magyarország ellen.  Térkép- 

melléklet. (Hadtört. közl. IV. 1.) 

Henszlmann Imre aesthetikája. (I. Kélecsényi János a.) 
— mint drámaíró, (1. Leffler Béla a.) 

Hephaistos visszatérése. (1. dr. Hekler Antal a.) 

Herakles bronzszobroecskája a n.. múzeumban. (I. dr. 
Ziehen Gy. a.) 

Heraldika kézikönyve, A — (I. Bárczay Oszkár a.) 

Herbart lélektanának alaptételeire. Alkalmi megjegyzé- 
sek — (Il. Schneller István a.) 

Herculem. Castra ad — (I. dr. Finály. Gábor a.) 
Herczeg Ferencz. A csoda. Elbeszélés. (Akad. értes. 

234/235.) 
— A rabszolga. (Akad. értes. 222/223.) 
— Jelentés a Péczely-pályázatról. (Akad. értes. 945.) 
— Ocskay brigadéros. Kivonat, (Akad. értes. 1834.) 

Herczog Ferencz. Vizsgálatok a férfi húgycső szövet- 
kezsgbt: és fejlődéséről, (Math. és term. tud. értes. 
9.62. 6 TÉNY áj TAB 

Horécsávak tartalmának szöveti szerkezetéről, A — 
(1. Tellyesniczky Kálmán a.) 

Herepey Károly. A gombási népvándorláskori sírokról. 
1 képes táblával. (Arch. értes. XV. 5.) 

— A nagyenyedi múzeum némely régiségeiről. 7 ábrá- 
val. (Arch. értes. XVII. 1.) 

— A nagyenyedi skytha leletek. 8 ábrával. (Arch. értes. 
XVII. 4. [24 ábrával.] XVIII. 3. [24 ábrával.) . 
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Herényi Gothard Jenő. (1. Gothard Jenő a.) 
Herjó. Karvaly és — (I. Gombocz Zoltán a.) 
Herman Ottó. A miskolczi palaeolith lelet. 7 ábrával. 

(Arch. értes. XIII. 1.) 
— — — ötletéből... Felelet Halaváts Gyulának; (Arch. 

értes. XIII. 2) 
— A rovás-írás ügyében kiküldött bizottság jelentése. 

(Akad. értes, 176/177.) 
— Az ősszám és az ősbetű viszonya irodalmunkban. 

4 ábrával és 2 táblával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— Petényi J. Salamon ornithologiai hagyatéka. Bevezető 

értekezés P. ornithologiai hagyatékának feldolgozásá- 
hoz. Felolvasta 1896. junius 15-én dr. Horváth Géza. 
(Akad. értes. 81.) 

, Hermann és Dorotheá"-jából. Goethe—-(I. Lehr Alberta.) 

. Hermája a boroszlói iparművészeti múzeumban. Szent 
Dorottya — (I. Hintze Ervin a.) 

Hermes-Toth szobrocskák a n. múzeumban. (I. Hékler 
Antal a.) 

Hermite Károly kültag "7 1901. január 14. (Akad. 
értes. 137.) i 

— — emlékezete. Kürschák József 1. tagtól. (Akad. 
értes. 188/189.) ; 

Hernádvécsei Vécsey Tamás. (1. Vécsey Tamás a.) 

Herodotos Dáciára vonatkozó földrajzi adalékainak kri- 
tikai méltatása. (1. Téglás Gábor a.) 

— és Anytos psephismája. (1. Schvarcz Gyula a.) 

Herold Boldizsár. (I. Kémény Lajos a.) 

Herpályi paizsdúdor. A — 3 ábrával és 2 képes táblá- 
val. (Il. dr. Reinach A.) 

Herpetológiai gyűjtéséről, különösen egy új-guineai új 
békanemről. Biró Lajos — (1. Méhely Lajos a.) . 

Hertelendy-pályázatról. Jelentés a — (Il. Szigeti József a.) 

— Károlyhoz. Gróf Széchenyi István levelei — ABEL: 
értes. 134.) 
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É Hertz-féle hullámok áthatolása az elektrolyteken. A — 
(I. Károly Irén a.) . 

Hervoya herczeg. (l. Thallóczy Lajos a.) 
Herzfelder A. D. Az a1 a 2-thionaphtalin és néhány 

származéka. (Math. és term. tud. értes. XIII. 4.) 
— Cementes János XVI. századi magyar chemikus. 

(Math. és term. tud. értes. XIV. 5.) 
" 08A Hesdáton. Római emlékkő — (1. Ornstein József a.) 
Ars Hesione. (Il. Fröhlich Róbert a.) 

— dombormű Duna-Pentelén. Ábra. (Arch. értes. X. 5.) 
Heterochrom photometria új módszere. A — (I. Révész 

ge Lt vésett se eze anak azt Tsa a zene ÉT: ba SZREB ds ú 

ezét ház Ze 

EY - Ph 

sal Géza a.) 
At Heteropodoidae. (I. Chyzer K. és  Kulcéykkky 149? 
TAB Arancae Hung. I. a.) 
8 Heveny nikotin-mérgezés ismeretéhez. : dataks a — (l. 
4 Vas Frigyes a.) 

Heves vármegye közgazdasági leírása. (I. Kemény Gy. a.) 
— — panasza a török ellen. 1629. (I. dr. Merényi L. a.) 

j — —. -i leletek. Bereg- és — (1. Lehóczky Tivadar a.) 
úg. . — Heyden Sebald gyermeki beszélgetései 1531-ből. (I. 
48 dr. Dézsi Lajos a.) 

Hédervári-család oklevéltára. (Il. , Báró Radvánszky 
Béla és Závodszky Levente" a.) 

Hét napjainak magyar nevei. A — (I. Melich János a.) 
Hétéves háborúban. A Nádor-huszárezred a szü d. 

j Illéssy János a.) 
288 — — -ból. Válságos helyzet. Egy epizód a — (Had- 
b tört. közl. I. 8.) 

Hétfalusi éremlélet. (Il. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
Héttollú buzogány? Mi az a — (Il. Ponori Thewrewk 

Emil a.) 
Hévízi castrumból. Dombormű a — (1. Téglás István a.) 
Hévizienses" czímű gyűjteményének tartalma. Bod P. 

, Noctes — (I. Koncz J. a.) 
Hibaigazítás. B. Vay Miklós választására vonatkozólag. 

(Akad. értes. 2.) 
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Hibák. A csillagingás és a vele kapcsolatos mozgás- 
felfogásbeli — (Il. dr. Pekár Károly a.) 

— és hangtörvények. Fonetikai kérdések. 3: Beszéd — 
(I. Balassa József a.) 

Hibás keletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke. A ha- 
mis, — (Il. dr. Karácsonyi János a.) 

, Hicks" postembryonalis fejlődésmenete. A Caridina 
Wyckii — (I. Daday Jenő a.) 

Hid. 1664. Az eszéki — Melléklet. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
. — — -fő védelme 1809-ben. A pozsonyi — (I. Schikofszky 

Károly a.) 
— — — védőéstámadó erődítései 1809-ben. Melléklet. 

(Hadtört. közl. VIII. 1.) 
Hidvéghy Sándor. Bakonytamásii leletekről. Képes táb- 

lával. (Arch. értes. XXII. 5.) 
Hieronymi Epistola. (Il. , Codexeink forrásai" IV.) 
Higanyos légszivattyú működési képességének meghatá- 

rozása. A Schuller-féle — (I. Kiss Károly a.) 
Highmórüreg viszonya az iköbölhöz és a legmellsőbb 

rostsejtekhez. A — (Il. Onodi Adolf a.) 
Hild Viktor. A jászberényi zománczos bronzlánczról. 

Egy képes táblával. (Arch. értes. XVIII. 5.) 
Hilinta. Hinta és — (I. Gombocz Zoltán a.) 
Hiímpellér. (1. Simonyi Zsigmond a.) 
Hiímvarrók. Gyöngyfűzők és — (1. Kemény L. a.) 
Hímzés a müncheni n. múzeumban. Zsigmond király 

sárkányrendjét ábrázoló régi — Ábra.(Arch. ért. XIX. 5.) 
Hímző Párisban 1384—1417. Magyar festő és mű — 

(I. Pór Antal a.) : 
Hindusztáni tanulmányok. (Il. Kégl Sándor a.) I 
Hinsberg Oszkár és Udránszky László. Néhány ben- 

zoyl-vegyületről. (Math. és term. tud. értes. VII. 8/9.) 
Hinta és hilinta. (1. Gombocz Zoltán a.) 

. . Hintze Ervin. Szent Dorottya hermája a boroszlói ipar- 
művészeti múzeumban. Színes képmelléklettel. (Arch. 
értes. XXII. 3.) 
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428 Hippokrates — Hívságos 

Hippokrates. A görög felvilágosodás tudománya. — (I. 
Hornyánszky Gyula a.) 

— milieu-elmélete. (1. Hornyánszky Gyula a.) 
Hirschler Ágoston. Adatok a fibrin hapdyáttttik ás. 

nek ismeretéhez. (Math. és term. tud. értes. X. 6/7.) 
— és Terray Pál. A szervetlen sók jelentőségéről a 

szervezet anyagcseréjében. (Math. és term. tud. érte- 
sítő XX. 5.) 

— —  tüdőüszök kórtanához. (Math. és term. tudom. 
. értes. VIII. 1.) 

988 

Hisnyó róm. kath. templom fálképei. (1. Gróh István a.) 
Historiam renascentium in Hungária litterarum Sspec- 

tantia. Analecta nova ad — (1: Abel J. és Hegedüs I. a.) 
História. Arany János és a Hármas — (Il. Dr. 1. b. a.) 
— -ja ismertetése és birálatáról.: Istvánffy Miklós — 

(I. Kerékgyártó Árpád a.) 
— — Szilágyi és Hajmási — (1. Thúry József a.) I 
— -8 ének Mihály vajdáról. Görög — (I. Hegedüs I. a.) 
— — iről. Az Ali basa házasulásáról és haláláról 

szóló: — (I. dr. Pekár Károly a.) 
Hitbizományok kérdéséhez. Adalékok a magyar — (l. 

Földes Béla a.) 
Hitelesítő bélyeg. (1. K. L. a.) 
— jegyek ötvösműveken. (1. Kemény Lajos a.) 
Hitelszükséglete és ennek kielégítése. A földbirtokos 

osztály — (I. dr. Ráth Zoltán a.) 
Hitlevele. Marusy András — (I. dr. Illéssy János: Irod. 

tört. tarlózatok II.) 
— -világa. A vogul nép ősi — (I. Munkácsi Bélák a.) 
— — A vogulok ősi — (Vogul népkölt. gyűjtem. II. 2.) 
— vitája. Gr adeczi Horváth Gergely és Lám Sebestyén 

— (1. Ráth György a.) 
— — -zó irodalmáról. A felsőmagyarországi kryptokálvi- 

nisták — (l. Ráth György a.) 
Hívságos gazdagság Szereteti." Jezsuita iskolai dráma- 

tervezet 1705-ből. , Ez világi — (I. Ballagi Aladár a.) 
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Hodály. A magyar szókincs eredetéhez,  szóegyezési 
adatok : kutya, — (I. Budenz József a.) 

Hodinka Antal dr, A kozár kard. (Arch. értes. XIV. 4.) 
— A munkácsi görög-katholikus püspökség története. 

.VIO és 856 lap. 1910. 16.— 
— jelentése ruténeink uniójáról. Gála értes. 81.) 
— Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség törté- 

netéből. 119 lap. 1898. (Történ. értek. XVII. 3.) 2.40 
" — (I. ,A magyar honfoglalás kútfői" a. is.) 
— Thallóczy Lajos és — (I. Magy. tört. eml. I. oszt. 

XXXI. kötet. 1.) 
Hoernes : Móricz. Jskori és római leletek Magyarország- 

ból a bécsi udvari természetrajzi múzeumban. (Arch: 
értes. XXIV. 3.) 

Hoffiller Viktor dr. Római fegyverek a n. Máizeum 
. . kőemlékein. 15 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 4.) 
— Thrák vallásbeli emlékek a zágrábi múzeumban. 4 

ábrával. (Arch. értes. XXVI. 1.) 
Hoffmann Ágost Vílmos kt. 1. 1892. máj. 9. (Akad. 

értes. 41.) 
— Frigyes dr. (I. Friedjung Henrik a.) 
— Károly. 1839—1891. (Akad. értes. 33.) 
— Pál dr. A birtoki jogtan kétségei. 15 lap. 1892. 

(Társad. értek. XI. 6.) ".. —.30 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 33.) 
— A specificátió. Magánjogi értekezés. 44 lap. 1890. 

(Társad. értek. X. 10.) . 80 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 5.) 
— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalom- és a 

Marczibányi mellékjutalomról. (Akad. értes. 30.) 
— TT 1907 junius 28-án. (Akad. értes. 221.) 
—- felett. Emlékbeszéd — (I. Vécsey Tamás a.) 
Hohenbergi leletről. A — (I. dr. Fischbach Ottó a.) 
— -ről és Krunglból. Ujabb leletek — (I. dr. Fisch- 

." bach Ottó a. 
Holberg: Erasmus Montanusa. (1. dr. Bittenbinder M. a.) 
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Hold. (1. Simonyi Zsigmond a.) 
— reggel". (I. Simonyi Zsigmond a.) 
Holland túdósok levelei magyar tudósokhoz, (I. Zoványi 

Jenő a.) 
-—. -iai egyetemen tanuló magyarok számára. Két 

alapítvány — (1. Zoványi Jenő a.) 
Hollán Ernő. Emlékbeszéd Tóth Ágoston fölött. 24 lap. 

1890. (Emlékb. VI. 4.) —.40 
— Károly főherczeg mint katonai író. (Hadt. közl. II. 4.) 
— Mária Terézia -és hadvezérei. (Hadtört. közl. I. 2.) 
— T. 1900. május 28. (Akad. értes. 137.) 
— emlékezete. Az 1902. május 11-iki közülésen előadta 

Lipthay Sándor r. t. (Akad. értes. 150/151.) 
— rúg ate ag leleplezése ünnepén. Lipthay Sándor r. 

tag beszéde — (Il. Lipthay Sándor a.) 
Holló Uzdról. Románkori dombormű bronzból. Ábra. 

(Arch. értes. IX. 3.) 
— István. (Il. , Ribot Th. A lelki átöröklés" a.) 
Hollós László dr. A kecskeméti csizmadiák czéhpohara. 

(Arch. értes. XIV. 5.) 
— Magyarország földalatti gombái. (Math. ést. t. értes. 

XXIII. 2) 
— Magyarország hasas gombái. Mágocsy-Dietz Sándor 

1. tag előterjesztése — munkájáról. (Akad. értes. 
152/153.) 

— Őskori kőeszközök a kecskeméti határban. (Arch. 
értes. XIV. 5.) 7 

— Régiségek Tolnamegyéből. 1 képes táblával. (Arch. 
értes. XIV. 1.) 

— Tolnamegyei régiségekről. 8 ábrával. (Arch. értes. 
XIV. 4.) 

— Új gastromyceta fajok Magyarországból. (Math. és 
term. tud. értes. XIX. 5.) 

Hollósy Jusztinián Tr. 1900. jan. 25. (Akad. értes. 125.) 
— felett. Emlékbeszéd — Fehér Ipoly tiszt. tagtól. 

(Emlékb. XI. 7.) 
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Homerosz-féle költői nyelvhasználat és a Homéros- 
kérdés. (1. Gyomlay Gyula a.) 

— Iliásza. Fordította Baksay Sándor. (M. Tud. Aka- 
démia Könyvkiadó  Vállalata. Új folyam XLVII. 
kötet.) Kis 89, 563 lap. 1901. 6.— 

kötve 7.— 
— -kérdés. A Homeros-féle költői nyelvhasználat és a 

— (I. Gyomlay Gyula a.) 
— némely hasonlatának vándorlása. (I, Greksa Kázmér a.) 
— Odysseája. (1. Palágyi Lajos a.) 
— poetikája. (1. Csengeri János a.) 
Homlokcsont üregének ismeretéhez. A — (I. Ónodi A. a.) 
— -üregről. A — (Il. Onodi Adolf a.) 
Homogén forgási test potentiája, Nehány egyszerű — 

(I. Tangl Károly a.) 
— integrálegyenletről. A lineár — (I. Riesz Frigyes a.) 
-—— lineáris differencziál-egyenletek resolvenseinek alap- 

egyenleteiről. A — (I. Beke Manó a.) 
Homok napi hőmérséklet-ingadozása. A deliblati — (Il. 

Cholnoky Jenő a.) 
Homonnai régi harangokról. A — (Il. Dudás Gyula a.) 
Homonnay Drugeth Bálint. (I. Drugeth B. a.) 
— utasítása ungvári főtisztjeihez. (1. dr. Merényi L. a.) 

. Homoródi őstelepről. Díszítmények és kőeszközök a — 
(I. Téglás István a.) 

Homorszögi magyar pogánykori lelet. A — 4 ábrával. 
(Arch. értes. XII. 5.) 

Honfoglalás egykorú kútfőinék gyűjtése és kiadása 
érdekében tett külföldi utamról. A magyar — (I. 
Marczali Henrik a.) 

— hazai emlékei. A magyar — (l. Hampel József a.) 
— -i kor hazai emlékei. A — (I. Hampel József a.) 
— . Az egyházi szláv nyely és a magyar — (Il. Vol 

György a.) 
— előtti magyar hadjáratról Németországban. Chrono- 

logiai birálat egy — (I. Mátyás Flórián a.) 
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Honfoglalás előtti magyár hadjáratról Németországban 
és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. ey — — 
(I. Mátyás Flórián a.) 

— idejében, a 901. évi pozsonyi csata. Pozsony Város 
. történetéből. Pozsony a — (Il. Ortvay Tivadar a.) 

— korából. Emlékek a — (Il. dr. Jósa András a.) 
—- — Olasz- és horvátországi leletekről a — (. dr. 

Kuzsinszky Bálint a.) 
— — Régiségek a — (I. Hampel József a.) : 
— -a tárgyában a M. Tud. Akadémiához intézett kér- 

désekre. Válasz az Árpád — (Akad. értés. 14.) - 
— -i kor emlékei. A — (I. ,H." és Arch. értes. XVI. 

1. a. is.) 
— — — emlékein. Ornamentika a — (Il. Hampel d: a) 
— — —  emlékeiről. Újabb tanulmányok a — 

Hampel József a.) 
— -kori és egyéb régiségleletek Egerben és vidékén. (l. 

Bartalos Gyula a.) 
— — lelet. A bodrogvécsi — (I. dr. Szendrei János a.) 
— — —. A mándoki — (Il. dr. Jósa András a.) 
— — — A sárospataki — (Il. dr. Szendrei János a.) 
— 6 leletekről. (I. Bartalus Gyula a.) 
— — — Szarvason. (l. ifj. Krecsmárik Endré a.) 
— — leletről Gégényben. (I. dr. Jósa András a.) 
— — — Mezőtúron. (Il. Supka Géza a.) 
— — lovassírok. Kókai — (I. ifj. Frey Imre a) 
— — — -ról. A bihari (l. dr. Karácsonyi János a.) 
— — sírlelet. Nagykapornoki — (I. D. K. a.) . 
— —  — -ekről. Bácsi — (I. Gubicza Kálmán a.) 
— — sírról Beregszászon. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— — temető. A bezdédi — (I. dr. Jósa András a.) 
— "kútfői. A. magyar — (I. , Magyar honfoglalás kútfői" a.) 
— .-t illető arab és egyéb keleti kútfőkről. Jelentés" 

a magyar — (Akad. értes. 39, 51.) 
— -tól a mohácsi vészig. A — (1. Rónai Horváth Jenő : 

Magyar hadi krónika. I. rész.) 
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b Honfoglaló magyarok műveltsége. A — (I. Volt György a.) 
Hongrie littéraire et scientifigue. La — (I. Kont J. a.) 
Hongroise des Sciences. . Megjelenik minden évben. A 

külföldi tagok és tudományos társulatok számára. 
Rapport sur Vactivité de VAcademie — 

Honismertető egyesület. Az erdélyi — (I. , X.", ,X. Y.", 
Arch. értes. X. 4., XVII. 3. és ,ab.", a.) 

Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török végbeliektől. 
Bars, — (I. dr. Merényi Lajos a.) 

.— -vármegyei múzeum-társulat. A — (I. ,h." a.) 
— — történelmi kiállítás. (Il. , X. Y." a. 
— -megyében. Római castrum Tokodon és.újabb régé- 

szeti leletek Esztergom- és — (I. Récsey Viktor a.) 
.— - és békésmegyei régiségek. 4ábrával.(Arch.ért. XIV.1.) 
—"- és Nógrádmegyében. Bronzkori leletekről — (ll. 

Récsey Viktor a.) 
Honterus-szobor leleplezésénél. A — (I. Böhm Károly a.) 
Honvédelmi szabályzata. Zsigmond királynak két — 

(I. Kőszeghy Sándor a.) 
— törvény végrehajtása iránt. Wesselényi két levele 

Sopron vármegyéhez az 1655-ik évi — (Il. dr. Merényi 
Lajos a.) 

—  egég és a hadtörtégetkát. A — (Hadtört. közl. II. 1.) 
Hoór-Tempis Mór. Újabb adotok a dielektromos testek 

fizikájához. (Math. és term. tud. értes. XVIII. 4., 
ZAL 0; XXE 1.) 

ések lg megfigyelések a dielektromos utóhatások köré- 
ből. (Math. és term. tud. értes. XXIII. 3.) 

— Ujabb módszer váltakozó áramú indukcziós :motorok 
csuszamlásának meghatározására. (Math. és term. 
tud. értes. XVII. 2.) 

Horatii cataleptis Virgilii inserto. De epodo — (I. Né- . 
methy Géza a.) 

Horafus és Kazinczy. (1. Beöthy Zsolt a.) 
."— és Verseghy. (I. Császár Elemér a.) 
— tizennyolczadik epodusa. (1. Némethy Géza a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 28 
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Horányi Elek tervezete. A — (1. Csaplár Benedek a.) . 
Horger Antal. A halmágyi nyelvjárás-sziget. (Nyelvt. 

közl. XXXI. 4.) 
—-r A háromszéki nyelvjárás ügyében. (Nyelvt. közlem. 

XXXVII..4. és XXXVIII. 1/2.) 
— Udvarhely vármegye székely nyelvjárásának hang- 

tani sajátságai. (Nyelvt közlem. XXXIX. 3/4.) 
—-  birálatára. Válasz — (I. Erdélyi Lajos a.) 
— -nek. Befejező válasz — (I. Erdélyi Lajos a.) 
Horgosi ásatások. 4 képes táblával és 8 ábrával. (I. 

dr. Tergina Gyula a.) 
"Hornyánszky Gyula dr. A classica-philologia mint tár- 

. sadalom-tudomány. (Athen. III. 2.) 
— A görög felvilágosodás tudománya. Hippokrates. Kis 

89 LVI és 505 lap. 1910. (A Magy. Tudom. Aka- 
démia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam 1908—1910.) 

. fűzve 9. — 
egész vászonkötésben  — 6.— 

— Hippokrates milieu-elmélete. Részlet. (Akad. értes. 230.) 
—  Philologia és philosophia. (Athen. XI. 2/3.) 
Horog. Bronzkori halászó — (1. Lehóczky Tivadar a.) 

. Hortulus animae imádságai codexeinkben. A — (l. 
, Katona Lajos : Ujabb adalékok" a.) i 

Horvát ,rusag" szóról. Az ,ország" szerb — (Il. Melich 
János a.) 

Horvát Árpád. Közlemények irománytárczámból. (Irod. 
tört. közlem. IV. 1.) 

— 1. tag T 1894. okt. 26-án. (Akad. értes. 65.) 
— .-- fölött. Emlékbeszéd — Károlyi Ápád r. tagtól. 

(Emlékb. XI. 10.) 
Horvát Boldizsár. -r 1898. okt. 28-án. (Akad. értes. 113.) 
—, ravatalánál. (1. Szilágyi Dezső a.) 
— t. tagról. Emlékbeszéd — "Póth Lőrincz r. tagtól. 

(Emlékb. X. 5.) 1.— 
— szobra leleplezésénél. Vécsey Tamás beszéde — (1. 

Vécsey Támás a.) 
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. —— P. Horvát Endre. (Il. Széchy Károly: Adalékok az újabb 
magyar irodalomhoz. I. Ányos Pál. II. — a.) 

— és Blumauer. (1. Széchy Károly a.) 

Horvát glosszák. Magyar — (Il. M. J. a.) 
— István életrajza. (]. Vass Bertalan a.) 
— plugarina és az oláh plugar. A — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— történelmi repertorium. (1. dr. Margalits Ede a.) — 
—  véghelyek oklevéltára. A — (Il. Magyar történelmi 

emlékek. I. oszt. XXXI. kötet. 1.) 

Horváth Ádámról még egy szó. (1. dr. Garda Samu a.) 
— Ákos. Az , Alte Leutsch" nevezetű neolith telepről. 

28 ábrával. (Arch. értes. XX. 2.) 
—— Kőkorszakbeli leletről a Szepességben. 14 ábrával. 

(Arch. értes. XXIII., 1.) 
— Béla. (I. , Bugarszky István és Horváth Béla ma 

— Gyrill. A:  Batthyány-codexről. (Irod. tört. közlem. 
XV. 2—4.) 

— A Margit-legendáról. (Irod. tört. közl. XVI. 3/4.) 
— A Margit-legendáról. Kivonat. (Akad. értes. 208.) 
— Adalékok ifj. Csécsi János életéhez. (Irod. tört. közl. 

XVII. 1—4.) 
— . Codex-irodalmunk példái és a, , Példák könyve." Ismer- 

tetés. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 
—- Codex-tanulmányok. 

I. Bod codex. — Lobkowitz codex. 
I. A tizenegyezer szűz legendája. (Irod. tört. 

közlem. IV. 1.) 
; III. zet és Éva legendája. (Irod. tört. : közlem. 
4 4. vart ! 
. — — Id. Csécsi János életrajza. (Irod. tört. közl. XIV. 3.) 

— Egy ismeretlen magyar codex nyomai. (Irod. tört. 
közlem. I. 4.) 

—  Hussita emlékeink. (Irod. tört. közl. VI. 1.) 
— Michael de Ungaria XIII. beszéde. (Irod. tört. köz- 

lém. V. 2.) 

sa e aádáetüásés laza ásta zta a elstssalákeati sát táeta as dealt a 

kan 

iát ak za éldkátnzátlő bes . 

281 

ÚE ZA e TEL 2 das setal Ze E. AL SOSE Sitz RA ATÁTAÁS AAL NT GT TAR SAÁATÁDÉTÉ YE 
gr e VAN ég HELY ÓPGVA hé jeges s) VVB r ás TV ÉTEL Cai véges 14 K 

pub 24! LEN VB a e szt Mása ÉT a íX a t SZEN EOONKENT €t IÉREKEL TE E NEGY at A 



Horváth 

. Horváth Cyrill. Pelbárt és codexeink. Kivonat. (Akad. 
értes. 7.) ; j pia 

"— Pelbárt és a verses Katalin-legenda. (Irod. tört. 
közlem. II. 1.) 38 

— —— — Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. 
VA 47 lap. 1908. (Nyelvt. értek. XX. 8.) 90 

— Világiak régi magyar KEZEGÓÁ könyvel. (Irod. tört. j 
közlem. V. 044 pek tos 

."— Gergely és Lám Sebestyén hitvitája. Gráedazi e 
(I. Ráth György a.) a 

. " . — Géza. A gabonaneműeken élősködő gyökértetvekről. a 
" . (Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) Ms 
— A Magyar Birodalom  Hemiptera-faunája. (Akad. 7 

j . értes. 99.) : 3 
. — A palearktikus faunaterület Tingitidái. (Math. és 3 

I term. tud. értes. XXIV. 4.) ; A 
— Az akáczfák pajzstetvéről. (Math. és term. tud, ér- 

tökös TX. A/BR  : : 3 A 
"— — U. a. kivonatá. (Akad. értes. 15.) ( 

— beszéde az Erdélyi Muzeum-Egyesület jubileumi ün- 
BESE . nepélyén Kolozsvárott, 1909. november 23-án. (Akad. 78 

segöke értes. 240.) 8 
. ——— — Bizottsági jelentés az 1896. évi akadémiai nagy- 7 

jutalomról és  Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. 7 
értes. 78.) "018 

— Frivaldszky János emlékezete. 1822-—1895. (Akad. 
értes. 86.) § 

— Jelentés a  Forster-féle mezőgazdasági jutalomról. dal 
(Akad. értes. 93.) 8 

— Gr. Zichy Jenő harmadik ázsiai utazásának állattani 
. eredményei. (Akad. értes. 141.) . ú 
— (1. Herman Ottó a. is.) 

— és Mocsáry Sándor. A Magy. nemz. Múzeum ieöideg- 
gyűjteménye és Erzsébet királyné pillangója. papát 
és term. tud. értes. XVIII. 2) 
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30 S rtarváth János. Egy magyar versbeli mondátkétleteők 
(Nyelvt. közl. XXXIX. 1/2.) 

— Jenő. Rónai — A felső- -magyarországi hadjárat 
. aa 1664-ben. 2 szövegrajzzal és egy rajzmelléklettel. 707 

Bé (Hadtört. közl. VII. 3.) JA 
— A magyar függetlenségi harcz 1848—1849-ben LL 0! 

. rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. IV. 4.) (A ZS 
— A magyar hadtörténelem az. ezredéves kiállításon. ,gvösájaáttl 

. (Hadtört. közl. VI. 4.) 7 XZRNRB 

.. — A várnai csata. Hadtörténelmi tanulmány. 2 színezett "(PSS 
tervvel. (Hadtört. közl. I. 1/2.) (7 74 (SAR 

—. Az 1664-ik évi Mura-Rába melléki hadjárat és a . 
Szent-Gothárd melletti csata. (Hadtört. közl. IV. 3. ves 
[2 rajzmelléklettel], o. 12 rajzmelléklettel.]) : ALATTA 
Az 1866. évi osztrák-olasz hadjárat. (Hadtört. köz- 70007 
lem. II. 2.) : ESZA 

— Bocskay István háborúja Rudolf ellen. Első rész: 7 
B A fölkelés kezdete és a felsőmagyarországi hadjárat 
§: Érsekujvár megvételéig. (Hadtört. közl. VI. 5.) 
. — — Egy portyázó különítmény jelentései a sziléziai 7. bA 

háborúk időszakából. (Hadtört. közbe" V.E2/3.) ot , , Eset, KAVGB 
— Ezredéves ünnepségek és ezredéves kiállítás. (Had- 17 SEAN 

tört. közl. IX. 3.) vi 2 SAR 
. — Károly főherczeg Negrwihddükát (Hadtört. közl. II. 4.) 

. — Lothringeni Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757- Ér 
ben. A Nádasdy-levéltár kiadatlan okiratai alapján. íz ag 
2 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. IL. 1.) 1 JZGVÁARRBBB 

— — U. az. 1 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. III. 5.)] Hovaktl 
— Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves Me 

; küzdelmeinek katonai története. 
JER Első rész: A honfoglalástól a mohácsi vészig. 

b 1 melléklettel és 11 szövegbeli hadműveleti és lel. 
csatavázlattal. XII és 362 lap. 1895. (Hadtört. : 16 5 RÁ 
közlem. VIII. 5.) ; 

"— — U. az. Külön lenyomatban. Ára Das ő 
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Horváth Jenő. Magyar hadi krónika. A magyar nemzet 
ezeréves küzdelmeinek katonai története. 

Második rész: A mohácsi vésztől a legújabb 
korig. 1 melléklettelés 21 szövegbeli rajzzal és 
csatavázlattal. XI és 261—579 lap, 1897. (Had- 

. tört. közlem. X. 5.) A 
— U. az. Külön lenyomatban. alereg 
Mátyás király. (Hadtört. közl. I. 3.) 
— — hadjáratai. Hadtörténelmi vázlat. (Hadtört. 
közlem. III. 2.) 
Mely napon capitulált Nagyvárad 1692-ben. (Had- 
tört. közlem. IX..1.) . 
Nagyvárad visszavívásának kétszázados emlékünne- 
pére. 1 rajzmelléklettel. (Hadtört. közlem. V. 4.) 
Pozsony és a Közép-Dunavonal. Katonai és hadtör- 
ténelmi tanulmány. (Hadtört. közl. VI. 1/2.) 
További adatok az 1664-ik évi felsőmagyarországi had- 
járathoz. (Hadtört. közl. VII. 5.) 
Gróf Zrinyi Miklós [a költő és hadvezér] hadtudo- 
mányi elvei. (Hadtört. közl. II. 1.) 
— a költő mint hadvezér. (Hadtört. közl. IV. 1.) 
— Kanizsa előtt 1664-ben. (Hadtört. közlem. I. 4.) 
(Il. ,gr. Zrinyi Miklós a költő és hadvezér hadtudo- 
mányi munkái" a. is.) 

József dr. A felsőbb analyzis alapelveinek kritikai 
története : Keplertől—Langrange-ig. (Athen. VII. 1/4, 
Vál: 1 

Mihály levelei Bajza Józsefhez. (Irod.tört. közl. XVI.2.) 

Sándor. Kálmán király arany  pecsétgyűrűje. 5 
ábrával. (Arch. értes. XXVII. 1. 

Viktor. A szepescsütörtökhelyi kápolna. (Arch. értes. 
XVII. 2.) 

Horvátországi leletekről a honfoglalás korából. Olasz- 
és — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 

— régészeti társulat. (1. ,ab." a.) 
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Hory Farkas..(I. dr. Versényi Györk a.) 
. Hosszkülömbségmeghatározás. Seismikus — (I. KÖV: 

ligethy Radó a.) 
Hó. (I. Paasonen H. a.) 
Hód-Mező-Vásárhely mostani lakossága eródotárti és 

szaporodásáról. (1. Szeremlei Samu a.) 
— pusztulásáról. (stb.) Farkas András — (I. Szeremlei 

Samu a.) 
— -en. A mult századi boszorkányperek — (I. Laufenauer 

Károly a.) 
— — A tarjánvégi sírmező — .2 képes táblával. (Il. 

Kárász Leó a.) 
-i ásatásokról. A — 13 ábrával. (Il. Varga Antal a.) 

: Hódoltság emléke szókincsünkben. A török — (I. Kúnos 
. Ignácz a.) 

— korából. Levelek a — (I. dr. Kárffy Ödön a.) 
— történetéhez. Az esztergomi , — (Il. dr. Merényi L. a.) 
— — Adatok a török — (I. Jedlicska Pál a.) 
Hómezőn és vöröslátás alkonyatban. ,, Vérfoltok" — (I. 

Schulek Vilmos a.) 
Hódsági kelta lovas urnás sírleletről. A — (I. Roediger 

. Lajos a.) 
Hőgyes Endre. A budapesti Pasteur-intézet első két 

havi antirabikus oltásairól. Kivonat. (Akad. értes. 7, 
12. 30.90, 99, 147, 109: 481.) 

— — U. az. (Math. és term. tud. értes. VIII. 8/9, IX. 
ml d. XI 2/0REK B XX. B; XI. 8) 

— A Pasteur-féle antirabikus védőoltások megkezdéséről. 
(Math. és t. t. értes. VIII. 6/7.) 

— A veszettség elleni immunitás mechanismusa. (Math. 
és t. t. értes. VII. 8/9.) 

— — — elterjedéséről és gyógyításáról Magyarországon. 
. Kivonat. (Akad. értes. 123.) 
— Az antirabikus védőoltások jelen állásáról s az oltás 

. megkezdéséről Budapesten. Kivonat. (Akad. értes. 5.) 
s "U. az. (Math. és term. tud. értes. VIII.) 
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Hőgyes Endre. Bizottsági jelentés az 1896. évi aka- 
démiai nagyjutalomról és Marczibányi-mellékjutalom- : 
ról. (Akad. értes. 78.) 

— Emlékbeszéd Antal Géza és Török József felett. 33 
lap. 1899. (Emlékbeszédek IX. 12.) —-.60 

. — Emlékbeszéd Balogh Kálmán r. tagról. 67 lap. 1890. 
E. Arczképpel. (Emlékb. VI. 9.) 1.20 

. —— — . Emlékbeszéd Fodor József r. tag fölött: Arczképpel, 
" GAS . 62 lap. 1903. (Emlékbeszédek XI. 9.) 1.20 

.  .— — — Emlékbeszéd Markusovszky Lajos t. tagról. 48 lap. 
Ms 1 1896. (mlékb. VIII: 119... édotlk 
— — — Emlékbeszéd Pasteur Lajos k. tag felett. 56 lap. 

"ARA " 1901. Arczképpel. (Emlékb. X. 8.) 1. — 
. —— — Emlékbeszéd Török József és Antal Géza felett. 33 

(lap. 1899. (Emlékb. IX. 12.) —-.60 
— Jelentés a Vigyázó-féle tudomány-történeti pályázatról. 

s8 . (Akad. értes. 166.) 
——— : — Kisérletiadatoka veszettség némely függőben levő kér- 

st . désének tisztázására. (Math. és term.tud.ért. VII. 6/7.) 
.. —— — Pasteur Lajos emlékezete. 56 lap. 1901. Arczképpel. 
2 .  (Emlékb. X. 8.) 1—  § 
. ——— — — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 135.) AA 
— ——— — Szükséges-e a veszett állat marásának ismétlődése 7 

. " "IJZESZÁRMRE esetében az új védőoltás. Kivonat. (Akad. értes. 184.) 
. ——— — Ujabb kisérleti adatok a fül és szem között létező 

a ea reflex kapcsolatok ismeretéhez. (Math. és term. tud. 0. 
. EVBRB értes. XVII. 3.) i 

". ————— — TT. 1906. szept. 8-án. (Akad. értes. 209.) . 
———— — felett. Emlékbeszéd — (1. Tangl Ferencz a.) ő. 

ú.- — (I. Hőgyes Ferencz, dr. Schaffer Károly és Vas "§ 
MEGSZ 27 7 Erigyes a. 189 ; § 
, ZAB — Ferencz dr. Tapasztalati adatok a szabályos és 

szabálytalan alsó végtagállások fejlődéséről a gyer- 
h48 ." mekkorban. 2 tábla és egy rajzzal. 79 lap. 1894: § 
r44jalb ( . (Term. tud. értek. XXIII. 6.) .2— 

"  — / —G — U. a. (Akad, értes. 46 és Math. és t. t. ért. XI. 8/9.) 
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Hölgy. (I. Gombocz Zoltán a.) 

Hörk József. A legújabbkori ethikai elméletek kritikai 
ismertetése. (Athenaeum X. 1., XI. 1.) 

— A szabadakaratról. jr 6, ALBÁN XII: :1.) 

— A vallás és a tudomány viszonya egymáshoz. 
(Athen. XII. 3/4.) 

— Biblia és babylonia. (Athen. XIII. 4.) 

— Honnan ered Sokrates ethikájának aporiája? (Athen. 
XIV. 4.) 

Hó-accumulátorok. A szóvátai meleg és forró konyha- 
sóstavak mint természetes — (1. Kalecsinszky Sán- 
dor alatt.) 

. Hőelmélet második főtételéről. Az általánosított Ost- 
wald-féle elvről és a mechanikai — (I. Réthy Mór a.) 

Hőke Lajos 7. (Arch. ért. XI. 5.) 
Hőmérsék befolyása a szívre. Két vérkeringési séma. 

A vérnyomás és — (Il. Klug Nándor a.) 

— -kel való változásának törvényszerűségéről. A gázok 
absorptiocoefficiensének a — (I. Winkler Lajos a.) 

— -let befolyása a bróm és aethylalkohol egymásra 
. hatásának sebességére. A — (Il. Bugarszky István a.) 

— — ingadozása. A deliblati homok napi — (I. Chol- 
noky Jenő a.) I 

— — -i viszonyairól. A margitszigeti Artesi kút vizé- 
nek — (Il. Kalecsinszky Sándor a.) 

— — -tel. Folyadékok dielektromos állandójának válto- 
zása a — (1. Tangl Károly a.) 

Hőnig Samu. Az atomvonzás törvénye. (Math. és term. 
tud. értes. XXIII. 4/5.) 

Hősének. Egy déli osztják — (I. Munkácsi Bernát a.) 

Hősi énekei, regéi és idéző igéi. Istenek — (I. , Vogul 
népkölt. gyűjtem." II.) 

Hősökről. Gyémánt-nyakláncz. (1. Carlyle Tamás a.) 
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Hőstette a Volta melletti harczban. 1848. julius 21. 
Egy járőr — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

— 1793 október 26-án. Szálló Mihály huszárőrmester — 
(Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 

— -i a solferinói csatában. 1859. junius 24. A 10-ik 
huszárezred közlegényeinek —  (Hadtört. közlem. 
XI 1/2.) 

Hővezető-képességére. A mágnesség befolyása a vas — 
(I. Korda Dezső a.) 

, Hradek" nevű őskori földvárról Sárosmegyében. A — 
(I. Mihalik József a.) 

Hrotsuitha Dulcitiusának régi magyar fordítása. (I. 
Katona Lajos a.) ; 

Huber Alfonz. Ausztria története. Átdolgozta Baróti 
Lajos. Átnézte Pauler Gyula. I. kötet. (M. Tud. 
Akadémia Könyvkiadó Vállalata.) Új folyam. Kis 89. 
VI és 528 lap. 1899. ." fűzve 4.— 

kötve D.— 
— — II. kötet. Kis 8". VI és 575 lap. 1901. 

fűzve 6.— 
kötve €.— 

— — III. kötet. Kis 89. VI és 592 iap. 1901. 
3 fűzve 4. — 

kötve D.— 
— Tr 1898. november 23-án. (Akad. értes. 113.) 
Hugó Károly ifjúsága. (I. dr. Körös Endre a.) 

— magyar drámája. (1. dr. Körös Endre a.) 

— részére. Ajánló levél — (I. dr. Illésy János: Irod. 
tört. tarlózatok. VII.) 

— Victor. (I. Bourdeau János: ,A jelenkori gon- 
dolkozás mesterei" a.) 

Hugyecz Antal. Eggenberger "Rúpert jelentése Ernő 
főherczeghez a sziszeki csatáról, 1593. junius 24. 
(Hadtört. közl. VII. 2.) 
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Hugyecz Antal. Ferdinánd főherczeg Nádasdy Tamás 
fiát fölkéri, hogy atyjának fegyverzetét küldje meg 
neki, hogy ő azt az utókor dicsőségére hadi szer- 
tárában közszemlére állíthassa. 1590. junius 17-én. 
(Hadtört. közl. VII. 1.) 

— Nagy emberek verbuválása hazánkban. (Hadtört. 
közl. VI. 5.) 

. Hullámfelület és a seismikus távolhatás törvénye. A 
seismikus — (I. Kövesligethy Radó a.) 

. — -ok áthatolása az elektrolyteken. A Hertz-féle — 
(I. Károly Irén a.) 

Humanismus jelleme. A — (I. Rényi Rezső a.) 
—- történetéhez. A magyar — (I. Hegedűs István: 

, Analecta recentiora" a.) 
— — -éhez. Ujabb adalékok a magyar — Kivonat. (I. 

Hegedűs István a.) 
— -ta. A gyulafehérvári székesegyház újabb részei s 

egy magyar — (Il. Bunyitay Vincze a.) 
— — Janus Pannoniushoz. Egy angol — (I. Hegedűs 

István a.) 
— — költő. Egy — (Il. Várnai Sándor a.) 

Hunfalvy-Album. A — (Akad. értes. 26.) 
— János fölött. Emlékbeszéd — Keleti Károly r. tag- 

tól. (I. Emlékbeszédek VI. 3. és Keleti Károly a. is.) 
— Pál a Nagyszótárról. Két levél Moenich Károlyhoz. 

. (I. Róna Béla a.) 
— Az aranyos-széki . mohácsi nyelvemlékek. 18 lap, 

1890. (Nyelvt. értekezés. XV. 4.) ". —. 830 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 3.) 
— Az oláhok története. 2 kötet. Kis 80. XVI, 482 

és LXVI, 481 lap. 1894. Előszóval ellátta dr. Réthy 
László. (A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata.) 

; fűzve  12.— 
; kötve  14.— 

— — (I. Akad. értes. 59. a. is.) 
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Hunfalvy Pál bejelenti Miklosich Ferencz ktag halálát. 
(Akad. értes. 16.) 

. — — birálata a Gorove-pályázatról. (Akad. értes. 18.) 
ABE — fölléptéig. A magyar szófejtés története a legrégibb 
ZEBRA időktől — (I. Halász Ignácz a.) 

— Jelentés gróf Kuun Géza új munkájáról : , Relationum 
ZS Hungarorum cum Oriente  gentibus gue Orientalis 

0 ta Originis historia." (Akad. értes. 12.) 
8 "— kiadásra felajánlja ,A rumunok általános története" 

78 . czímű munkáját. (Akad. értes. 11.) 
. ———— — Oláh Miklós családi viszonyai és Hungáriája. (Irod. 

tört. közlem. I. 1.) 
. — utolsó munkája. (I. Réthy László a.) 

.— — — -hoz. Arany János levele — (Il. Pais Dezső a.) 
—, —— — — Finnországból. Üdvözlet — (I. , Üdvözlő levelek 

o" VEGSÁÁRBARB a MT; Akad. 1841. szeptember 83-án választott 
tagjaihoz." IV.) 

15: — — (I. Üdvözlő lévelek a: M. T.A:184t. szept. 3- án 
, zttk választott tagjaihoz. III) 
— —— — -ról: Misteli, Setülá és Budenz. (Nyelvt. közlem. 
"SET XXIII. 1.) 

"gek Hungaria arithmetikája .1499-ből. Georgiúd de —(l. 
1888 Georgius a.) 

— litterarum spectantia. Analecta recentiora ad historiam 
renascentium in — (l. Ábel Jenő és Hegedűs I. a.) 

— -e. Araneae — (I. Chyzer K. és Kulczynski L. a.) 

— -cis-tibiscanorum. Statuta et articuli municipiorum — 
(1. , Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 

— — Codex diplomaticus patrius — (ll. , Hazai okmány- 

Lo 

ő Cat eszáaka rést ú szd s átal zén Slash ős ursaaő 
a. 

B d 
§ 

188 tár" a.) 3 
lé — — . cognoscbndos, Symbolae ad thymos Europae 
Hi: mediae, praécipua  — (I. dr. Borbás Vincze a.) j 

— — Corpus Nammorum — Magyar egyetemes éremtár. 
(I. dr. Réthy László a.) 

— — Luctus praesensus — (Il. Földváry László a.) 



Hungaricis—Hunn 

. Hungaricis. Magyarország barna békái. Ranae Fuscae — 
§ (I. Méhely Lajos a.) 
. — — — juridico-historica. Monumenta — (I. , Magyar 

jogtörténeti emlékek" a.) : 
— — Monumenta comitialia regni — (ll. , Magyar történ. 

emlékek" III. A. a.) ; 
— -— municipalium. Corpus statutorum — (Il. , Magyar 

jogtörténeti emlékek" a.) 
— — Ostracoda — (I. Daday Jenő a.) 

— WONuercus et guerceta — (I. Simonkai Lajos a.) 
— — trans Danubianorum. Statuta et articuli muni- 

cipiorum — (1. , Magyar jogtörténeti emlékek" V.) 5" 
— — — trans-tibiscanorum. (1. , Magyar jogtörténemi 

emlékek" III.) 
.-ája. Oláh Miklós ésnládi viszonyai és. — (I. 
Hunfalvy Pál a.) 

— -ca. Elaboratior Grammatica — (I. Révai J. M. a.) 
— — Historica. Monumenta — (I. , Monumenta" a.) 
—. -eum I. Lipót korából. Ismeretlen — (I. ZoványiJ. a.) 
— -eus [Typhlus] központi idegrendszere. A palax — 

(I. Ráthonyi Reusz Frigyes a.) 
— — Andegavensis. Codex Diplomaticus — (1. , Anjou- 

kori okmánytár" a.) 
. —.— — Mars — (Il. Vághó Ignácz a.) 
. — — — Morbus — (I. dr. Győry Tibor a.) 

. — — — -a. Eszterházy Pál Mars — (I. Bubics Zs. a.) 
Hungarorum Cracoviensis. Regestrum bursae — (I. 

, Magyarországi tanulók külföldön" III. kötet a.) 
. — — Dictionarium Latinitatis — (1. Bartal Antal a.) 
.. — Hunkár Antal. Kisfaludy Károly és — (I. Pajor I. a.) 
. — Hun-monda kifejtéséhez. Megjegyzések a — (I. Balják 

B. Pál a.) 
— — -ák. Atilla és a magyar — (1. Erdélyi Pál a.) 

. — Hunn-avar és magyar pogánykori sírleletek jellemzése. 
8 A — (I. Nagy Géza a.) 
. ——. — tanulmányok. (I. Kúnos Ignácz a.) 
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Hunyadi emlékek. A gyulafehérvári — (I. Varju E. a.) 
— -ak kora" alapítvány. A — (Akad. értes. 9, 27.) 
— —- korában. Magyarország történelmi földrajza a. — 

(I. dr. Csánki Dezső a.) 
Hunyadi János arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. 

VIE: 4) 
. — kormányzó állítólagos síremléke Gyulafehérvártt. (I. 

dr. Boncz Ödön a.) 
"— Mátyás király, mint a czistercziek reformatora. (]. 

Békefi Remig a.) 
— sírkövekről. Még néhány szó a gyulafehérvári — (1. 

dr. Boncz Ödön. a.) 
Hunyadiak korában. Számszeríjak a — (I. Nagy Géza a.) 
— — síremlékei. A — (I. dr. Eber László a.) 
— -megye közgazdasági leírása. (1. Téglás Gábor a.) 
— — ci tört. és ők társulat. (Arch. értes. XVI. 4., 

SEX VAL 5. és .T-G s ga d RK regsttáe s ERETT 
ÉS ,Y.".ai8) 

— — — újjáalakítása. A — (Arch. értés. XXIV.. 1.) 
— — — völgyszakaszából. Újabb barlangok az érdélyi 

Éreczhegység övéből és a Wejér-Kőrös — (Il. Téglás 
Gábor a.) 

— -megyében. Kis-Kalán (Adguae) római fürdője és 
kőbányászata — (Il. Téglás Gábor a.) 

Hunyady Jenő. Az orthogonális substitutió együtt- 
hatóinak paraméteres értékei. Folytatás. 15 lap. 
1889. (Math. értek. XIV. 3.) —.20 

— — — -iról. (Math. és t. t. értes. VII. 6/7.) 
— — — problémájához. (Math. és t. t. értes. VIII. 1.) 
— emlékezete. 1838—1889. (I. König Gyula a.) 
Huszár bravour. (Hadtört. közl. I. 2.) 
-—— -csiny. (Hadtört. közl. I. 4.) 
— -ezred a hétéves háborúban. A Nádor — (l.. 

Illéssy János a.) 
— — közlegényeinek hőstettei a solferinói csatában. 

1859. jun. 24. A 10-ik — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
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Huszár : 447 

Huszár-ezred történetéből. Sück kapitány rohama 1800 
junius 19-én. A 16. — (Hadtört. közl. III. 5.) 
— -ek. Magyar eredetű franczia — (I. Kropf Lajos 
és Mangold Lajos a. is.) 
-ezredes szerződtetése. Egy XVII. századbeli magyar 
— (1. Szendrei János a.) 
Imre. A huszárok eredetéről. (Hadtört. közl. V. 1.) 
A katonai Mária Terézia-rend. (Hadtört. közl. II. 2.) 
Mátyás király fekete serege. (Hadtört. közl. III. 2.) 

Huszárok Gerpinnesnél. A Bercsényi — (Hadtört. közl. 
EVE ZT 
a würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3. A 
Blankenstein — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
a hátvéd-harczban. (Hadtört. közl. VII. 4.) 
.az asperni csatában. 1809 május 21—22. Magyar 
— (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
az elővédharczban. (Hadtört. közl. II. 4.) 
az 1788-iki török hadjáratban. Erdődy — (I. Sz. Gy. a.) 
az orosz udvarnál. Magyar — (Hadtört. közl. III. 4.) 
által Tarvisnál. Károly főherczeg megmentése magyar 
— (Hadtört. közl. II. 4.) 
Bajorországban. Magyar — (Hadtört. közl. I. 1.) 
diadalmas utóvéd-harcza. (Hadtört. közl. III. 1.) 
eredetéről. A — (Il. Huszár Imre a.) 
franczia szolgálatban 1693-ban. Magyar — (Had- 
tört. közlem. XI. 4.) 
Moldvában. Magyar — (Hadtört. közl. II. 3.) 
számára. 1576—1586. Báthory István lengyel király 
hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló — (I. 
Barabás Samu a.) 
támadása franczia vadászok ellen Győrnél. fisgztán 
— (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
Vitéz — (Hadtört. közl. V. 4.) 
-őrnagy által. Mont Cenis megvétele egy magyar — 
(Hadtört. közl. VII. 1.) 
támadás üldözés közben. (Hadtört. közl. VIII. 3.) 

ését 
1 

hlsénén 4 ÉR R 



448 Huszár—Hún 86 

Huszár Vilmos dr. (i. Echegaray József a.) 
Husziták ellen. (1. Hadtört. okmánytár 3. szám a.) 
Huszka József. A bögözi falképek. 2 ábrával, egy 

képes táblával és 2 képes melléklettel (Arch. értes. 
XVIII. 5.) . 

— — — ügyében. (Arch. értes. Hab Éj 
— A csík-menasági templom falfestményei. (Arch. 

értes. X. 4.) 
—-  —. mezőtelegdi ev. ref. templom falképei. Két ábrával. 

(Arch. értes. XII. 5.) 
— Rubigall-féle ajtó a zólyom-lipcsei várban. 6 ábrával. 

(Arch. értes. XIV. 3.) 
— €Csécsi falképek. 7 ábrával. (Arch. értes. XIX. 3.) 
— Teleky Mihály széke. Ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 
Husszita emlékeink. (1. Horváth Cyrill a.) 
— templomokról. A — (Il. ifj. Kemény Lajos a.) 
Huszt vár kapitányához és várnagyaihoz  1669-ből. 

Teleki Mihály utasítása — (1. Koncz József a.) 
— — -ra nézve. Apaífy Mihály fejedelem utasításai — 

(, Hadtörténelmi okmánytár", Hadtört. közl. VII. 2.) 
— -i praefectus levele Teleky Mihályhoz, 1670-ből. 

Ujhelyi Pál — (I. K. A. a.) 
— — vár lövőszerszámainak leltára 1669. január 1-én. 

A — (I. Koncz József a.) 
Huttkai Lipót. Kazinczy egy kiadatlan levele. (Irod. 

tört. közl. V. 3.) 
Huygens-féle elv új levezetése. — (Il. Farkas 

Gyula a.) 
. Húgycső szövettanáról és fejlődéséről. Vizsgálatok a 

férfi — (I. Herczog Ferencz a.) 
— csövének fejlődéséhez és szövettanához. Adatok a 

férfi — (I. Lichtenberg Sándor a.) 
— -ivarszervek fejlődési rendellenességeinek tanához. 

A — (1. Tangl Ferencz a.) 
Hún monda germán elemei. A magyar — Kivonat. (Lk. 

Bleyer Jakab a.) 
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üg Hús emésztésére. A saccharin befolyása a — (Il. dr. Nékám ki 

§  . Lajos a.) 
"" c — — hatása a — (I. Nékám Lajos dr. a.) 

— -os gombái. Magyarhon és társországainak — (I 0 0 
Í Hazslinszky Frigyes a.) ; 
Hübner Emil. Czeglédi régiségekről. (Arch. értesítő rest 

— Őskori régiségekről Czegléden. (Arch. értes. XXII.5.) 700. 
Hüppe Siegfried dr. A lengyel alkotmány története. 7. 

Él Fordította Szathmáry György. Az eredetivel össze- 
8 hasonlította Schvarcz Gyula. Kis, 8". 544 lap. 1894. s s TEZÁ 

(A M. T. Akadémia Könyvkiadó Vállalata)  . 6— 7007 
áj :; egész vászonkötésben . 7— 0 07. 
. — — — U. az. Mutatvány. (Akad. értes. 59.) ts (EENRSRÁTRBB 
. — Hűdéseinek tanához. Kisérleti adatok a gége — (ll. 00 
f. dr. Onodi Adolf a.) 
. ——. Hűhó semmiért" első magyar fordításairól. A , Sok — 
hi (1. Bayer József a.) 
" . Hűtlenségi pöréből. Balassa Zsigmond — (Il. dr. Ko- 7 gát 
T máromy András a.) 01717 7 VÉREB 

Hydrachnidák. Uj-guineai entomostrakák és — (l. B 
Daday Jenő a.) : "z ARS 

— -tatiojáról. Az iónok — (I. Buchböck Gusztáv a.) 
— -rogencyanid képződése az elektromos ívben. (I. Auer 

Henrik a.) 
"— -ion tartalmának változása munka közben. Az izom — 7. 

j (I. Goldberger Jakab a.) 14 

— grafiája különös tekintettel a terasse-képződmé- BZ 
nyekre. A Duna balparti mellékfolyóinak — (I. Só- 1808 
bányi Gyula a.) ezta 

- — -kénessav, illetőleg a zinkhydrosulfit néhány alkal- 0. 
mazása. A — (I. Ilosvay Lajos a.) i 

—. -származékai. China alkaloidák — (I. Konek Fr. a.) KIZOSÁTÁT 
. — — xylion- és titrálható alkali-tartalmáról. Az érett sz teetktól 
az magzat vérének — (I. Szili Sándor a.) 
. —  — tartalmáról. A vérsavó — (1. Farkas Géza a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 29 



450 . Hymenoptera—l[da 

Hymenopterái. Magyarország — (I. Mocsáry Sándor a.) 

Hypletikai és palaeontologiai fejlődéstörténetének alap- 
vonásai. A növényország — (I. Tuzson János a.) 

Hypnosis alatti refilexjelenségekre. A suggestio be- 
folyása a — (Il. Scháffer Károly a.) 

— lélektana. A — (Il. ,—á —á." a.) 

— -tikus reflexcontrakturák morphologiája és a sugges- 
tiónak behatása ezekre. Az intra — (I. dr. Schaffer. 
Károly a.) 

Hyrtl József k. tag -r 1894. jul. 17-én. (Akad. értes. 65.) 

— emlékezete. (I. Thanhoffer Lajos a.) 
Hysteresisről. A seismikus — (I. Kövesligethy Radó a.) 

—i. Visszatekintés a budapesti VIII. nemzetközi egész- 
ségügyi és demographiai congressus eredményeire. 
(Athen. III. 4.) 

I. sei Balassa Bálint egy pöre. (Irod. tört. közl. 

XX. 2.) 
I A o drákoni kaszálvásk kiváltságlevele. (Hadtört. 

közl. VIII. 3.) 

— Gróf Münch orosz táborszernagy levele herczeg 
Lobkovitz tábornokhoz. (Hadtört. közl. V. 5.) 

1—s. A Léva melletti csata és Koháry István halála 
1664 julius 19-én. (Hadtört. közl. VI. 4.) 

— A mezei és várbeli katonaság eltartásának költségei 
Magyarországon 1549-ben. (Hadtört. közl. X. 1.) 

I. y. A pécsi városi múzeum. (Arch. értes. XXV. 1.) 
— 1—s. Kanizsa 1664-ik évi ostromának felhagyásáról. 

(Hadtört. közl. VI. 1.) 

Ibolyántúli fény ellen, fényhatástani tanulmányok alapján. 
Védőüvegek az — (Il. Schülek Vilmos a.) 

Idamajorbeli föliratos tábla. Az — (I. Hampel J. a.) 

,[dá"-ja. Petőfi — (1. Irod. tört. közl. VII. 1.) 
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Ideg viszonya a szívmozgáshoz A járulékos és bolygó 
— (I. Vas Frigyes a.) 

— -einek boncztana és élettana kiegészítő  kórtani 
adatokkal. A gége — (I. dr. Onodi Adolf a.) 

— — ismeretéhez. Adatok a gége — (Il. Ónodi Adolf a.) 
— -ről. A gége légző és hangképző — (I. Ónodi A. a.) 
— — Az izmok érző és véredénymozgató — (1. Land- 

auer Ármin a.) 
— tek hátulsó gyökereiről. A gerinczvelői — (Il. dr. 

Lenhossék Mihály a.) 
Idegen elemei. A török nyelv — (I. Kúnos Ignácz a.) 
— — A vogul nyelv — (Il. Gombocz Zoltán a.) 
— — Az oszmán-török nyelv —: (I. Kúnos Ignácz a.) 
— -földi Myriopodák a magyar nemzeti múzeumban. 

Új vagy kevéssé ismert — (I. Daday Jenő a.) 
— nyelvjárásokról. A hazai — Kivonat. (1. Petz G. a.) 
— -szerűségek. A nyelvújítás és az — (I. Simonyi 

Zsigmond a.) . ; 
— szók használási módja. Az — (I. dr. Szabó József a.) 
— — írása. (I. Kalmár Elek a.) 
— — íÍrásához. Az — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
Idegfő morphograpbiája. A látó — (Il. Szili Adolf a.) 
idegregeneráczió. Amputácziós neuroma és — (Il. Tangl 

Ferencz a.) 
idegrendszer chemiai összetételének változásáról a 

veszettség folyamán. I. A víztartalom ingadozásairól. 
A központi — (Il. Udránszky László a.) 

— "szöveti elváltozásai a veszettségnél. Az — (I. dr. 
Schaffer Károly a.) i 

— szövettani ismeretéhez. Adalék a központi — (I. 
Haller Béla a.) 

— -ben. A rögzíthetőség és a fösthetőség különböző- 
sége, mint az élettani állapot változásainak jele az 
— (1. Apáthy István a.) 

— -e. A spalax hungaricus (Typhlus) központi — b 
Ráthonyi Reusz Frigyes a.) 

29 Égi k N 8 ze e EZ TR zat CA estet, VaeÉ 52 ed 



KOLGD 10 3 Ideg—Igazság 

Ideg-rostok fejlődéséről. A periferikus ie (1. Lenhossék 
Mihály a.) . 

— -sejtek chromatinja szerkezetéről. Az együttérző — 
. (I Vas Frigyes a.) 

— — elváltozásáról veszettségnél. Az — (Il. Nagy B. a.) 
— -végződése. A sima izomsejtek — (I. Csiky János a.) 
— — -éhez. Ujabb adatok a harántcsíkos izomrostok — 

(I. Thanhoffer Lajos a.) 
— -zésének boncztanához, élettanához és kórtanához; 

Adatok a gége be — (I. dr. Ónodi Adolf a.) 
idéző igéi. Istenek hősi énekei, regéi és — (I. , Vogul 

 népkölt. gyűjtem. sz BIR 
Idő új elmélete. A tér és — (I. Palágyi Menyhért a.) 
— -alakjaink és módjaink a háromszéki nyelvjárásban. 

(1. Erdélyi Lajos a.) 
— -alakok a háromszéki nyelvjárásban. A feltételes és. 

felszólító módú — (Il. Erdélyi Lajos a.) 
— — Az ugor nyelvek összehasonlító alakk HEZAKÁKSS A 

mód- és — (Il. Budenz József a.) 
— elmélete. Az — (Il. Posch Jenő a.) 
— mértékes verselés történetéhez. Adatok a magyar — 

(I. Borsos István a.) 
— rendszerei. A régi egyiptomiak évformái és nagy 

periodikus — (Il. Mahler Ede a.) 
— "szakos kiadványok a M. T. Akadémia könyvtárában. 

Folyóiratok és — (Il. , Folyóiratok" a.) 
." — cszámításról. A török — (1. Kropf Lajos a.) 

— Még egyszer a török — (I. Kropf Lajos a.) 
— -tartama. A magyar hangok — (I. Gombocz Zoltán a.) 
— — -ról. A magyar hangok — (1. Gombocz Zoltán a.) 
Igazgató-Tanács jelentése a M. Tud. Akadémia 1907. 

évi költségvetéséről és vagyonának állásáról. Az — 
(I. Berzeviczy Albert a.) 

Igazság. Az eszme és az — (Il. dr. Fitos Vilmos a.) 
— -os jog; Az — (I. Kuncz Jenő a.) 
— -ügyi statisztikánk reformjáról. (1. Ráth Zoltán a.) 
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Igeidőalak. Kombinált — (I. Melich János a.) 
— -k elméletéhez. Az úgynevezett — (Il. Gyomlay Gy. a 

. — — használatához. Az — (I. Simonyi Zsigmond a.) . 
— -képzés. Kombinált műveltető és mozzanatos — (I. 

Szilasi Móricz a.) 
— -kötőink használata? Szláv hatáson alapul-e — ((. 

Asbóth Oszkár a.) 
Igeli emlék mythologiai domborművei. Az — (Il. Cser- 

melyi Sándor a.) 
— -névről. A főnévi — (I. Simonyi Zsigmond a.) 

. c -ragozás; alanyi, birtokos és tárgyi személyragok. 
Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. Az — 
(I. Budenz József hagyatékából a.) 

Igéi. Istenek hősi énekei, regéi és idéző — (Il. , Vogul 
népkölt. gyűjtem." II.) 

Igénk eredetéhez. Nehány egytagú — (I. — B. — a.) 
Inász névtelene. Icon vicissitudinis humanae vitae. Ki- 

egészítés. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 
CHMI szófejtéséhez. Adalék — (1. Gompercz Fülöp a.) 
"ik" képző története. Az — (Il. Szinnyei József a.) 
Iköbölhöz és a legmellsőbb rostsejtekhez. A. Highmór- 

üreg viszonya az — (I. Ónodi Adolf a.) 
Ilias és Odyssea tropusai. Az — (I. Pecz Vilmos a.) 
Iliásza. Homerosz — Ford. Baksai Sándor. (I. ,, Ho- 

merosz" a.) 
B 4. ÚN —, (1. Sz. J. a.) 

Illés József dr. A törvényes öröklés rendje az Árpádok 
korában. 111 lap. 1904. (Társad. értek. XIII. 3.)  2.— 

. 7ISSSÉRA U. a. kivonata. (Akad. értes. 176/177.) : 
. — Károly. Edvi — Parlamenti szólásszabadság. 20 lap. 

1903. (Társ. értek. XIII. 1.) —.40 
. Iléssy János dr. A magyar királyi nemes testőrség fel- 

állítása 1760-ban. (Hadtört. közl. VIII. 3/4.) 
NA Nádor-huszárezred a hétéves háborúban. (Hadtört. 

közl. X. 4.) 
— Az jEÜKAGNYZDZEGK egyenruházata. (Hadtört. közl.V.3.) 



b ő A ek " te LL VBELA eg , 2 TA) ? én 8 as öaá ááá n sz (1 Pi ék 
§ Gt ke) 78 tt vig 424 bi éa egzatbi EY. eget E NBESE vege kegye ét ZER tójámágé VEzabet 

ME X. 126 Est ré Kp ag 419 Szén 66 ekék egi E K k ét 2 tök É 8 a ha v te 

e : 7 YA áe ta Mádl e TÖBZSEET GTV s kek 3 kilvaltét e 7 
A x é SEAN ÉLŐ S e , 

egál 

454 Illéssy János 

EAN Illéssy János dr. Adatok br. Amadé László élet- 
S történetéhez. (Irod. tört. közl. VILI. 3.) 
89 A — — Balassa Bálintról. (Irod. tört. közlem. X. 2—4., 
vsz XI. 3/4., XIII. 3.) 

— — Mikes Kelemenről. (Irod. tört. közl. XIII. 4.) 
— — Pesti Gábor életéhez. (Irod. tört. közl. III. 3.) 
— — a pozsonyi várkápolna festésének történetéhez. 

1563—1570. (Arch. értes. XII. 4.) 
— — a szolnoki vár építéséhez és első ostromához. 

(Hadtört. közl. VI. 5.) 
— — §Szalkay Antal élete történetéhez. (Irod. tört. 

A közlem. X. 1.) 
ére 3 — Balassa Bálint nyugtái. (Irod. tört. közl. VI. 4.) 
; —  Buzinkay Mihályról. (Irod. tört. közl. IV. 4.) 
. — Csokonai felségfolyamodása. (Irod. tört. közl. XI. 4.) 
Bős; — Czuczor és Vörösmarty iskolai nyelvtanai. (Irod. 
üget tört. közl. III. 3.) 

— Gróf Forgách Ádám bányavárosi főkapitány katonai 
rendtartása. Közli — ÍMagyar hadi szabályzatok 
gyűjteménye.] (Hadtört. közl. V. 4.) 

— Görcsöni Ambrus. (Irod. tört. közl. VI. 4.) 
Ho : — Halitzky Antal jelentése a transaguincumi erődről. 
3 RA (I. Halitzky A. a.) 

5. — Hivatalos adatók Dayka Gábor életéhez. (Írod. tört. 
közl. IV. 2.) 

— Irodalomtörténeti tarlózások az országos levéltárból. 
I. Miksa király adománylevele Görcsöni Ambrus 

részére. 
II. Marusy András hitlevele. 

III. Bethlen Gáborné nyugtatványa. 
IV. Rimay János levele. 
V. Thököly Imre Ladivér Illésnek. 

VI. Mármaros vármegye" Kölcsey Ferenczről. 
VII. Ajánló levél Hugó Károly részére. 

VIII. Czuczor Gergely elfogatása. (Irod. tört. köz- 
lem. IX. 2.) 
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Illéssy János dr. Két adat Balassa Bálint életrajzá- 
hoz. (Irod. tört.. közl. V. 2.) 

— — — Kisfaludy Sándorhoz. (Irod. tört. közl. VI. 2.) 
— — egri vitézről. (Hadtört. közl. X. 2.) 

— — oklevél Listhy Lászlóról. (Irod. tört. közlem. 
GAME a TE 980 
— Gróf Listhy. László életéhez. (Irod. tört. közlem. 

IV. 4.) 
— Magas emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz 

király számára. (Hadtört. közl. VIIL 1.) 
— Magyarországi ötvösök 1732-ben. (Arch. értesítő 

nm EKEKEV: 5.) 
— Marussi András. (Irod. tört. közl. III. 1.) 
"— milotai Nyilas István végrendelete. (Irod. tört. 

közlem. II. 1.) 
— Péczeli József két útlevele a külföldi Akadémiákra ; 

(Irod. tört. közlem. II. 2.) 
— Simai Kristóf életéhez. (Irod. tört. közl. IV. 4.) 
— §Szalkay Antal. (Irod. tört. közl. VIII. 1.) 
— Tanukihallgatások Léva és Buják várak 1665-ik évi 

feladása iránt. Közli — (Hadtört. közl. VI. 2.) 

— Tanukihallgatások Nógrádvár meghódolása felől 1663- .. 
ban. (Hadtört. közl. V. 1.) 

— Újabb adat Szolnok 1552-iki ostromához. (Hadtört. 
közl. X. 1.) 

— Várvizsgálat 1557—58-ban. (Hadtört. közl. VII. 1/2.) 
Illmitzi sírok. (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
Illyefalvi Géza dr. A nemek aránya és a nemképződés. 

(Athen. XIV. 4, XV. 1—3.) 
. — Positiv társadalomtani elméletek és a valódi posi- 

tivismus. (Athen. XIII. 2/4.) 
Ilyefalvi Vitéz Géza. (I. Vitéz Géza a.) 

Illyricumban. A romanismus — (Il. Réthy László a.) 

Ilona királyné. (1. Endrei Zalán a.) 



Ilosvay—Immunitás j 

. Ilosvay Lajos. A hydrokénessav, illetőleg a zinkhydrosulfit. 
"néhány alkalmazása. (Math. és t.t. értes. XXVII. 5.) 

- A levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú 
melléktermékek mennyiségi meghatározásáról. (Math. 
és term. tud. értes. X. 8/9, XI. 3/4.) 
— U.a. 411. 1898. (Term. tud. ért. XXIII. 1). —.80 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 34.) jú 
Az ózon és ammonia egymásra hatásakor keletkező 
termékekről. (Math. és term. tud. értes. XII. 11/12.) 
Adalék a levegő VSANORELKRHEZ (Math. és term. tud. 
értes. XII. 7) 
Emlékezés Berthelot 50 éves jubileumára. (Akad. 
értes. 145.) 
Gyászbeszéd Lipthay Sándor rtag ravatalánál 1905 
május 3-án. (Akad. értes. 190.) 
Jelentés a  Lévay-alapból hirdetett pályázatról. 
(Akad. értes. 93.) 
Lavoisier emléke. (Akad. értes. 55. és Math. és t. 
t. értes. XII. 8/9.) 
Nendtvich Károly emlékezete. 1811—1892. (Akad. 
értes. 72.) j 
és Scheitz Pál. A kékszínű tiolyatkönakétő két új 
módosulatáról. (Math. és t. t. értes. XXVIII. 4.) 

Imádság. Áldozat és — (I. ,, Vogul népkölt. gyűj Mt LE 2.) 
ai codexeinkben. A Hortulus animaeé — (I. , Katona. 
Lajos: Újabb adalékok" a.) 
— Szent Brigitta — (I. , Codexeink forrása" [L) 
-os könyv. A tiguromi — (Irod. tört. közl. VILI. 2. 
, Vegyesek".) 
— könyve. Verseghy — (I. Császár. Elemér a) 
— — Világiak régi magyar — (I. dr. Horváth C. a.) 

, meg. ing." A magyar szókincs eredetéhez. (1. B. J. a.) 
Immunitás mechanismusa. A veszettség elleni . — (l. 

— zálás kérdéséhez. Adatok a lépfene ellen való 
. Hőgyes Endre a.) 

(I. Aujeszky Aladár a.) 
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Implantatió jával. Kisérletes vizsgálatok bőrrészek — 
. (I. Guszman József a.) 
Imre és Szent-László királyok végnapjai és II. Endtő 

életévei, forsága és temetése. (1. Mátyás Flórián a.) 
Imre Lajos. Adatok a 90-es évek irodalmához. (Irod. 

tört. közlem. IV. 2/3.) 
— ,Jóka ördögé"-hez és a ,Hegedű"-ről. (Irod. tört. 

közl, IX. 3.) 
— Sándor. A középkori magyar irodalom stiljáról. 

Kivonat. (Akad. értes. 1889. IXXIII.] 5.) 
— Emlékbeszéd Ballagi Mór rendes tagról. 59 lap. 

1893. (Emlékbeszédek VII. 7.) 1.— 
— Kazinczy Ferencz iskolai inspektorsága. Kivonat. 

(Akad. értes. 69.) 
"— — (I. Dante A. , A purgatorium" a. is.) 
— T. 1900. decz. 21. (Akad. értes. 137.) 
Imrei csonkatorony. A Szent — (I. Blaskovich §. a.) 
— templomról. A Szent — (I. Halaváts Gyula a.) 

. Incongruentiák a magyarban, finnben és törökben. 
Ertelmi egyezések és hasonló — (1. Erdélyi L. a.) 

Inconspicua E. S. nevű fajokról. Adatok az újabbirányú 
Descendentia-elmélethez. "Tanulmányok az Epeira 
Cucurbitina Cl., E. Alpica L. K. és E. — (Il. dr, 
Lendi Adolf a.) . 

india legnagyobb perzsa költője. Khoszrew, — (1. Kégl 
Sándor a.) 

— Sumatra, Java és a Hawaii-szigetek Copepodafauná-" 
jának ismeretéhez. Adatok Hátsó — (1. Daday J. a.) 

Indigóvá elektrolitikus úton. Az orthonitrophenylpropiol- 
sav. redukálása — (I. Róka Kálmán a.) 

Indogermán eredetű-e a Volga folyónak legrégibb 
ismeretes mordvin neve? (1. Paasonen H. a.) j 

— és a finn-ugor nyelvek ősrokonságának kérdéséhez. 
Az — (1. Wiklund K. B. a.) 

 "— és a finn-ugor nyelvek rokonságának kérdéséhez. Az 
— (I. Schmidt József a.) 
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Indogermán hangtan" mai állásáról. Az — (I. Petz 
Gedeon a.) 

— nyelvek körében. Az italiai nyelvcsalád helyzete az 
— (I. Schmidt J. a.) 

— rokonsági nevek. Az — (Nyelvt. közl. XXV. 1.) 
— -ische  Forschungen." —  , Finnisch-ugrische For- 

schungen". (Nyelvt. közl. XXIII. 1.) 
Inductió szolgálatában. Az analogia az — ((l. dr. Sárffy 

Aladár a.) 
Inductorium árama lefolyásának vizsgálata és objectiv 

előállítása. A leydeni batteria és — (I. Wittmann 
Ferencz a.) 

Indukált helyettesítés  charakteristikus  egyenletének 
tényezőkre való felbontása. Az — (I. Rados G. a.) 

— — csoportjai. (I. Rados Gusztáv a.) 
— lineár helyettesítések. (I. Rados Gusztáv a.) 
— — — determinánsának rangjáról. Az — (I. Kürschák 

József a.) 
— czió közvetítésével működő folyadékos kondenzátor- 

ról. (1. Korda Dezső a.) 
— — -$ motorok csuszamlásának meghatározására. Újabb 

módszer változó áramú — (i. Hoor Mór a.) 
— -tió mérték. Gyűrűalakú — (Il. Fröhlich Izidor a.) 

Indulinok . előállítása elektrolytikai úton. (I. Szarvasy 
Imre a.) 

Infinitivus. A vogul — (I. Gombocz Zoltán a.) 
— használata tekintettel a magyarra. (I. Pólay V. a.) 

Ing." A magyar szókincs eredetéhez. , Imeg. — (I. B. J. a.) 
— az ó-korban és a népvándorláskori barbároknál. A 

vas — (I. Nagy Géza a.) 
Ingersorok módszerének elmélete. A psychophysikai 

teljes — (I. dr. Révész Géza a.) 

Ingóságai 1497-ben. Perényi Imre nádor némely — (I. 
Szendrei János a.) 

— -nak leltára. Radecius — (I. ,h. j." a.) 
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Inkey Béla. Az erdélyi havasok geotektoniai vázlata az 
Oltszorostól a Vaskapuig. (Math. és t. t. értes. 
VII. 6/7.) 

— Szabó József emlékezete.  1822—1894. (Akad. 
értes. 68.) 

Inguisitió. A spanyol — -(l. Ballagi Aladár a.) 

Inspektorsága. Kazinczy Ferencz iskolai — (I. Imre 
Sándor a.) 

Instructió. Az Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére 
kiadott — (Il. dr. Merényi Lajos a.) 

— -ja Deseöffy János számára, kit Ersekujvárból távoz- 
ván, helyettesül visszahagyott. Homonnay Drugeth 
Bálint, Bocskay fővezérének — (Il. , Magyar hadi 
szabályzat gyűjteménye" a.) 

Insurgens hadakkal a Rába melletti táborba szálljanak. 
Eszterházy Pál gróf nádornak rendelete 1686. aug. 
19-én, hogy az — (Il. , Hadtört. okmánytár." 8.) 

— katonák egyenruházata 1797-ben. (I. ,—y. —s." a.) 
— -ek vitézsége az osztrák örökösödési háborúban. 

Magyar — (I. K. A. a.) 

, Insurrectió" dalaiból. Az utolsó magyar nemesi — (l. 
ts A a.) 

— Kisfaludy Sándor és az 1809-iki — (1. Viszota Gy. a.) 
— szervezése. Az 1741-iki — (1. Eble Gábor a.) . 
— története. Az erdélyi 1809-iki — (I. Jakab Elek a.) 

 "— -ból. Kisfaludy Sándor két levele az — (I. dr. 
Lamperth Géza a.) 

— -nális constitutió. Az 1686-ik évi szebeni — (I. 
Koncz József a.) sé 

— -ról 1741-ben. Törvényhozás az — (I. Eble G. a.) 
Integrál képzésének egy új módjáról. A mechanikai 

munka — (Il. Fuchs Károly a.) 
— elméletéhez. A Poisson-féle — (I. Fejér Lipót a.) 
— egyenletről. A lineár homogén — (Il. Riesz F. a.) 
— -ok elméletéhez. A határozott — (I. König Gy. a.) 

srnáll tó A VPN: EG Tejet bes 2b, É PZNYEK TS 4 at, Hit 

va 3 
/ ; 

Inkey — Integrál 459 4 



a 

460 Intellectualismus —Ipar 

JAtEOGÍGSBAUS mely öl. (Il. Prohászka Ottokár a.) 
— túlhajtásai. Az — (Il. Prohászka Ottokár a.) 

Intercisa emlékei. (I. Hampel József a.) 
— -i épületminta. Az — (I. dr. Engelmann Róbert a.) 

Interpretatió és ,szokásjog" a római magánjogban. 
Kivonat. (1. Kiss Géza a.) 

. Interregnuma. Izabella királyné diplomácziai műkö- 
dése. 1551—56.. Erdély fejedelmi — (I. Veress 
Endre a.) 

Intézet földrajzi hossza. A. m. kir. központi irtakotkáttlatal 
— (I. Konkoly Miklós a.) 

— A aes császári archaeologiai — (Arch. értesítő 

"AL 8) 
— Bécsben. Állami archaeologiai — (I. ,h." a.) 

— dolgozójából. Közlemények a siregehuzói gyógyszer- 
i tani — (l. Vas Frigyes a.) 
— -ből. Dolgozat az egyetemi elmekór- és GyÓGYtAN — 

té ür, Schaffer Károly a.) 
— -ek, melyek az Akadémia kiadványait átalány fejé- 

ben kapják. Hazai — (Akad értes. 26, 41, 53, 65, 
77, 89, 1017 1183, 125, 137, 149, 161, 178; 185/.£95, 
909, 291, 933, 245. a.) 

— — melyek akadémiai kiadványokat hivatalból kap- 
nak. Hazai és külföldi — (Akad. értes. 29, 4I, 53, 
65, 77, 89, 101, 113, 125, 1837, 149, 161, 173, 185, 
195, 209, 221, 233, 245.) 

Intrahypnotikus reflexcontrakturák morphologiája és a 
suggestiónak behatása ezekre. Az — (I. dr. Schaffer 
Károly a.) 

Intrinseca geometriájához. A kétméretű sokaságok — 
(I. Schlesinger Lajos a.) I 

Involutió. Többszörös — (I. Vályi Gyula a.) 
lonok hydratatiójáról. Az — (I. Buchböck Gusztáv a.) 

Iparfejlesztő. Széchenyi mint — (I. Gaal Jenő a.) 
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1par-művészet hatásáról  Közép- Európára. Ádálóki az 
etruszk — (I. dr. Hadaczek Károly a.) 

"o — -i múzeum. Az országos — (I. Mihalik József 
és Arch. értes. XVI. 5. a. is.) 

— — — -ban. Két czímeres falkárpit az — (I. dr. 
Réthy László a.) 

"— — — Szent Dorottya hermája a boroszlói — (I. 
Hintze Ervin a.) 

— — — XVI. századi vadászserleg sodronyzománczos . 
kupával az orsz. — Ábra. (Arch. értes. XXIX. 2.) 

— -történetünk föladatai. (1. Acsády Ignácz a.) 
Ipolyi Arnold alapítványa. (Akad. értes. 44, 53, T1, 

101, 137, 149, 185, 150/151., 245.) 
5 Lé -jutalomról jelentés. Az — (Akad. értes. 221, 245.) 

, Magyar Mythologia"-járól. (1. Révész Kálmán a.) 

Ipolykeszi őssír. (1. Wagner István a.) 

Ipp-i kincs. Az — (I. Fetzer János Ferencz a) . 

irat." Eötvös és Trefort tervezett folyóirata. A , Pesti 
Havi — (I. Viszota Gyula a.) 

Iratai. Basta György hadvezér levelezése és — (I. , Magy. 
tört. emlékek" I. osztály XXXIV. kötet.) 

— 1591—1618. Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése 
és — (Il. , Magy. tört. eml." I. 32.) 

— (I. Halmágyi István naplói és — a. is.) 
—- -ból. A tanodai dráma előzményei hazánkban. Dr.. 

Nagy Sándor hátrahagyott — (I. Nagy Lajos a.) 

a . Iratok a cs. és kir. hadi levéltárban 1603- ból. Zrinyi — 
(I. Szepesi G. a.) 

a Iráni elemek finn-ugor nyelvekben. (I. Munkácsi Bernát a.) 

48 17056 búaageagba ésa a 40-es években. A magyar politikai- 
és — (I. Berczik Árpád a.) 

Irányzatunkról. Egyetemi tanügyi — (I. Schneller 
István a.) 



Ta 802 

4: 

ft sör 
St s 

zt 

vé; 
va 

FElár , 
KS a 
der 
vé 

70, 
40 
ki 

ú 
e retáta 

tjp leg AC gen bd, 

kzt 

462 ; ; Irás—Irodalmi 

Irás állítólagos maradványairól. Balbinus tudósítása a 
régi kun — (Il. Kropf Lajos a.) 

— a finn-ugor nyelvek számára. Fonetikus — (I. Ba- 
lassa József és Szinnyei József a.) 

— -a. Idegen szók — (Il. Kalmár Elek a.) 
— -ához. Az idegen szók — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— -művek egységes alapon vett kategoriái. Az — 

(I. Farkas Sándor a.) 

Iris hátsó rétegeinek anatomiája és fejlődése körül tett 
vizsgálatok eredményeiről. Beszámoló az emberi — 
(I. Szili Aurél a.) 

Irmag. Férfi, férj. (1. Szilasi Móricz a.) 

Irmei Ferencz. (1. Bourdeau János a.) 
, rni fogna." (1. Zolnai Gyula a.) 

Irodalma s főbb sajátságai. A vogul-osztják — (ll. 
Munkácsi Bernát a.) 

— -ához. Adalékok a 90-es évek — (I. Imre Lajos a.) 
-— -áról. A felsőmagyarországi krypto-kálvinisták hit- 

vitázó — (Il. Ráth György a.) 
— -i emlékeihez. Az 1764-i diaecta — (I. Rexa Rezső a.) 
— —- hagyatéka. (Levelek.) Jászay Pál — (I. Czékus 

László a.) 
— — — -áról. Szemere Miklós — (I. dr. Perényi 

József a.) 
irodalmi kitünőségek jogczíme a felsőházi tagságra az 

európai államok alkotmánytörténelmében, különös te- 
kintettel a spanyol alaptörvényhozásra. 1808—1876. 
A tudományos és — (I. Schvarcz Gyula a.) 

— munkássága. Idősb gróf Teleki László — (I. Voj- 
novich Géza a.) 

— — -ához. Döbrentey — (I. Rexa Dezső a.) 
— — - Gévay Antal — (I. Rexa Dezső a.) 
— működése. Magyari István — Adalék a mértékes 

vers történetéhez. 
— — Pápay Sámuel élete és — (I. Badics Ferencz a.) [ 
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f. Irodalmi—Irodalom TÁGNÉAT Tesz 5 

Irodalmi művészetről. A kritikáról és az — (l dr. , 00 4 jöR 
Echegaray József a.) 18 

"— nyelv kérdése a mai görögöknél. Az — (Il. Pecz V. a.) 88 
— , történelmi és ethnographiai társulat. A szolnok- úr ELGARÓ 

3 dobokamegyei — (Il. ,Y." a.) VST 
§ — vállalatokra 1889-ben nyujtott segélyek. A. M. Tud. Has 
í; Akadémiától kutatásokra és — (Akad. értes. 2.) aö 
. —— Irodalmunkban. Az egyéni nyelv kérdése újabb — (I. 7 zs VAK 
i Rubinyi Mózes a.) 5188 
. — — Az ősszám és az ősbetű viszonya — (Il. Herman He 

4 Ottó a.) 77 37KARI 
. ——. — Alexandriai Szt. Katalin legendája középkori -— hú 
f (I. Katona Lajos a.) 18 
. Irodalom és a kéziratok. A Csokonaira vonatkozó — 48 
3 . (I. dr. Barcsa János a.) 60 
. —— — terjesztéséről. A hazai ősrégészeti — (I. József fhg a.) 1-4 áabt 

— A közép-ázsiai török — (I. Thúry József a.) ja 
— stiljáról. A középkori magyar — (1. Imre Sándor a.) 78 
— repertoriuma. A magyar hadtörténeti — (I. dr. Man- HASÁN 

gold Lajos a.) 136 
— a mohácsi csatában. A magyar — (1. Beöthy Zsolt a.) 
— Dániában. A magyar — (Akad. értes. 120.) 

.  — A magyar Rousseau — (Il. dr. Rácz Lajos a.) 
— a németek előtt. A mai magyar — (Irod. tört. köz- 

lem. III. 4.) ) 
— köréből. Az újabb államtudományi — (I. Balogh 

Arthur a.) 
— Dalmát — (Kivonat.) (I. dr. Havass Rezső a.) 
— és journalistika. (1. Mikromegas a.) 
— történetéből. Tanulmányok az újabbkori persa — 

(I. dr. Kégl Sándor a.) , 
— (Il. az , Archaeologiai Ertesítő" és az , Athenaeum" 

philosophiai és államtudományi folyóirat minden 
számában.) 

— és zenetörténeti adalékai. A  Kájoni-Codex — 
(1. Seprődi János a.) 



. fródalori s áródalóatórtánat 

. III. A hadtörténeti irodalom repertoriuma. (a ,Had- 

Irodalom. Hadtörténeti ki 
I. Ismertetés. 

II. Irodalmi szemle. 

történeti közlemények" minden füzetében.) 
Hazai — (1. Nyelvt. közl. XXXVII. 3. és , Hazai" a. is.) 
Külföldi — (I. Nyelvtud. közlem. XXXVII. 3. és 
, Külföldi" a. is.) 
-ban: A bűntettes anthropológiája a művészetbbki és — 
(I. Várnai Sándor a.) 
— A történetírás az arab — (Il. dr. Goldziher I. a.) 
— Az 1839/40-iki országgyűlés . visszhangja az — . 
(I. Ballagi Géza a.) 
—- Corneille a magyar — (I. Karl Lajos a.) 
— Jókai Mór a finn — (Il. Chalupka Rezső a.) 
— Moliere a magyar — (Il. Gragger Róbert a.) 
— — első nyomai a magyar — (I. klet 7 R. a.) 
— Mysticismus a modern — (Il. P. J. 
-hoz. Adalékok a régibb magyar — (I. Széchy B K. a.) 
— Adalékok az újabb magyar — 

I. Ányos Pál. 
II. P. Horvát Endre. (I. Széchy Károly a. 

-ról. Franczia ismertetések a magyar — (Il. Akad. 
értes. 132, 156, 168, 180, 252. és Kont Ignácz a. is.) 

Irodalomtörténet és kritika. (1. Szigetvári Iván a.) 
ER módszerei. Az — (Il. Dézsi Lajos a.) 

Természettudomány és — (Il. Szigetvári Iván a.) 
-e. Az olasz — (I. Radó Antal a.) 
-i adatok a kolozsvári reformátusok belső templomá- 
ban. Egyleveles nyomtatványok és — (I. Zoványi J. a.) 
— bizottság. Az — (Akad. értes. 3.) 
— — okt. 18-iki ülésén Pesthy Gábor , Novum Tes- 

. tamentum" hasonmásszerű kiadása alkalmából kér- 
dést intéz az előadó. Az — (Akad. értes. 72.) 
— — ülése. A régi magyar codexek eredeti latin vagy 
másnyelvű forrásai összeszedése iránt. (Akad. ért. 93.) 

"Te d pe zek atása abad lá a a ar 
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Ma be ÉNDEÁS 94 t 4 

., Irodalomtörténet ... 465 

Irodalomtörténeti emlékek. , II. kötet : Olaszországi . XV. 
századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő . művei. 

. Közrebocsátja Ábel Jenő. (Aurelius. Brandolinus. — : ELO 

Ludovicus Carbo. — Galettus Martius. — . Naldus 
Naldius. — T. Alexander Cortesius. — Ugolinus 
Verinus. — Jo. Franc. Marlianus,) XV. és 384 lap. 
1890. : , 7 .— 

— — Értekezések. Magyar — (Il. B. F. 43 

—-— — az 1892/3-iki középiskolai. értesítőkben. Első 
közlem. Magyar — . (Irod. tört. közl. IV. 1.) 

— — — 1894/5. évi. (Irod. tört. közl. VI. 2.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. Szerkeszti Ballagi 
Aladár, a III. évfolyamtól Szilády Áron. Minden év- 
folyam 4 füzetben Azt meg. Egy- egy évfolyam 

; előfizetési ára 10 K. Egyes füzetek ára 3. K. 

Ara Ada vá LD SA ÁRT a öt ön 40 gyér LL e ns ALA a LATTA a TLAN OVO 97 al VP) SAM : Bye ha E e VREtag ál ke: NGÉ TT vil Má ÁÁ c ebe ést RAL ágy EVÉS a zs loB GBK OV DK r 3 je LAK SE KÉS Vak eNÁNEZT OGRE BE 49 27. VELNNNÉBO Te0K KÜKEZOLTEKT VEptsk CÉ ae e RNS ÉN LN Me, SE dé Ata ne koze et Fo be. Vr £ Very at Et AA t 4 ; v bő . já a éved : 
át f § 49 f fi "A 

ig évfolyam. (1891.) IV és 510 lap. 
II. je . (1892.) IV" és 82: § 

ni CG (1893.) . XII és 512: 4 
NÖGZÉSŐT S lég (1894.) XIII és 498. , 
V. ő: (1895.) XVI és 496 , 

: VI. a. (1896). XX.és 308. , 
táj jö (1897.) XXI és 499 , 

t. 6 1 A KZÁKETÉRÉSEREB (1898.) XIX és 496 , 
A 19. 8 A (1899.) XIV és 496 , 
; X. 4 .(1900.) VII és 496 , 
A XI. A (1901.) XIV és 496 ,, 
it XII. 2 :((1992.) XVI és 538 , 
a XIII. 7 (1903.) XVI és 508 . , 
A XIV. ú (1904.) XVI és 512 ,,., 
ej A TAK ÉVE NETES (1905.) XVII és 396 , 
8 Pp. 8) ó látá sgalbes (1906.) XVIII és 506 , 
H XVII. ú (1907.). XVII és 512 , 
: XVIII. v (1908.) XVII és 512 , 
ZA XIX... f (1909.) XVII és 496 ,, 

3.4oró v (1910.) XVII és 496 ,, 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 09 oD ; 
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466 . Irodalomtörténet — Irók 

irodalomtörténeti Közleményekhez. Név- és tárgy- 
E mutató az — (I. dr. Borovszky Samu a. is.) 

ME — kutatás feladatairól. A magyar — (I. dr. Dézsi 
; Lajos a.) 

— negyedéves folyóirat megindítása, iránt. Gyulai Pál 
y . . indítványa egy — (Akad. értes. 11.) 

SAKE — pályázatról. Jelentés a Lévay-féle — (Akad. érte- 
"7 ás sítő 233.) ; 

— repertorium. (1. Hellebrant Árpád a.) 
— tarlózatok az országos levéltárból. (I. dr. Illéssy 

János a.) 
— — az olasz könyvtárakban. (1. Hegedüs István a.) 
— -író. (Pápay Sámuel.) Az első magyar — (I. dr. 

1948 .  Badics Ferencz a.) y 
MR. iromány tárczámból. Közlemények — (I. Horvát Árpád a.) 
e Iromba. (I. Asbóth Oszkár és Melich János a. is.) 
"SELMA IRÓ GZ A : 
ME irói tiszteletdíjak újabb szabályozása. Az — (Il. Akad. 
s SAR értes. 60.) 
A Irók. Életrajzi adalékok. Debreczeni — (I. dr. Bo- 

: rovszky Samu a.) seg 
— Péczeli és Péteri Takáts. Elfelejtett — (1. Ballagi 

Aladár a.) ; ; 
— levelei. Magyar — (I. dr. Esztegár L., dr. Bányai 

Elemér és Szász Béla a. is.) 
— — b. Jósika Miklóshoz. Magyar — (I. dr. Szádeczky 

Béla á.) 
— — Prielle Kornéliához. (1. Vértesy Jenő a.) 
— és tanárok. 1588—1700. Debreczeni — (I. dr. Bo- 

rovszky Samu a.) 
Kassán a XVI. században. Latin — (I. ifj. Kemény 

age FS, A id 

t 

ké Lajos a.) 
éz — levelei gróf Zay Károlyhoz.-Magyar — (Il. Gragger 
új $; Róbert a.) 
8 — cseh fordításban. Magyar — (Akad. értes. 114.) 
íj ; — élete és munkái. Magyar — (Il. id. Szinnyei József a.) 

Ké: 

sart e. 
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Irók levelei a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban. 
Magyar — (I. dr. Esztegár László a.) 

— — Egressy Gáborhoz. Magyar — (I. Esztegár 
László a.) 

— Ügyvédi vizsgálatai. Magyar — (I. dr. Badics Fe- 
rencz a.) 

— [Sceriptores]. (I. Magyar Történelmi emlékek. II. osz- 
tály és , Török-magyarkori történelmi emlékek. II. 
osztály" a. is.) ; 

— -nak Mátyás királyt dicsőítő művei. Olaszországi 
. KV. századbeli — (I. , Írod. tört. emlékek" II.) 

— nál. A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi — 
(I. Darkó Jenő a.) 

irreducibilis egyenletek elméletéhez. Az — (Il. Bauer 
"Mihály a.) 

— -tási vizsgálatok. Elemi — (1. Bauer Mihály a.) 
Irtisi-osztják szójegyzék. (1. Patkanov Szerafin a.) 
Isaszegi csata. Az — Rajz. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
Iskola. A deákos — (Il. Császár Elemér a.) 
— A harmadik — (Il. dr. Thót László a.) 
— XVII. századi törvényei. A marosvásárhelyi ev. 

ref. — (I. Békefi Remig a.) 
— Magyar szókészletünk ortholog szabályozása és az — 

(1. Ballagi Mór a.) . 
—. dráma töredéke a XVII. századból. Egy magyar 

nyelvű történeti — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
— —. a XVII. századból. Egy protestáns — (1. Dézsi 

Lajos a.) 3 
— — -ák. Protestáns — (Il. Bernáth Lajos a.) 
Iskolai dráma a marosvásárhelyi collegiumban. 1794-iki — 

(I. Szász Béla a.) 
— — Egy sárospataki — (I. Sz. a.) 
— — tervezet 1705-ből. , Ez világi hívságos gazdag- 

ság szereteti." Jezsuita — (I. Ballagi Aladár a.) 
— — -ja. Pállya István ,Pazarlay és Szűkmarkosy" 

czímű — (Il. Kovács Dezső a.) 
30" 

A is 
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468 Iskola— Isten 

Iskolai emlékünnepek a széphalmi Kazinczy-mausoleum- 
ban, (Akad. értes. 3.) 

— értesítőkben. Értekezések az 1890/91-ik tanévi — 
(Irod. tört. közl. I. 4.) 

— felfogásáról. Gabelentz nézetei az -- (1. Kalmár Elek a.) 
— inspektorsága. Kazinczy Ferencz — (Il. Imre S. a.) 
— pályája. Tompa Mihály — (I. dr. Nagy Sándor a.) 
— Színjáték és Felvinczi György életéhez. Adatok az — 

(I. Ferenczi Zoltán a.) — 
— -ügyről. Kazinczy Ferencz az — (Il. Szinyei G. a.) 

Iskolák története Magyarországon 1540-ig. A káptalani 
— (I. dr. Békefi Remig a.) 

— -nak és egyesületeknek küldött akadémiai kiadvá- 
. nyok ügye. (Akad. értes. 11.) 

Iskolázása Párisban. A czisztercziek középkori — (I. 
Békefi Remig a.) 

— -tatása. A Sennyey-fiuk külföldi — (I. Veress E. a.) 

Ismeretelmélet lélektani alapjairól. Az — (1. Pauler 
Ákos a.) 

— -i kategóriák problemája. Az — (I. dr. Pauler Á. a.) 
— — tanulmányok. (I. dr. Pauler Ákos a.) 
— -tan alapvetése. Az — (I. dr. Palágyi Menyhért a.) 

Ismerés a priori elemei Platonnál. Az — (I. Kornis Gy. a.) 
— viszonylagossága és a mathematikai fogalomalkotás. 

Az — (I. Pauler Ákos a.) 
— -ben. Az egységretörekvésről az emberi — (Il. dr. 

Pauler Ákos a.) 
Ismertetések. (I. a , Nyelvtudomány" minden füzetében.) 

Isten felé. (Il. Endrődi Sándor a.) 
— Szófejtés: m. — (I. Steuer János a.) 
— -névről. A finn és a cseremisz — (1. Paasonen H. a.) 

Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. (1. , Vogul nép - 
költési gyűjtemény II.) 

— magyarországi római kőemlékeken. Alvilági — (I. 
dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
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. Istén—István 469 

, Istenes énekei"-nek [Balassa és Rimay —] biblio- 
graphiája. Összeállította dr. Dézsi Lajos. (I. Báró 
Radvánszky Béla: Rimay János munkái. Függelék.) 

— -idézés és bűbájosság. A samán — (I. , Vogul nép- 
költ. gyűjtem." II. 2.) 

— -nyila". A vogul — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— név. Az — (Il. Prikkel R. Marián a.) 
— -ségek Dunavidéki antik emlékeken. Lovas — ((l. 

Hampel József a.) 
"— — -ről. Néhány erdélyi adat a thrák lovas — (. 

. Téglás István a.) 
— -tisztelete. A finn-ugor népek pogány — (Il. Krohn 

Gyula a.) 

. István-féle rézpénzekről A Béla- és — (Il. dr. Réthy 
. László a.) 

— korogi bán fia. (I. Hadtört. okmánytár 3. szám a.) 
— vezér. Dráma 5 felvonásban. Irta Szász Károly. 

(I. , Magy. tört. színműtár" II.) 
— király korából. Oklevelek II. — (I. Fejérpataky L. a.) 

— IV. — Történeti tragédia 5 felvonásban. Írta Somló 
Sándor. (I. , Magy. tört. színműtár" VI.) 

— -féle casula. Szent — (I. Kövér Béla a.) 

— — görög adománylevél eddig megfejtetlen szaváról. 
A Szent — (Il. Gyomlay Gyula a.) 

— koronája a magyar szent korona felső részévé? 
Hogyan lett Szent — (I. Karácsonyi János a.) 

—  oklevelei és a Szilveszter-bulla. Szent — (1. Kará- 
csonyi János a.) 

— templom. A nagybányai Szent — (I. Décsényi Gy. a.) 

— veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. Szent 
— (I. Gyomlay Gyula a.) 

— -ig. A magyar nemzet története Szent — (Il. Pauler 
Gyula a.) 

— -tól Mária Teréziáig. A magyar kegyúri jog Szent — 
(I. Fraknói Vilmos a.) 
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470 Istvánffi—Itélet 

Istvánffi Gyula. A Botrytis, Monilia és Coniothyrium 
spóráinak életképességéről. (Math. és t. t. értes. 
XXI. 3.) 

— A szőlő fakórothadásáról. (Math. és term. tud. értes. 
hé), Cls B) 

— A szőlő fásoltványainak forradásáról. (Math. és t. t. 
. —  értes. XXIV. 5.) 
— Az Ithyphallus gomba és Coepophagus atka együttes 

föllépéséről hazánkban. (Math. és term. tud. értes. 
0, A KAR 

— Clusius mint a magyar gombászat megalapítója. 
(Math. és term. tud. értes. XIII. 3.) 

— Jelentés a Semsey-pályázatokról. V. (Akad. értes. 
222/223.) : 

— Vizsgálatok a Botrytis spórák életképességéről. 2 
tábla. (Math. és t. t. értes. XXIII. 1.) 

— Miklós históriája ismertetése és birálatáról. (I. 
Kerékgyártó Árpád a.) 

Iszákosság elleni védelem irányelvei. Az — (I. dr. 
Fekete Gyula a.) 

Iszlám vallásos mozgalma az első négy században. Az 
— (Il. dr. Schreiner Márton a.) 

— ara. A buddhismus hatása az — (I. , Előadások 
Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére." 2. szám.) 

Isztebnei bronzleletről. Az — (I. Kubinyi Miklós a.) 
Isztiméri német nyelvjárás hangtana. Az — (I. Hajnal 

Márton a.) 
Italiai nyelvcsalád helyzete az idegen nyelvek köréből. 

Az — Kivonat. (I. Schmidt József a.) 
— — — indogermán nyelvek körében. Az — (I. Schmidt 

József a.) 
Iteratio elméletéhez. Az algebrai — (I. Dávid Lajos a.) 
— —. határfüggvényéről. (1. Dávid Lajos a.) 
itélet az Esztergomot 1605-ben áruló módon átadott 

császári tisztek és legénység fölött. Hadtörvény- 
széki — (I. Gömöry a.) 
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Ithake—Izolált : 471 

Ithake. (1. Cserép József. a.) 

Ithnyphallus gomba és Coepophagus atká együttes föl- 
lépéséről hazánkban. Az — (I. Istvánffi Gyula a.) 

Ittegyel. Ottegyel. (1. R. Prikkel Marián a.) 

Ivarszervek fejlődési rendellenességeinek tanához. A húgy 
— (1. Tangl Ferencz a.) 

— -en mutatkozó . elváltozásokról. Weissmann KF. és 
Reismann Á. dolgozatai. Vizsgálatok a petefészkek 
kiirtásánál a női — (1 Thanhoffer Lajos a.) 

Iványi sírdombról (Kúnhalmok) Fejérmegyében. Az 
Alsó-Szent — (I. Nagy Géza a.) 

Iványi Béla dr. Bártfa szab. kir. város levéltára 1319— 
1526. I. kötet. 1319—1501. XIII és 528 lap. éljen 

10.— 
— Eperjes város tornyai, kápui és azoknak hadi fel- 

szerelése 1495 körül. (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
— Eperjes városa-és az 1526—28. évi hadjárat. (Had- 

tört. közlem. XI. 3.) 
— István. Katonai vezényszó 1797-ből. (Hadtört. közl. 

4.) 
Ivben. Hydrogencyanid képződése az elektromos — (I. 

. Auer Henrik a.) 
Ivek és a többtámaszú merev függőtartók grafikai 

elméletéről. A többtámaszú — (Il. Kherndl Antal a.) 

Ivóvíz befolyása a vér molekulás concentratió jára. A 
táplálék és — (I. Bársony Tivadar és Szász Tibor a.) 

Ivtartók grafikai elmélete. A vonólánczos — (I. Kherndil 
Antal a.) 

Izabella királyné diplomácziai működése 1551— 56. 
Erdély fejedelmi interregnuma. (1. Veress Endre a.) 

Izmok érző és vérodögymázgató idegeiről. Az — (I. 
Landauer Ármin a.) 

— szerkezetéről. Újabb vilasálatok az — (1. Thanhoffer 
Lajos a.) 

Izolált értékű függvényekről. Az — (I. Schlesinger L. a.) 
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472 Izóm— Jablonkay 

Izom górcsövi és elektromos változásai a működés alatt. 

"Az — (I. Korányi Sándor és Vas Frigyes a.) 
Mlnse — hyárogen-i ion tartalmának változása munka közben. 

Az — (I. Goldberger Jakab a.) 
— -idegek végződéséről. Ujabb vizsgálatok az — (l. 

Thanhoffer "Lajos a.) j 
— -idegvégek és végződések tanulmányozása. Újabb és 

módosított módszerek az — (I. Thanhoffer Lajos a.) 
— -munka befolyása a kén kiválasztására. Az — 

(I. Beck C. és Benedikt H. a.) 
— — — a phósphorsav kiválasztására. Az — (Il. Klug 

Nándor és Olsavszky Viktor a.) 
— -rángás lefolyásának különböző behatásokra beálló 

módosulatairól, a Jendrássik összehúzódási elméleté- 
nek alapján. Vizsgálatok az. — (l. Regéczy Nagy 
Imre a.) 

— -rostjainak finomabb szerkezete. A kagylósrákok. 
harántcsíkos — (1. dr. Daday Jenő a.) 

— -rostok idegvégződéséhez. Újabb adatok a haránt- 
csíkos — (]. Thanhoffer Lajos a.) 

— gejtek idegvégződése. A sima — (Il. Csiky János a.) 

— zat szerkezetére. Nehány nehéz fém hatása a ha- 
rántcsíkos — (I. Bókay Árpád a.) 

, it" képző történetéhez. Az — (1. Szinnyei József a.) 
Ívik. (I. Gombocz Zoltán a.) 
Íz. (1. Paasonen H. a.) 

s) "—kezdetű alakja az osztjákban. A 8. személynév- 
más — (]. Melich János a.) 

J5 gy változás a hazai szlovének nyelvében és a 
dunántúli magyar nyelvjárásokban. A — tk Asbóth 
Oszkár a.) : 

Jaáki apátsági templom. A — (I. dr. Czobor Béla a.) 

Jablonkay Gábor. Egy újabban talált nyelvemlék- 
töredék. Kivonat. (Akad. értes. 241.) : 
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Jacobi— Jalava 473 

Jacobi Gyula. Esperest, öspöröst. (Nyelvtud. közlem. 
" XXVI. 3.) 

Jackson-féle epilepsiára vonatkozó kisérleti adatok. 
A — (I. Korányi Sándor és Tauszk Ferencz a.) 

Jacobson-féle szerv. A — (Il. Mihálkovics Géza a.) 

Jacobus Marcellusra. Janus Pannonius dicséneke — 
(I. Hegedüs István a.) 

Jaekel Ottó. A Placochelys n. g.-ról és ennek jelentő- 
ségéről a teknősbékák származására. Négy táblával. 
(Math. és term. tud. értes. XX. 4.) 

Jagié V. (I. , A magyar honfoglalás kútfői" a.) 

Jaicza előtt 1521-ben. A törökök — (Hadtört. köz- 
lem. I. 4.) 

— fölmentése Frangepán Kristóf gróf által 1524-ben. 
(I. Kovács I. a.) 

— .-i bánok fizetése 1505—1507. A — (I. dr. Kará- 
. esonyi János a.) 

Jakab Elek. A m. tud. Akadémia kézirattárának ismer- 
tetése. 43 lap. 1892. —.80 

— — U. a. kivonatban. (Akad. értes. 27.) 

"— Az erdélyi 1809-iki insurrectió története. (Hadtört. 
közlem. II. 1, 2, 4.) 

— Budvári és Budvár környéki leletek. (Arch. értes. 
XIV. 3.) 

— Jelentés a folyó évi junius hó 10-én Kolozsvárott 
tartott Mikó-szobor leleplezési ünnepélyéről. (Akad. 
értes. 1889. 4.) 

— — a, Kézirattár" rendezéséről. Kivonat. (Akad. ér- 
tesítő 27.) 

— r. tag T 1897. jul. 22-én. (Akad. értes. 101). 
— — — síremléke leleplezésekor. Szádeczky Lajos Il. 

tag beszéde — (Akad. értes. 142.) 

Jalava Antal k.t. T 1909 julius 83-án. (Akad. értes. 245.) 
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474 Jancsó —Jason 

Jancsó Miklós dr. Tanulmány a váltóláz parasitáiról. 
14, részben színes táblával, számos rajzzal és láz- 
görbével. 282 lap. 1906. 12. — 

— Vizsgálatok a malaria-parasiták továbbfejlődéséről 
az  Anophelesekben. (Math. és term. tud. értes. 
XXII. 3.) 

Janet Pál. A politikai tudomány története az erkölcs- 
tanhoz való viszonyában. Fordította Lőrincz Béla. 
Felülviszgálta Csiky Kálmán. (A M. Tud. Akadémia 
Könyvkiadó Vállalata. Uj folyam VIII-X. kötet.) 
Kis 89. IV és 608, 544 és 567 lap. 1891—1892. 

3 Ára fűzve 9.— 
Egész vászonkötésben  12.— 

jnlcsek József dr. A renaissanckori művészet, mint 
korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekin- 
tettel Mátyás királyra. (I. Athenaeum XI 1/4— 
XIII 1/4.) 

— Az akarat problemája a görög gondolkodásban. 
(1. Athenaeum IX. 2/4.) 

— Epítészeti régiségekről Eperjesen. (Arch. értesítő 
XXIX. 2.) 

— Régi építészeti maradványokról Eperjesen. 5 ábrá- 
val. (Arch. értes. XXVI. 5.) 

— Régibb feliratok Eperjesen. (Arch. értes. XXX. 1.) 
Jankó János. A platánok rokonságáról. (Math. és term. 

tud. értes. VII. 8/9.) 
— A XI. orosz archaeologiai kongresszus Kievben. 

(Arch. értes. XX. 1/3. 12 képes táblával.) 
— Finn és magyar csillagnevek. (Nyelvtud. közlem. 

XZIII. 2.) 
"— Régi hazai lőportartók szarvasagancsból. (Arch. 

közlem. XVIII.) 
Jannsen. Epikuros tana az élvezetről. (Athen. IV. 2/3.) 
Japán cartographia történetéhez. A — (Il. gróf Teleki 

Pál alatt.) 
Jasonról. Tinódi széphistóriája — (I. Dézsi Lajos a.) 



ú Java—Járvány (475 

ú Java és a Hawaii-szigetek Copepoda-faunájának ismereté- 
a hez. Adatok Hátsóindia, Sumatra, — (Il. Daday 
5, Jenő a.) 
—. — Javas, javos. Jós, — (I. Paasonen H. a.) JAKE 

Javos, jós, javas, — (Il. Paasonen H. a.) 

; János főherczeg arczképe. Melléklet. (Hadtört. közlem. 
. HERE 2) kai 
ÉT — -kápolna kincsei. A budavári királyi Szent — (I. SÉRT 
i Takáts Sándor a.) va 

. — — Zsigmond ellen, 1562. A székelyek lázadása — 9 
új (I. Székely József a.) § Ha 
NN — emlékérme. (I. , Hpl." a.) 744798 
3 Jánosi Béla. Az aesthetika története. (A M. tud. Akad. és 

Könyvkiadó Vállalata. Új folyam. 1899—1901.) Három AR 
kötet. Kis 8"-rét. B 

I. kötet: A görögök aesthetikája. VI és 504 lap. S 
1899. Ára fűzve 3.— óR 

egész vászonkötésben 4.— AGARAK 
II. kötet: A középkortól Baumgarten fölléptéig. VI égő 

és 553 lap. 1900. Ára fűzve 4.— Va 
egész vászonkötésben 2.— di 3 

III. kötet: Baumgartentől napjainkig. VI és 635 4 SAR 
j lap. 1901. Ára fűzve 4.— ZAB 
a egész vászonkötésben 0. j 
"8 
" Jelentés a Gorove-pályázatról. (Akad. értes. 163/165., 
ú 203.) A 
. — — Véleményes jelentés a Nádasdy-pályázatra érkezett de. 

költői elbeszélésekről. (Akad. értes. 174/175.) Hú 
. — Járás ismeretéhez. Élettani és klinikai adatok az ép 1" 
É és kóros — (I. Jendrássik Ernő a.) "a 
. —. Járőr hőstette a Volta melletti harczban. 1848 julius ca 
J 27. Egy — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) § 

jú Járványok történetéhez Pozsonyban. Adatok az orvosi 4 
: rend és a — (Il. dr. Vámossy István a.) 34 

be b 5 set 



476 Jász—J egyzőkönyv 

Jász-alsó-szent-györgyi sír. A — (I. Held Viktor a.) 
— -ön. A nemz. múzeum ásatása — (Arch. értesítő 

XIX. 5.) 
Jász kürt domborművei. A — (Il. Hampel József a.) . 
Jászay Pál irodalmi hagyatéka. (1. Czékus László a.) 
— naplója. (1. Czékus László a.) 
— szülőházának emléktáblával megjelölése alkalmából 

Abaujszántón 1909 aug. hó 15-én. Finkey Ferencz 
It. beszéde — (Akad. értes. 238.) 

Jászberényi zománczos bronzlánczról. A — (1. Hild 
Viktor a.) 

— -monostori régiségek. Képes táblával. (Arch. értes. 
XVI. 4.) 

Jászok. Lehel kürtje és a — (I. , sz." a.) 
Ját. Sima. (1. Szinnyei József a.) 
Játékelmélet. Az aesthetikai — (Il. Szemere Samu a.) 
— szin mint közügy. Nemzeti — (I. Bayer József a.) 
Jedlicska Pál. Adatok a török hódoltság történetéhez. 

(Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
Jedlik Ányos t. tag T. 1895 decz. 13-án. (Akad. 

értes. 77.) 
— emlékezete. (I. Báró Eötvös Loránt a.) 
Jegybankok nemesércz-politikája. A — (I. Földes B. a.) 
Jegyek ötvösműveken. Hitelesítő — (1. Kemény L. a.) 
Jegyzetei. Bólyai Farkas töredék — (I. Koncz J. a.) 
Jegyzéke 1703—1704. Az aradi vár felszerelésének — 

(Arch. értes. XVIII. 4.) 
— -váltás 1517-ből. Török-magyar — (Il. Matunák M. a.) 
— — — 15983-ból. (Il. G. G. a.) 
Jegyzőkönyv egy szökevény vallomásáról. (Hadtört. 

közl. I. 4.) 
— -e. 1708. Gróf Eszterházy Dániel tábornok — (I. Thaly 

Kálmán a.) 
— — Br. Jósika Miklós — (I. dr. Viski Károly a.) 
— -ei. A M. Tud. Akadémia — (Az , Akadémiai Értesítő" 

minden számában.) 
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Jegyzőkönyv —Jelenség 477 

. Jegyzőkönyveiben. Műipari adatok Kassa város régi — 
(I. Kerekes György a.) 

—  —  -ből. Nyelvtörténeti adatok Debreczen városának 
régi — (Il. Zolnai Gyula a.) 

— -éből kiírt adalékok Melius Péter életéhez. A debre- 
czeni városi tanácsülések — (Il. Csürös Ferencz a.) 

— —  Műipari adatok Kassa régi — (I. Kerekes Gy. a.) 

Jekelfalussy József. A vasutak szerepe állami háztar- 
tásunkban. Kivonat. (Akad. értes. 15.) 

—  Birálat az , Első magyar általános biztosító-társaság" 
jutalmáért versenyző pályaművekről. (Akad. értes. 31.) 

— — az Ullmann Károly jutalomra érkezett pálya- 
művekről. (Akad. értes. 43, 70.) 

— Emlékbeszéd Keleti Károly fölött. 38 lap. 1893. 
(Emlékbeszédek VII. 10.) —.60 

— Értelmiségünk és a magyarság. Kivonat. (Akad. 
értes. 56.) 

— Néhány szó jövő népszámlálásunkról. Kivonat. (Akad. 
értes. 4.) 

— T. 1901 febr. 12. (Akad. értes. 137.) 
— felett. Emlékbeszéd — Vargha Gyula l. tagtól. 

(Emlékb. XI. 8.) —.40 

— és Vargha Gyula. Közgazdasági és statisztikai b 
könyv. Ismertetés. (Akad. értes. 7.) 

Jelenkori gondolkozás mesterei. A — (I. Bourdeau J. a.) 

 "— -léte és ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok 
korszakában. A király bírósági személyes — (I. 
Hajnik Imre a.) 

Jelenségeinek magyárázata Bodnár Zsigmond ,, Erkölcsi 
törvény"-ében. Az emberi szellem — (I. dr. Fitos 
Vilmos a.) 

— -ek mithykai alakjai. A természeti — (I. ,, Vogul 
népkölt. gyűjtem." II. 2.) 

SELERNBT KA KTTZTBJKN 8 
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Jelentés. Egy elfogott — (Hadtört. közlem. I. 4.) 
— -e a császárhoz a sSzt.-gotthárdi győzelemről. Monte- 

cuccoli Rajmond gróf tábornagy — (1. Koncz J. a.) 
— — a n. múzeum érem- és  régiségosztályáról. A 

közoktatásügyminiszter — (l. X. Y. a.) 
— — a n. múzeum érem- és régiségosztályáról 1891- 

ben. A vallás- és közoktatásügyi miniszterium — 
(Arch. értes. XII. 3.) 

— a Ferdinánd főherczeghez 1604-ben, Getatitíják 
Boszniába való  bevonulásáról. Draskovich János 

.. horvát bán — (l. G. G. a.) 
— — Rudolf császár és magyar királyhoz a mező- 

keresztesi csatáról. Miksa főherczeg — (Il. Gömöry a.) 
— — Lippa helyzetéről és a törökök mozgolódásáról 

1604-ben. Rákóczy Lajos — (I. G. G. a.) 
.— — -i a sziléziai háborúk időszakából. Egy portyázó. 

különítmény — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 
— — -k a koronczai csatáról 1704. Egykorú — ss 

Thaly Kalmán a.) 

Jeling nova. (1. Fiók Károly a.) 

Jellem és tudomány. (I. dr. Sárffi Aladár a.) 
— -e. A humanismus — (Il. Rényi Rezső a.) 
— -zés eszközei. A — (I. Riedl Frigyes a.) 

Jelvényes ókori zsidó sírkövek. (1. dr. Krausz Sámuel a.) 
— -ről. Az úrvölgyi bányász — (I. Lipcsey József a.) 

Jelző. A — (I. Kalmár Elek a.) 
— bélyegeinek megfejtése. Régi ötvösművek — (I. 

Kövér Béla a.) 
— -készülékekről. Az elektromos — (I. Schuller A. a.) 
— -s szerkezetek. A — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 

Jendrássik Ernő. Adatok az öröklés és öröklési beteg- 
ségek tanához. (Math. és term. tud. értes. XX. 3.) 

— Elettani és klinikai adatok az ép és kóros járás 
ismeretéhez. Hat táblával. (Math. és term. tud. értes. 
XIX. 1.) 
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Jendrássik Ernő összehúzódási elméletének alapján. 
Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának különböző 
behatásokra beálló módosulatairól, a — (I. Regéczy 
Nagy Imre a.) 

— Jenő. 1824—1891. (Akad. értes. 16.) 
— r. tagról. Emlékbeszéd —  Klug Nándor 1. tagtól. 

(Emlékb. VII. 4.) —.60 
Jeselhofi bronzkori leletek. Mosony-Szolnok és mosony 

— (Il. dr. Sőtér Ágost a.) 
Jeszenszky Ignácz. Torontál vármegye gazdasági 

monographiája. 19 lap. 1894. —- 

Jezsuita-dráma. A legrégibb magyar — (1. Melich 
János a.) 

.— iskolai dráma-tervezet 1705-ből. , Ez világi hívságos 
. gazdagság szereteti" — (1. Ballagi Aladár a.) 

— templom történetéhez. A kassai — (Arch. értes. 
XVIII. 4.) 3 

Jénai ásványtani társulat elnökévé? Hogy lett ifj. gróf 
Teleki Domokos a — (I. Koncz József a.) 

— egyetemen. Magyarországi tanulók a — (I. , Magyar- 
országi tanulók külföldön" a.) 

Jésített mássalhangzók. A — (I. Balassa József a.) 

Jireőek Konstantin dr. Budai ötvös hagyatéka 1505- 
ben. Ismerteti — (Arch. értes. XVII. 5.) 

Joachim, brandenburgi választó alatt gyülekezett s 
Budát fölszabadítani akaró hadseregről. Egy német. 
mű az Esztergomnál az 1542-ik évben — I. Récsey 
Viktor a.) 

Joannovics György. A végtelen kérdés. Kivonat. (Akad. 
értes. 183.) 

— Jelentés a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellék- 
jutalomról. (Akad. értes. 127.) 

— —  —. Román-Petre község adományából hirdetett. 
pályázatról. (Akad. értes. 152/153.) 

— T. 1909 január 10-én. (Akad. értes. 233.) 
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480 .  Jobbágy—Jog 

Jobbágyadózás 1564—1576-ban. A — (I. Acsády I. a.) 
—  1577—97-ben. (I. Acsády Ignácz a.) 
— Miksa király korában. A — (Il. Acsády Ignácz a.) 

Joculator. Egy névszerint említett Árpádkori — (l. 
Sebestyén Gyula a.) 

Jod mennyiségi meghatározásának új módja A jodidok 
és a szín — (1. Bugarszky István és Horváth Béla a.) 

Jodidok és a szín-jod mennyiségi meghatározásának új 
módja. A — (I. Bugarszky István és Horváth Béla a.) 

Jodoform antituberculosus hatásáról. A — (l. Troje G. 
és Tangl F. a.) 

— -mal gyöngített gümőbacillusok hatásáról. A — (l. 
Troje G. és Tangl Ferencz a.) 

Jog hazánkban a középkorban. A magán kegyúri — (I. 
Kollányi Ferencz a.) 

— Szent-Istvántól Mária Teréziáig. A magyar ágál 
kegyúri — (I. Fraknói Vilmos a.) 

— A szepesi — (Il. Demkó Kálmán a.) 
— reformja. A választói — (Athen. IX. 2/3.) . 
— Az állami akarat végrehajtása és az egyél — (l. 

dr. Balogh. Arthur a.) 
— történelmi alapjai. Az egyházi házasságkötési —. 5 

Reiner János a.) 
— Az igazságos — (I. Kuncz Jenő a.) - 
— -bölcselkedés. (I. dr. Bárány Gerő a.) . 
— tekintetében. Észrevételek a legfőbb kegyúri jog, 

mint fentartott királyi — (Athen. VI. 3/4.) 
— -a a középkorban. Pozsony város — (Il. dr. Király. 

János a.) 
— -czíme a felsőházi tagságra az európai államok 

alkotmánytörténelmében, különös tekintettel a spanyol! 
alaptörvényhozásra. A tudományos és irodalmi kitünő- 
ségek —- (I. Schvarcz Gyula a.) 

— — .-i. A nő társadalmi függetlenségének természetes 
— (Il. dr. Pekár Károly a.) 

tát ÚR ere 1 ae 
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. Jogi egyetem XIV. és XV. századi statutumai. A 
— — bolognai — (I. Békefi Remig a.) 
öltse jelentősége. A valuta-változtatás — (l. dr. Mandello 

E Gyula a.) 

. ——. — oktatás tárgyában. Justinianus , Omnem gNan 
kezdetű rendelete a — (I. Vécsey Tamás a.) 

. — — szakoktatás reformja. A — (I. Várnai Sándor a.) 
"a Jogokhoz. A szepesi jog (Zipser Willkühr) keletkezése, 
a viszonya országos jogunkhoz és a németországi anya — 
. — — (I. dr. Demkó Kálmán a.) 
. — Jogphilosophia. Észjog és — (I. Várnai Sándor a.) 
. — — szabályai. A dunáninneni törvényhatóságok — (Il. 
. —— , Magyar jogtörtén. emlékek" IV. kötet 1-ső fele.) 
.  — — A dunántúli törvényhatóságok — (I. Magyar jog- 
. — történeti emlékek V. kötet.)  - 
. — — — A tiszáninneni törvényhatóságok — ((l. vMagyar 
SZE jogtörténeti emlékek" II. kötet a.) 

— — -nak gyűjteménye. A magyar törvényhatóságok — 
. —— (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 
. — etalanság mint a büntetendő cselekmény . ismérve. 

. A — (I. Finkey Ferencz a.) 
. — — .-tan kétségei. A birtoki — (I. Hoffmann Pál a.) 
— — — .történet a sociologiához és a többi társadalmi tudo- 

mányhoz való viszonyához. A — (I. dr. Tihanyi L.. a.) 
— — .i emlékek. Magyar — (Il. , Magyar" a.) B 
 Jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz. Aszepesi  -. 

jog (Zipser Willkühr) keletkezése, viszonya országos s 
— (Il. dr. Demkó Kálmán a.) 

Jonh. (I. Szinnyei József a.) 
Jonien." , Assarlik in — (I. dr. Récsey Viktor a.) 
Jordánszky-kodex kétbetűs magánhangzói. Az Érdy- és — 

(I. Suhajda Lajos a.) 
Journalistika. Irodalom és — (I. , Mikromegas" a.) 
, Jóka ördöge." A , Gonosz asszony" meséje és Arany 

. — (I. Zsilinszky Aladár a.) 
— -hez és a , Hegedű" -ről. ús; Imre Lajos a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 31 
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Jókai Mór és Debreczen. (I. Oláh Gábor a.) 
— a finn irodalomban. (I. Chalupka Rezső a.) 
—  Emlékbeszéd Rudolf főherczeg trónörökös fölött. (Akad. 

évkönyv XVII. 7.) 
— jubileum-ünnepén. (Il. Szász Károly a.) 
— -ról. (I. dr. Kapossy Luczián a.) 
— T. 1904 május 5. (Akad. értes. 173.) 
— ravatalánál. 1904 máj. 8-án. Beöthy Zsolt ig. és r. 

t. gyászbeszéde — (Il. Nekrologok II. és Akad. értes. 
: 174/175.) 

— svábhegyi mellszobrának leleplezésénél 1906 szep- 
tember 8-án. Ferenczi Zoltán 1. tag beszéde — 
(Akad. értes. 200/201.) . 

— iünnepélyén. Berzeviczy Albert t. és ig. t. megnyitó- 
beszéde az , Eperjesi Széchenyi-kör" október 22-ikén 
tartott — (Akad. értes. 192.) 

Jónás Károly. Arany János levele Salamon Ferenczhez. 
(Irod. tört. közl. XIII. 1.) 

— — levelezése I. Petőfi Sándor levelei Arany János- 
hoz. (Akad. értes. 119.) 

— Csengery Antal levele Salamon WFerenczhez. (Irod. 
tört. közl. XIII. 1.) 

— Javaslat gr. Széchenyi István érdemeinek törvénybe 
iktatása iránt. Zsoldos Ignácztól. (Irod. tört. közl. 
JI. 2) 

— : Kazinczy levele a Siegwart szerzőjéhez. (Irod. tört. 
közl. XI. 3.) 

— Révai Miklós eredeti levele Kapuváry Antal vesz- 
prémi kanonokhóz. (Irod. tört. közl. XV. 2.) 

— (Il. , Arany János levelezése" a. is.) 

Jós, javas, javos. (1. Paasonen H. a.) 

Jósa András dr. A bezdédi honfoglaláskori temető. 19 
ábrával. (Arch. értes. XVI. 5.) 

— —  Feketehalom fölásatásáról. Szabolcs m. (Arch. 
értes. XX. 3.) j 
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Josa András dr. A karászi sírmezőről. 3 ábrával. (Arch. 
értes. XII. 2.) 

— — kántorjánosii (Szatmár m.) bronzleletről. (Arch. 
értes. XIV. 3/4.) 

— — kemecsei bronzleletről. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— —  mándoki honfoglaláskori lelet. 2 képes táblával, 

(Arch. értes. XVII. 4.) 
— — piricsei (Szabolcs m.) bronzleletről. 1 képes táb- 

lával. (Arch. értes. XVII. 4.) 
— — takta-kenézi bronzleletről. (Szabolcs m.) 4 képes 

táblával. (Arch. értes. XXII. 3.) 

5 —  tarczali sírleletről. Zemplén m. (Arch. értes,. 
24V: E.) 

KEKESÉ Egs ászontmártóni : bronzleletről, . (Áróhi  örtos 
SZT B) 

— — vissi (Szabolcs m.) aranyleletről. (Arch. értes. 
Taaar al ú § Als 9) 
— Avar fülbevalóról Bajról. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
— Emlékek a honfoglalás korából. 3 képes táblával és 

8 ábrával. (Arch. értes. XX. 3.) 
—. Honfoglaláskori leletről Gégényben. 3 ábrával. (Arch. 

értes. XXIV. 2.) . 
-— Őskori telep Rakamaz és Timás községek között. 

(Arch. értes. XII. 3.) 
—- Szabolcsmegyei bronzkardokról. 2 képes táblával. 

(Arch. értes. XXVI. 3.) 

—- — — leletekről. 4 képes táblával. (Arch. értes. 
XIII. 2.) 

— — őshalmok. (Arch. értes. XVII. 4.) 
— — régiségekről. (Arch. értes. XVIII. 5.) 
Jósika Miklós br. jegyzőkönyve. (Il. dr. Viski Károly új 
— két levele. (Il. dr. Esztegár László a.) 
— levele Nyáry Pálhoz. (I. Thúry József a.) 
— levelei a M. Nemz. Múzeum könyvtárában. (I. d. 

Esztegár László a.) 
311 
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"" Jósika Miklós báróhoz. Magyár: írók jevtlet — — (I. de 

——— 

Szádeczky B. a) 
— Wesselényi Miklós levelei barátjaihoz, Bártfai 
Lászlóhoz és — (Il. Pap Károly a.) 

Jóvátétel. Visszalépés a kisérlettől, eredményelhárítás 
és — (I. Angyal Pál a.) 

I. József császár zsidó ezrede. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
Kelet 

t 

— 

főherczeg nádor arczképe. Melléklet. (Hadtört. köz- 
lem. X. 4) i 
— — fegyverbe szólítja a magyar nemesi fölkelést, 
1809. április 27-én. (Il. G. G. a.) 
— a hazai ősrégészeti irodalom terjesztéséről. (Arch. 

. értes. XIV. 4.) 
e 

Ete 

— T 1905. jun.-13. (Akad. értes. 195.) 
— emlékezete. (1. Hegedüs István és P. Thewrewk 
Emil a. is.) 
-— emlék-ünnepély 1906. május 20. (Akad. értes. 
198/199.) 

Jövedelmezőségéről, kapcsolatban a tarifák KÉSŐ 
vel. A vasutak — (Il. Kisf. Lipthay Sándor a.) 

Jövevények. Magyar — (Il. M. J. a.) 

ee 

az erdélyi szászok nyelvében. Magyar — (l Melich 
János a.) 

, szavai? Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv . 
"régi német — (I. Melich János a.) i : 

— -ink. Szláv — (I. Asbóth Oszkár és Melich 
János a. is.) 
— — eredetéről. Szláv — (I. Melich J ános a.) 

— — -hoz: ,karapol", ,kappan." Pótlások — (I. 
Melich János a.)  . 
— — "Török (oszmanli) eredetű — (I. Melich János a.) 

.-szók kora. A szláv — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— — korához. Adatok a szláv — (I. Melich János a.) 

— Német — (I. Petz Gedeon a.) 

ta. 4 
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E Öltéármá: A magy. nemz. múzeum — (Arch. értes. 
kn AKIT, 5.) 
— A magy. történelmi tájdílát 25 éves — (Arch. értes. 

sss S20KL; 8.) 
Juhnevek. (1. Alexics György a.) MESÉEKNT 

Juhász László. A szenterzsébeti és egyébb leletekről  . 
. Baranyában. 21 ábrával. (Arch. értes. XVI. 3.) 
— Baranyamegyei leletekről. 5 ábrával. (Arch. értes. 

A MA 2.) . . 
B régiségekről. 8 ábrával. (Arch. értes. XVI. BTé 
".  — Máté. (I. Nagy Iván a.) 

. Junius. (Il. Friedjung Henrik a.) 

. —— Juno szoborcsoportról. Jupiter és — (I. Téglás Gábor a.) 
Jupiter Dolichenus tábla. Egy újabban előkerült — (. 

. Csallány Gábor a.) 
— felületén. Megfigyelések a — (I. Konkoly Thege M. a.) . 
— és Juno szoborcsoportok. (1. Téglás Gábor a.) KAY 
— szentélye Ampelumban vagyis a mai Zalatnán. For- 7 

3  tuna Salutaris és — (I. Téglás Gábor a.) Jók ALAR 

8 HŰZÁK számö jed nyelv ismeretéhez. Adalék a — (I. 
sak Budenz József a.) NEL 

— szójegyzék. (1. Budenz József a.)  TESÉATRR . 

. Jurányi L. (I. ifj. Schilberszky Károly a. is.) HZ 
. — — Lajos. Endlicher István emléke érdekében. (Akad. — 

értes. 28.) § 

— (1. Math. és term. tud. értes. a. is.) 
. — r. tag T 1897. febr. 27-én. (Akad. értes. 89.) . 
 — ravatalánál. Búcsúbeszéd. (1. Than Károly a.) . 

.  — felett. Emlékbeszéd — Mágócsy-Dietz Sándor I. tag- NR 
B tól. (Emlékb. X. 10.) 1. SH 
. — Jurátusok felségsértési pöre 1834—1837. A — Kivonat. 7. 
ia. Wertheimer: Ede" a.) 
8 Juridico-historica. Monumenta, hungariae — (1. , Magyar 
; jogtörténeti emlékek" a.) 
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Jurkovich Emil. A beszterczebányai plébánia-templom 
egykori kincstáráról. (Arch. értes. XX. 2/3., XXI. 1.) 

Justinianus , Omnem reipublicae" kezdetű rendelete a 
jogi oktatás tárgyában. (1. Vécsey Tamás a.) 

Jutalmakról. Jelentés az egyetemi hallgatók részére 
kiküldött — (Akad. értes. 41, 53, 65, 77, 89, 101, 
113, 125, 187, 149, 161, 173, 185. szám a.) 

Jutalomról. Jelentés a báró Wodianer-féle néptanítói — 
(Akad. értes. 184.) 

— -tételei. A M. Tud. Akadémia — (Akad. Évkönyv 
XVII. 7. és Akad. értes. 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 
ÖV, 101, 115, 145, 125, 187, 149, 161, 162, §7A, 
185, 195, 209, 221, 233, 245. szám a.) 

— — -k. Akadémiai — (Arch. értes. XII. 3.) 
— — —- Semsey Andor t. tag adományából. M. Tud. 

Akadémiai — (Il. Akad. értes. 17, 29, 41, 53, 65, 
 780EKB 77,.89, 102, 114, 126, 137, 149, 162, 174/175, 185, 
Zúi 195, 209. szám a.) 
tát Juvancz Irén. Az alapműveletek elmélete. (Math. és 
ABB ; term. tud. értes. XXV. 1.) 
ATÁRA Jüryje. égy ezredéves kiállítás történeti főcsoportjának — 

; (1. ,X áj úr 1 a.) 

-k többesjel a lapp nyelvben. A — (I. Beke Ödön a.) 
K. A. Magyar insurgensek vitézsége az osztrák örökö- 

södési háborúban. A báró Perényi-család  szőlősi 
levéltárából.. Közli — (Hadtört. közl. VI. 4.) 

—  Mágochi Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török 
gi rab felől. (Hadtört. közl. VII. 5.) 
és —- Ujhelyi Pál huszti praefectus levele Teleky Mihály- 
pú hoz, 1670-ből.. A tisza-ujhelyi Ujhelyi-család levél- 

tárából. Közli — (Hadtört. közl. VI. 4.) 
K. B. Aguincumi múzeum. (Arch. ért. XIII. 1. és XVI. 5.) 
— Múzeum Aguincumban. (Arch. értes. XIII. 1.) 
K 5 c-féle változás. A — (I. Asbóth Oszkár: A szláv 

torokhangok változásai 1. a.) 
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K. I.—K. K. 

3 "köz V. 4.) 3 
.  — A székelyhidi vértölszerelős, lőszer- és hadi anyag 

. elszállítása. (Hadtört. közl. TIT. 5.) 
— Az erdélyi országos fölkelés elrendelése 1690-ben. 

S (Hadtört. közl. X. 2.) 
. — Adalék Szeben város hadtörténelméhez. (Hadtört. 
Mi" közli. IV. 3.) 

. — Csáky László levele a beszterczeiekhez Bonczidáról 
Mm 1086. máj 11: (Hádtört. közl. VI. 3.) 
. — Haller János levele gróf Rhédey Lászlóhoz. Bikszád 
: —. 1661. január 2. (Hadtört. közl. X. 4.) 
—  — , Joannes Pannonius éneké"-hez. (Irod. tört. köz- 
Me. dem XxX. 4) 
.  — Kanizsa hadi fölszerelése a töröktől való vissza- 
; 88 vétele után. (Hadtört. közl. IV. 3.) 
. —. — Katona-állítás Felső-Fehérmegyében. 1745. (Hadtört. 

. "közlő VIII. 2.) 
. 2 Magyar várkapitányok szerződései 1634—1661. (Had- 
RE tört. közl. IX. 2.) 
.  — Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz, Béldi Pál 
" ——— bodolai kastélyának ostromáról. 1676. április 30-án 
Me " (Hadtört. közl. VI. 2.) 
. — — 1. Rákóczy Ferencz fejedelem két rendelete. (Had- 
Mé "tört, Közl. VI. 3.) 3 
. — II. Rákóczy György fejedelem néhány évelő 1658- 

ból, az első török támadás idejéből. (Hadtört. köz- 
A lem. X. 4.) 
. — — — Szuhai Mátyásnak, Kálló vára és őrsége fő- 

kapitányának fizetését megjavítja. (Hadtört. közl. 
Ms VIIL 3), ; 
" — Tudósítások az 1737—38-iki török háborúról. (Had- 
Mi": tört. közl. VO. 4.) 
"  — Zrinyi Péternek a portával való  alkudozásaihoz. 
NM (Hadtört. közl. IV. 3.) 
.. K. K. Velemi lelet. 5 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 2.) 

4 Börgénji vár hadiszerei 1703-ban. (Hadtört. 70 / 



K. L. Az utolsó magyar nemes ,insurrectió dalai-ből. 
(Hadtört közlem. V. 5.) 

— Abosi bronzlelet. (Arch. értes. XVIII. BA 
— Hadi kiáltvány az 1789-ik évi török háború idejé- 

ből. (Hadtört. közl. III. 4.) 7 
— Hitelesítő bélyeg. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— , Joannes Pannonius éneké"-hez. (Írod. tört, közlem. 

X. 4.) 
— Kassai emlékek. (Arch. értes. XXX. 2.) 
— — kőedény. (Arch. értes. XXIV. 5.) 
— — porczellán. (Arch. értes. XVII. 2.) 

." — Katona , Bánk bán"-jának egy helyéhez. (Irod. tört. 
MESSKÖZL s uk) 
— Mennyit költött Apaffi Mihály az 1683-ik évi had- 

járatban ajándékokra. (Hadtört. közl. IX. 4.) 
— Öreg Rákóczy György pohara. (Arch. értes. XVII. 2.) 

. K—r, B—a. Magyar díszöltönyök a fraknói kincstár- 
ban. 3 képes táblával. (Arch. értes. XII. 3., XIII. 4.) 

Kacskovics Lajos 1. tagról. Emlékbeszéd — Nagy 
Iván r. tagtól. (Emlékb. VII. 6.) —.20 

Kacziány Géza. A magyar versalakok Erdősiig. (Irod. 
tört. közlem. I. 1.) 

— Swift Jonathán, a bölcsész és politikus. KEASTÉSR VILI. 
"4 4., IX. 1/4., 14 1/2.) 

Kada Elek. A kecskeméti ásatások. 19 ábrával. (Arch. 
értes. XVI. 1.) 

— — — Miklóstelepi sírleletről. 7 S DLávAl FATOh érte- 
sítő XVI. 2.) j 

—- Bronzkori urnatemető Vatyán. (Pest m.) 3 ábrával. 
(Arch. értes. XXIX. 2.) j 

— Gátéri (Kun-Kisszállási)- temető a régibb középkor- 
ból. 140 ábrával. (Arch. értes. XXV. 4, 5., XXVI. 2. 
143 ábrával. XXVI. 3. 123" ábrával. XXVIII. 4. 
68 ábrával.) 



Kngylósrákok —Kalovala 48 

Ty ióssákok harántcsíkos florrostnek finomabb SZer- 
kezete. A — (I. Daday Jenő a.) A: 

-— magánrajza. A magyarországi — (Il. Daday Jenő a) 5 ÉSANORORB 
. Kairói Haszan-mecset. A — (1. Goldziher Ignácz a.) 77. 
Kakaslomniczon 1908. julius 26-án. Berzeviczy Ger- 7 

gely emlékezete. Gaal Jenő r. tag beszéde — (. FEKÉRN 
Gaal Jenő a.) net j 

Kakasról. Ének a — (I. , Sz." a.) I st 
. —— Kakukfüveinek ismertetése. Közép-Európa, különösen 
. — Magyarország — (I. dr. Borbás Vincze a.) 
. ——— — hegyről a Hargitában. Hematit a — (Il. Zimányi TrZYBA 
§ Károly a.) 
. ——— Kalauz a m. n. múzeum érem- és "régiségosztályában. 
. kő (Arch. értes. XII. 3., XXIII. 1.) Tdgádt 
. —— Kalaznói német nyelvjárások hangtana. A — (I. Schüfer ZA 
"AA Illés a NEY 

Kalán. a. Kis-Kalán a.) 5 
. —— Kalászat a pannonhalmi kézirattárban. (I. dr. Récsey 
erez Viktor a.) 

. ——. Kalecsinszky Sándor. A margitszigeti Artesi kút vizé-. 
ta . — nek hőmérsékleti viszonyairól. Kivonat. (Akad. értes. 
d  7224/225.) 
A — A nap melegének accumulatiója, különféle folya- 
a . . dékokban (Math. és t. t. értes. XXII. tl. és Akad. 

értes. 170.) 
— A szóvátai meleg és forró konyhasóstavak, mnit . 

természetes hő-accumulatorok. (Math. és term. tud. 
--értes. XIX. 5.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 145.) 
— Bánsági szerpentinek tanulmányozása. Kivonat. (Akad, 

. ÁS értes. 104.) 

. — Kalendáriumbeli régi magyar distichonok. (I. jtó ) 
B: " . . György a.) 

"— -okban. Régészet ahazai — (Arch. értes. XXVIII. 5.) 
Kalevala. A finn eredetiből fordította Vikár Béla. XVIés 

. 854 lap. 1909. 12.— 
. 
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ÜSD v Káliumhydroxyd - Kamara 

Káliumhydroxyd káliumcarbonatra. A nitrogén-monoxyd 
hatásáról — (Il. Szelényi Jenő a.) 

Kallós Ede. Archilochos. Kivonat. (Akad. értes. 243.) 
Kalmár Elek. A határozókról. (Nyelvt. közl. XXXII. 1/4.) 
— A jelző. (Nyelvt. közl. XXXIV. 1.) 
— A ,töves" declinatióról. (Nyelvt. közl. XXIII. 2.) 
— Arany János mint nyelvész. (Nyelvt. közl. XXIII. 3.) 
—. Állítmány és alany. (Nyelvt. közl. XXVIII. 2/4.) 
—  , Czéczó" (Nyelvt; közl. XXIV. 1.) 
— ,, Egyenest" (Nyelvt. közl. XXV. 3.) 
— Gabelentz a latin és görög nyelv tanításáról. (Nyelvt. 

közlem.- XXIII. 3.) 3 
—- —— felfogása a nyelvek küzdelméről. (Nyelvt. közl. 

XXIII. 3.) 
— — mondattani álláspontja. (Nyelvt. közlem. XXIII. 3.) 
— — nézetei az iskolai felfogásról. (Nyelvt. közlem. 

XII 4) . 
— Idegen szók írása. (Nyelvt. közl. XXIII. 3.) 
— . , Kifejez: kifejt." (Nyelvt. közl. XXIV. 2.) 
— Mátyás király halálára való emlékdalhoz. (Nyelvt. 

közl. XXV. 2.) 
— , Megtestesül." (Nyelvt. közl. XXIV. 2.) 
— :, Sohán." (Nyelvt. közl. XXIV. 1.) 
—- Szvorényi József. (Nyelvt. közl. XXIII. 1.) 
— és Négyesy László. A Königsbergi töredék vers- 

mértéke. (Nyelvt. közlem. XXV. 3.) 
Kalocsa dJános-nak egy eddig ismeretlen munkája. 

Debreczeni — (I. Harsányi István a.) 
Kalocsán, 1881/8. Anemometer-észlelések a Haynald- 

observatoriumon — (l. Fényi Gyula a.) 
Kaloriméterhez tartozó mérleg. A gőz — (l. Schuller 

Alajos a.) 
Kamarához. Keresztény vallásra térttörök rabok folya- 

modása a — (Il. ,,—ys." a.) 
— -k 1565—1604. A pozsonyi és szepesi — Kivonat. 

(I. Acsády Ignácz a.) 



A — 7. 1896. jul. 12-én. (Akad. értes. 89.) 

."— — végek történetéhez. 

er Kamjanka—Kant KAZAK EE 174 ő 

"Kamjanka-hegyen. Kőkori. lelet a — si VT, fú) dr aj 
Kammerer Ernő. (I. dr. Velics Antal a.) 
Kammermayer Károly. A M. Tud. Akadémia emlék- 

táblájának története. 2. (Akad. értes. 36.) 
Kancsóról a n. múzeumban. Domborműves diszítmény 

XVII. századi királyföldi ezüst — Ábra. (Arch. 
. értes. XVI. 5.) 
Kandra Kabos. A diósgyőri vár. (Arch. közlem. XIX.) 
— Az ősmagyar csillagos ég. (Irod. tört. közl. VI. 3/4.) 

8 Kanisay Miklós. ((l. Hadtört. okmánytár 7.) I 
Kanitz Ágost. Emlékbeszéd Panőié József külső tagról. 

[Pancié arczképével.] 35 lap. 1894. (Emlékbeszédek 
VII -3.) JAR 

Kanizsa előtt 1664-ben. Zrinyi Miklós 
Horváth Jenő a.) 

— 1664-ik évi ostromának felhagyásáról. (I. 1My1—s" a.) 

(I. Rónai 

. — élelmezéséről és Dobry erődnek a törökök által 
történt bevételéről. 1604-ben. Zrinyi Miklós gróf 
jelentése — (I. Szepessy F. a.) 

— hadi fölszerelése a töröktől való visszavétele után. 
MM JTA) 

 "— ostroma 1664-ben. (Melléklet.) A , Theatrum Huro- 
paeum" IX. kötetéből. (Hadtört. közl. I. 4.) 

.— .i leletekről. Török — (I. Milleker Bódog a.) 
"— — Pálfi János levele a gyulafehérvári professzo- 

rokhoz. (1. Mokos Gyula HOZ 
— — — leveleskönyvéből. . (1. ifj. Tóth Ferencz a) 
— — török rablásai 1630—1640. A — (I. dr. Komáromy 

András a.) ; 
A — (Il. Merényi Lajos a.) 

Kánizsay Károly alapítványa. (Akad. értes. 15.) 
"Kant előtt. Az érdeknélküli tetszés tana — (1. dr. Gál 

Kelemen a.) 
Mi nevelési elméletéről. (1. dr. Schneller István a.) 

. — — vallástana. (l. Stromp László a.) 



Kanyaró—Kapu 7 

Kanyaró Ferencz. A Zrinyiász kelte és köl tője. (Irod. 
tört. közl. III. 4.) 

— Heltai , Közbeszéde" újabb fordításban. (Irod. tört. 
közt. XI. 1.) 

—- Régi magyar vitéz J4MLAt István éneke. (Irod. tört. 
közlem. III. 3.) 

Kapcsolat eredetéről, Adar őstörténeti vonatkozások 
felhasználásával. Az oki — (I. dr. Pekár Károly a.) 

Kapitányaihoz. A havaselvi részekben levő hadak — 
(1. Hadtört. okmánytár 1. szám. a.) 

— -ság várairól, végházairól, azok várőrségeiről és 
azoknak fentartási költségeiről: 1607-ben. Összetes 
kimutatás a bányavidéki — (I. G. G. a.) 

Kapitulácziója 1660-ban. Nagyvárad — (I. Koncz J. a.) 
— — 1692-ben. Nagyvárad — (I. Kroph L. a.) 

. Kapornoki várban. Ónkorsó a XVII. századból, talál- 
tatott a — (Vas m.) Ábra. (Arch. értes.. SKRIT 3.) 

— honfoglaláskori sírlelet. Nagy — (Il. D. K. a.) 

Kaposfüreden és Magyar-Egresen. Ókori maradványok - 
ról — (I. dr. Kohlbach Bertalan a.) 

Kaposi József. Dante első magyar fordítói: Császár 
Ferencz, Bálint Gyula. (Irod. tört. közlem. XX. 2.) 

— — Magyarországon. Kivonat. (Akad. értes. 236/237.) 
Kapossy Luczián dr. Jókai Mór-ról. (Irod. tört. közl. ÍV. 2.) 
 — Régi kritikák. (Irod. tört. közl. VIII. 2.) 
Kaposvölgyi népvándorláskori üst. A — (I. Wosinszky 

Mór a.) 

, Kappan". Pótlások jövevényszavainkhoz. ,,Karapol" — 
(I. Melich János a.) 

, Kaptár-kövek" Budapest környékén. (1. Halaváts Gy. a.) 
—  Egervidéki — (Arch. iksz el 21.83) 
— és barlangok. Egervidéki — (1. Bartalus Gyula a.) 

Kapui és azoknak hadi felszerelést 1495 körül. Eperjes 
város tornyai, — (Il. dr. Iványi Béla a.) 



Kapuváry— Karácson ; 
4 

t k Hl úvári Antal rstekégni kanonokhoz. "kévái Miklós 
. "eredeti levele — (1. Jónás Károly a.) 

: £ Kar. Koslat. Bakcsó. Csardak. — (I. Gombocz Zoltán a.) 

. — Kara Győző. Arany János összes műveiből kimaradt — 
. — egyik verséről. (Irod. tört. közl.. II. 2.) 

. — — Fábián Gábor levelezése. (Irod. tört. közlem. III. 9/8.) 
illen — Pázmándy Dénes levele Somogyi Gedeonhoz. (Irod. 

a Mb. KöZk BI. 3.) 
— Tompa összes műveiből kimaradt forradalmi vers. 

. (Irod. tört. közl. II. 3.) 
KÖRÖ Öv -codekrő ől. A — (I. ifj. Szinnyei József a.) 

. Karaffa rendeleteiről s a német  seregekről Teleki 
. Mihályhoz Máramaros-Szigetről 1678. Kálnoki Sámuel 

. tudósításai — (1. Hadtört. közl. VIII. 2.) 

Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meg- 
. honosítója Magyarországban (Il. Fraknói Vilmos Ha. 

,Kátapol", , kappan." Pótlások JÖVOVOLYSZÁTAJAKhog ő 
(I. Melich János a.) 

. — Karavakovaráczmiliticzi földművekről. A vaskúti, para- 
:  " butyi és — (Il. Dudás Gyula a.) 

. —. Karácson Imre dr. A magyar hadi foglyok Nándor- 
s: fehérvárott, 1636-ban. Törökből. (Hadtört. közlem. 

MS s Vas A.) 
. — — A török sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban. 
B (Hadtört. közl. IX. 3.) 
!  — Az 1663-ik évi török hadjárat Magyarországon. 
Hi Rasid efendi török történetíró leírása szerint. (Had- 
B "tört, közl, IX. 1.) i 
. " — Evlia Cselebi török világutazó magyarországi uta- . 

3 zásai 1660—1664. (1. Török-magyarkori történelmi 
f emlékek. II. oszt. III. kötet.) 

.  — II. Károly háborúja a törökökkel. 1737—1739. 
Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint. 

( linatört. közl. V. 3/4.) 

"r 



. — Ásatásról a bihari Földvárban. (Arch. értes. XXI. 1.) A 

Ke b4 . Karácson—Karácsonyi 
. 

5 Karácson Imre dr. I. Rákóczy György 1636-iki háborúja. 
Naima török történetíró leírása szerint. Közli 
(Hadtört. közl. VI. 3.) y 

— (1. Achmed Dsevdet a.) 

Karácsonyi-pályázatról. Jelentés a gró. — (I. Bayer 
József, Heinrich Gusztáv, Szász Károly és Vadnay 
Károly a. is.) 

. Karácsonyi János dr. A gyulai vár ostroma 1566- ban. 
1 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. X. 1.) 

— A hamis, hibás keletű és keltezetlen oklevelek jegy- 
zéke 1400-ig. XI és 143 lap. 1902. 2.80 

—- A jaiczai bánok fizetése 1505—1507. (Hadtört. köz- 
a. Jem. IV. 4.) 

— ZTA magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Az 
1893-iki Péczely-jutalommal kitüntetett pályamű, 

I. kötet. X és 464 lap. 1900 9 — 
H. kötet. 500 lap. 1901. ; 9.— 

III. kötet. Első fele. 254 lap. 1901. .15.— 
Második . fele. Csoma József: Magyar 
nemzetségi czímerek. 8 színes táblá- 
val és 80 pecsét és .czímer képpel. 
172 lap. 1903. . 4.— 

—. A pusztaszeri monostor kegyurai. 79 lap. 1897. (Tört. 7 
értek. XVII. 1.) TOAKÁGOI BEz E kör 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 92.) 
— A székelyek eredete és Erdélybe való települése. ; 

74 lap. 1905. (Tört. értek, XX. 3.) 1.26 a 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 182.) ; 

— Az arany-bulla keletkezése és első sorsa. 81 lap. 
1899. (Tört. értek; XVIII. 7.) "60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 122.) 
— Az első magyar hadijelentés. 1437. (Hadtört. közlem. 

Xi. 1/29 
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Karácsonyi— Kardeván — iben 495 

Karácsonyi János dr. Bihari, honfoglaláskori lovas- 
. Sírokról. 12 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 1.) 

".— — TU. a. 6 ábrával és 3 képes táblával. CAO ér- 
. tesítő XXIII. 5.) 

."— dolgozata: ,A magyar egyháztörténet és -diploma- 
tika problemái" bemutattatik. (Akad. értes. 11.) 

— Hogyan lett Szent István koronája a magyar szent. 
korona felső részévé? 23 lap. 1907. Két. melléklet- 
tel. (Történ. értek. XXI. 6.) 1.— 

— Jelentés az Oltványi-pályázatról. (Akad. értes. 191.) 
" — Katonai becsületbiróság. 1515—1516. (Hadtört. köz- 
FROM ÉV. 4) 
— Szent István király oklevelei és a  Szilveszter-bulla, 

Diplomatikai tanulmány. 224 lap. 1891. 4.— 
"— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 26.) 
Karászi sírmezőről. A — (I. dr. Jósa András a.) 
— — a n. múzeumban. Keresztke és karika a — 

Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
Karátsonyi-jutalom. A — KSZN értes. 3.) 
— -pályázatról. Jelentés a (I. Ferenczi " Zoltán, 

Négyesy László és Váczy TÁG a. is.) 
Karcsuandói lapp szójegyzékkel. Rövid — (I. Halász 

Ignácz: Svéd-lapp nyelv VI.) 
Kard. A csanádi — (I. ,ng" a.) 

. — kézi lőfegyver- és tölténygyártás történetéhez. A — 
. (I. Thaly Kálmán a.) 

— A kozár — (Arch. értes. XII. 1., ,ng" és Hodinka 
A. a. is.) 

"— A tömösi — (I. Téglás István a.) 
— A tugári fém — Ábrával. (Arch. értes. XV. 9.) 

4 ."— Bezdáni magyar — (I. ifj. Frey Imre a.) 
— Egy máramarosmegyei bronz — (Il. M. S. a.) 
— Karolingkori — (Il. Nagy Géza a.) 
— Kercsedi vas — (Il. Téglás István a.) 

. Kardeván Károly dr. ésaz Világtörténelme. . jegén 
. tört. közl. XV. 4.) , 



agy? ate (0 KarácKar 

. Kardidomról.. Egy sajátszerű őskori —, (1. Reinecke 
. Pál alatt.) 

— .ja. 2 képes táblával és 3 ábrával. Harczias Fridrik 
első szász választó fejedelem magyar — (1. Nagy 

, "Géza a.) 
. — -ján. A sodronyzománcz Harczias Frigyes — (I. Hpl. a.) 
— , -készítő ge dgjéts szablyái a XVIII. században. Egy 

" "passaui — (I. ,ng." a.) 
"ai eleletről.- A iptöszettátdoui —— (1. ifj; . Kubinyi 
.! Miklós a.) új 
—. -ok. Magyar — (I. Nagy Géza a.) 
—  -ról. Szabolcsmegyei bronz — (I. dr. Jósa ÁGAK a.) 

Kardos Albert. , A magyar szépirodalom története." 
vé asmertetés. (1. Széchy Károly a.) 

.—- A régi protestáns gráduálokról. (Irod. tört. közl. I. 4.) 
. — Rontó Pál pikázó-regény. (Irod. tört. közl. I. 3.) 
.  — "Toldi XII. éneke. (Irod. tört. közl. I. 1.) 

— —. —  czímű czikkére észrevételek. (Irod. tört. köz- 
lem. I. 1.) 

Kardról. A sonkádi bronz — (1. Mihalik József a.) 
— A tömösi — (Il. ,ng." a.) 

Kar-ereklyetartója Raguzában. Szent-László király — 
. — (I. Fraknói Vilmos a.) 

. Karika a kárászi sírmezőről a n. múzeumban. Keresztke 
és — Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) : 

— Őskori arany — (I. Kovács Albert a.) . 
Karinthiában. Régi magyar aranyok — (I. X. Y. a.) 

Karl! Lajos. Bozon Miklós Szent Erzsébetje. Kivonat. 
(Akad. értes. 245.) 

— Corneille a magyar irodalomban. (Irod. tört. közlem. 
SX £) 
— Magyar szentek életének stk a Florence-mondára. 

Kivonat. (Akad. értes. 224/225 
—. Szent Erzsébet ábrázolásairól a British Museum 

codexeiben. (Akad. értes. 246/247.) 
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Karlovicz—Kassa 

Karloviczi béke története. 1699. A — (I. Acsády 
Ignácz a.) 

IK. Karlovszky Endre. Egy becses Kossuth-ereklye. 
(Irod. tört. közlem. II. 4.) 

Karlsteini vár magyar érdekű emlékei. A — (I. Pór 
Antal a.) 

Karolingi mondákra. Magyar befolyás az olasz — 
. (. Rényi Rezső a.) 

— -kori kard. (I. Nagy Géza a.) 

Karpelles Lajos dr. Adalékok Magyarország atka- 
faunájához. Kivonat. (1. Akad. értes. 15., 46. és 

. Math. és term. tud. értes. IX. 5/6.) 
.— — Ugyanaz. 54 lap. 8 tábla. 1893. (Math. és term. 

tud. közlem. XXV. 3.) 2.— 

Karperecz az aldunai Kozla telepről. 1 ábrával. Bronz — 
(Arch. értes. XV. 5.) 

. — bronzból. La-Töne ízlésű — Ábra. (Arch. értesítő 
"AXX.1.) 

 — a szarvasi középkori temetőből. Bronából font — 
Ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 

. — Hajdú-Szoboszlóról. Egy bronz- és egy arany mi 
8; Ábra. (Arch. értes. XVIII. 

— a n. múzeumban. Hallstattkori bronz — Ábra. (Arch. 
értes. XXVIII. 4.) 

 "— Muzsnáról a n. múzeumban. Őskori arany — . Ábra. 
(Arch. értes. XX. 2.) 

— Székelyhidáról a n. múzeumban. Ökör arany — 
Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 

— Darufalváról. Régi vaskori bronz — Ábra. (Arch. 
.. értes. XXIV. 1.) 

Karvaly és herjó. (I. Gombocz Zoltán a.) 

Karvasy Ágost 1. tag $ 1896. január 21-én. (Akad. 
"vértes (€.) 

. Kassa multjából. Műtörténeti adatok — (I. Kemény 
Lajos a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 3 32 



"(Kassa műtörténetéhez. Adatok — (Il. Keldény Lajos a) 

t 
t k 

— — Újabb adatok — (I. Kemény Lajos a.) 
— régi jegyzőkönyvéből. Műipari adatok — (l. Kerekes 

. . György a 
— Város levéltárából. Műtörténeti adatok — (I. Kemény 

Lajos a.) . 
— — nagy pecsétje. (1. Mihalik József a.) 
— — ötvösségének története. (1. Mihalik József a.) 
—  — régi jegyzőkönyveiben. Műipari adatok — (I. 

Kerekes György a.) 

Kassai csiszárokról. A régi — (I. Kemény Lajos a.) 

— dóm régi síremlékei. A — (I. Mihalik József a.) 

— — -ról s az ott újabban fölfedezett falfestmények- 
ről. A — (Il. Récsey Viktor a.) 

e smlökeké. éli (K.: Tú; A.) 
. — ev. ref. eklézsia tulajdonában. Sodronyos zománczú 

kehely a — (Il. Mihalik József a.) 
— építőmesterek. (1. Kemény Lajos a.) 
— fázekasczéh. A — (Il. M. J. a.) 
— fedeles kupa. Két — (Il. Mihalik József a.) 
— fegyvergyártó czéhekről. A — (1. ifj. Kemény Lajos a.) 
— — ról. (I. Kemény Lajos a.) 

— haditörvényszék előtt. Tompa Mihály a — d. dr. 
Nagy Sándor a.) 

— "harangok. (1. Mihalik József a.) 
— jezsuita templom történetéhez. A — (Arch. értes. 

XVIII. 4.) I 
— kapitány czímeres levele. 1560. Thelekessy Imre — 

(I. dr. Komáromy András a.) 
. -  képíró czéhről. A — (Il. Kemény Lajos a.) 
— kiállítás. (1. 7. Da) 

—- középkori műemlékek viszonyáról a $váb művészet- 
hez. (1. Mihalik József a.) 

—- kőedény. (I. K. L. a.) 
— kőszobor. Három — (Il. Mihalik József a) 



ik Kassa—Katáng z 

ő Kassai  mészáros-czéh régi pecsétje. A — a. Myskovszky 
rá Viktor a.) 7 

.— műzeum. : LRRAB E ; Vágla . 60 í 

."— öÖtvösművek a miskolczi ev. ref. eklézsia kincstárá- 
. — ban. 1 képes táblával. (1. Mihalik József a.) 

. — — porczellán. (Il. K. L. a.) MAGHLLKY 
. — püspök díszműve a koronázás ünnepére. A -- (Had- KOYÁGS Zs 7 
I" : tört. közl. V. 3.) ; 
. — rézöntő a XVII. századból. Egy — (Il. Mihalik József a.) 
. —  Sírkövekről. Régi — (1. Mihalik József a.) 
. — sírleletről. A — (I. Mihalik József a.) 
.  — származású ötvösművek. (1. Mihalik József a.) 
. — Szent Erzsébet-egyház történetéhez. A — (l. ifj. 
. Kemény Lajos a.) 
.  — székesegyház építészeiről. A — (I. Kemény Lajos a.) 
. —— — -ban. XVI. századi magyar festő műve a — (Il. . 
F. . dr. Éber László a.) — 

. — Varró és erszénygyártó czéh 1692-ik évi szabályai 
. — A — (I. ifj. Kemény Lajos a.) 
1 70 Kassán. A renaissance ÉS TOCCOCO — (I. jé edény 
H " Lájós a.) : 
: — 1685. Kurucz fügyvatól összeírása — (Il. Kemény 
"a .. Lajos a.) j 
mik XVI. században. Latin írók — ((. ifj. Kemény 

Mi Lajos a.) 
. — -ról. Műtörténeti adatok — (I. Kemény Lajos a.) 

8 Kaszinó. Nemzeti — (1. gr. Széchenyi Béla a.) 

.  Katakombai idoma. A keresztény kehely lögPégIUA — 
a Ábra. (Arch. értes. XVI. 1.) : 

.  Katalin-legenda. Egy ismeretlen magyar — (Il. dr. 
" Bajza József a.) 
. VARBÓ Pelbárt és a verses — (Il. dr. Horváth Cyrill a.) 
. — -ája. középkori irodalmunkban. Alexandriai Szent — 
588 , él Katona Lajos a.) 

SAE 
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Kategoria —Katona 

Kategoriák problemája. Az ismeretelméleti — (1. Pauler 
, Ákos a.) 

Kathodsugarak magatartásáról. Az elektromos erővel 
párhuzamosan irányított — (Il. Lenard Fülöp a.) 

— nem homogén és forgó mágnesi térben. (Il. Klupathy 
Jenő a.) 

— Secundár — (I. Schuller Alajos a.) 
Katholicismus, mint szövetségesek. A positivismus és 

a — (1. Kozáry Gyula a.) 
Katholikus püspökség története. A munkácsi görög — 

(I. Hodinka Antal a.) 
Katona a XVII. század elejéről. Egy magyar — (l. 

.. Gömöry a.) 
Katona-állításs Erdélyben a mult században. (I. Király 

Pál a.) 
—  Felső-Fehérmegyében. 1745. (I. K. J. a.) 
Katona-család a mult század elején. Egy magyar — 

(Hadtört. közlem. XI. 4.) 
— -dolgok a kuruczvilágból. (1. Thaly Kálmán a.) 
— -i államtanácsi vélemény 1568-ból. (1. G. a.) 
Katona József Bánk Bánja. (I. dr. Harmos Sándor a.) 
— — — -jának egy helyéhez. (Il. K. L. a.) 
— mint vígjátékíró. (1. Bayer József a.) 
—  — születése napja. (Irod. tört. közl. XVI. 1.) 
— Lajos. A Festetics-codex bűnbánati zsoltárai. (Irod. 

tört. közl. XV. 2.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 181.) 
— A , hajnal" szóhoz. (Nyelvt. közl. XXV. 2.) 
— A Kedd asszonya. Kivonat. (Akad. értes. 182.) 
— A , Nyelvemléktár" befejezése. Kivonat. (1. Akad. ér- 

tesítő 217.) 
— — — új kiadása. (Akad. értes. 195.) 
— A rovás-irás ügyében kiküldött bizottság jelentése. 

(Akad. értes. 176/177.) 
— A Teleki-codex legendái. (Akad. értes. 171.) 
— — U. az. 80 lap. 1904. (Nyelvt. értek. XVIII. 10.) . 1.60. 
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Katona Lajos. A Virginia-codex  Ferencz-legendái. 
Kivonat. (Akad. értes. 167.) 

— Az Ehrerfeld és Domonkos codex forrásai. (Irod. 
tört. közlem. XIII. 1/2.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 154.) 

— —  Erdy-codex egy fejezetéről. Kivonat. (Akad. értes. 
236/2387.) 

— Adalékok Codex-irodalmunk forrásaihoz. (Irod. tört. 
közlem. IX. 2/3., XI. 4.) 

. — Alexandriai Szt. Katalin legendája középkori irodal- 
munkban. Kivonat. (Akad. értesítő 158.) . 

— — U. a. 96 lap. 1903. (Nyelvt. értek. XVIII. 5.) 1.60 
— Egy olasz Bánk-bán novella. (Irod. tört. közl. XI. 3.) 
— Folyár. (Nyelvt. közl. XXIX. 4.) 

GRC elles ásttsezeáb elete á dl ao át ása TOT zás ésaz e eaz ÉLNE EL ő térdlatay — ——(Trod. tört. közl. X. 4.) 
. — Jelentés az Ipolyi-jutalomról. (Akad. értes. 150/151.) 

— Két középkori latin versezet régi magyar fordítása. 
(Irod. tört. közl. X. 1.) 

— Piry hártya. (I. , Nyelvémléktár" XV. a.) 
— Temesvári Pelbárt példái. 91 lap. 1902. (Nyelvt. 

E értek. XVIII. 2.) 1.20 
:; — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 152/153.) 
. —— — — Stellariuma és a , Scala cseli". (Irod. tört. 

közl. X. 2.) 
— Túlvilági látomások codexeinkben. Kivonat. (Akad. 

..  értes. 212/213.) 
— Újabb adalékok codexeink forrásához. (Irod. tört. 

közl. XVI. 1—3.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 197.) 
— Véleményes jelentés a Nádasdy-pályázatra érkezett 

elbeszélésekről. (Akad. értes. 174/175.) 
— (I. Ribbeck Ottó: A római költészet tört. ILI. kötet 

a. is.) 
ő 1. (A. Ő. a.) 

— Hrotsuitha Dulcitiusának régi magyar fordítása. 

c 1: 4 ké 
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Katona Lajos karat attáai 1910 augusztus 5-én. Ballag 
Aladár rt. beszéde — (Akad. értes. 248/249.) 

— (I. Irod. tört. közlem. XX. 8. a. is.) 
— Mihály huszti vár és őrség kapitányának adott 

utasítás. (I. Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt 
várára nézve. I.) 

— -ügyekben. Gróf Eszterházy Miklós nádor és Pázmány 
. Péter bibornok levélváltása — (Il. Geöcze István a.) 

 — -ünnepély. A kecskeméti — (I. Gyulai Pál a.) 
jel becsületbíróság. 1515—1516. (I. dr. Karácsonyi 

János a.) 
— — beszéd az 1809-ik évi nemesi . fölkelés időszaká- 

ból. (Hadtört. közl. IV. 5.) 
"— — elbocsátó diploma. Ecsen (Győr m.) talált római 

— (I. dr. Récsey Viktor a.) 
— — — levél. Két kiadatlan római — a. dr. Doma- 

szewsky a.) 
— — emlékirat. Egy XVI. százkábelt s (I. G. G. a.) 
— — eskü, melyek gróf Nádasdy Ferencz lovas tábor- 

-nok, horvát bán által a császári királyi udvari 
haditanács elé terjesztettek. Hadi czikkek és — . 
(Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye. Hadtört. 
közi. V. 3.) 

— — határőrvidéki kerületben 1755-ben. Lázadás a 
varasdi — (Hadtört. közl. X. 1.) 

— — író. Károly főherczeg mint — (I. Hollán Ernő a.) 
—  —- Mária Terézia-rend. A — (Il. Huszár Imre a.) 

— — rendtartása. Gróf Forgách Ádám bányavárosi 
főkapitány — (I. Illésy János a.) 

— — szerepe. Ujvár (Ersekujvár) várépítészeti rend- 
szere és — (Il. Balás György a.) 

— — szerződés-levél a nagy török háborúk idejéből. (I. 
dr. Szendrei János a.) 

— — utasítás 1567-ből. (A ! 
— — tulajdonságairól. A magyar nemzet — (I. Gömöry a. )i 



Katonai ügyekben. Gróf Eszterházy : Miklós nádor és 
. .— Pázmány Péter bibornok levélváltása — (I. Geöcze I. a.) 

xv KA K 

. — — vezényszók 1797-ből. (1. Iványi István a.) 
. — — lázadás Székelyhidon. (Hadtört. közl. III. 4.) HAEK 

. — levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől. (I. 
ia Dobos Kálmán a.) úg 

. — — -ság eltartásának költségei Magyarországon 1549- 
§ ben. A mezei és várbeli — (I. J—s. a.) 

5 . sszedési szabályok 1670-ből. (I. Koncz József a.) " . 
. — a -tartás az erdélyi fejedelemnek a XVII. század 
. —— végével. Mennyibe került a — (I. Koncz József a.) 
. " Katonák. A franczia forradalmi háborúkban kitűnt 
1988 magyar — (Il. Milodanovics Simon a.) 
. — — : Székely Zsigmond, Toldalagi János és Székely András 
— — levelei gróf Teleky Sándorhoz, hadi hírekkel. 1742— 

.  1743.A Mária Terézia háborujában szolgáló erdélyi — 
"Tr (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
"a egyenruházata 1797-ben. Insurgens — (I. , —y.—s." a) 
—- -ra. Kisfaludy Károly hatása — Megjegyzések . 

———. — Rakodczay Pál czikkére. (I. dr. Bajza József és. 

"5. - "Rákodczay Pál a. is.) . i 
— —— — .t. Hogy fogták a sziléziai háborúk idején a poroszok 

—. — a — (Hadtört. közl. I. 1.) I 
. —"Kaufmann Dávid dr. Magyarország legrégibb zsidó 

. — temetője. 3 ábrával. (Arch. értesítő XV. 3.) 3 
— T. (Arch. értesítő XIX. 4.) 

. — könyvtára. (Il. Goldziher Ignácz a.) I 

— Lajos. A görög és római classikusok Kazinczy 

. . Ferencz levelezésében. (Irod. tört. közl. VIII. 3.) 

. Kaukázusi elemei. A magyar nyelv árja és — (1. Asbóth 

. Oszkár a.) ú r 
— elemek a finn-magyar nyelvekben. Árja és — (l.. 

3 Munkácsi Bernát a.) ; 

. — nyelvekben. Magyar műveltségi szók — (1. Munkácsi 

za Bernát aj" 
— utazásaim eredményei. (Il. Déchy Mór a.) 

t3 
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504 Kautz—Kazinczy 

Kautz Gyula. a) A , Hitel" és b) a , Világ" méltatása. 
. (I. Gróf Széchenyi István munkái II. sorozat I. köt.) 

— a) A , Stadium" b) ,A Kelet népe" és €) A 
, Politikai programmtöredékek" méltatása. (1. Gróf 
Széchenyi István munkái. II. sorozat. II. kötet.) 

— A Széchenyi-Múzeum megnyitása. (Akad. értes. 192.) 
— Birálat a Beck Miksa-dijra beérkezett pályaműről. 

(Akad. értes. 43.) 
— — a pesti első hazai takarékpénztár WFáy-jutalomra, 

érkezett pályaművekről. (Akad. értes. 31.) 
— Bizottsági jelentés a , Pesti Magyar Kereskedelmi 

Bank" alapítványából hirdetett pályadiíj odaítélése 
tárgyában. (Akad. értes. 212/2183.) 

— Elnöki megnyitó beszéd. Előadta a május 14-én 
tartott ünnepélyes közülésen. (Akad. értes. 186/187.) 

— Emlékbeszéd Roscher Vilmos ktagról. 79 lap. 1896. 
(Emlékb. VILI. 12.) 1.50 

—- Jelentés a Kereskedelmi-Csarnok pályázatról. (Akad. 
értes. 190.) 

— — — Magyar Kereskedelmi Bank 1901. decz. 31-én 
lejárt jutalma tárgyában. (Akad. értes. 152/1538.) 

— — 6 nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjuta- 
lomról. (Akad. értes. 188/189.) 

— — az Egyesült Budapesti Főv. Takarékpénztár 
pályázatáról. (Akad. értes. 191.) 

— 5 — I. magyar általános Biztosító társulat pályá- 
zatáról. (Akad. értes. 18.) 

—  Kerkapoly Károly emlékezete. (Akad. értes. 66.) 
— Roscher Vilmos emlékezete. 1817—1894. (Akad. 

értes. 83.) 
— (1. Dicey A. V. a. is.) 
— T 1909 márczius 27-én. (Akad. értes. 233.) 
Kazinczy. A megtámadott — (I. Gyalui Farkas a.) 
— az iskolaügyről. (1. Szinyei Gerzson a.) 
— egy kiadatlan levele. (1. Huttkai Lajos a.) 
— Horatius és — (Il. Beöthy Zsolt a.) 
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Kazinczy 

Kazinczy ismeretlen levele Rumyhoz 1812-ből. (I. Ré- 
csey V. a.) 

— jelentősége. (1. Vértesy Jenő a.) 
— két levele Szerdahelyi Lászlóhoz. (Il. Thurzó F. a.) 
— , Kisfaludy S. és Döbrentei levelezése Pápay Sámuellel, 

(I. Latkóczy Mihály a.) 
— levele György Józsefhez. (I. György Lajos a.) 
— — gróf Ráday Gedeonhoz. (I. Ballagi Aladár a.) 
— — a Siegwart szerzőjéhez. (1. Jónás Károly a.) 
— levelek. (I. ,szy." a.) 
— cmausoleumban Kazinczy Ferencz unokájától, Becske- 

házi Becske Bálinttól összegyűjtött emléktárgyak 
jegyzéke. A széphalmi — (Akad. értes. 238.) 

— — Iskolai emlékünnepek a széphalmi — (Akad. 
.  értes. 3.) 
— megyei tisztsége. (I. dr. Váczy János a.) 
— Széchenyi és — (Il. dr. Viszota Gyula a.) 
— , Széphalom és házi dolgaim" cz. kézirata. (1. Dékáni 

Kálmán a.) 
— András levele a M. T. Akadémia megalapításáról. 

(1. dr. Viszota Gyula a.) 
— Ferencz. családi levelezése. (I. Dékáni Kálmán a.) 
—  Diáriuma. (1. Dékáni Kálmán a.) 
— egy kiadatlan levele. (1. Demek Győző a.) 
— — — Kölcsey Ferencz két, és — (I. Varbói Györe 

János a.) 
.— epistolái. (1. Czeizel János a.) 
— erdélyi utazása. (Il. dr. Váczy János a.) 
— és a , nemzeti hála". 1832—1836. (1. Ballagi A. a.) 
— és az Akadémia. (1. Heinrich Gusztáv a.) 
— és Moliére-fordításai. (1. Bayer József a.) 
— följegyzései. (1. Dékáni Kálmán a.) 
— 38 levele: 1811. 1816. 1826. (I. Szinyei Gerzson a.) 
— iskolai inspektorsága. (1. Imre Sándor a.) 
— jegyzetei. (1. dr. Viszota Gyula a.) 
— két ismeretlen levele. (I. Gulyás Károly a) 
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BOB. . Kazinczy Ferencz 

Kazínczy Ferencz összes művei. Fiarokadák kágátási 
Levelezés. A M. T. Akadémia irodalomtörténeti 
bizottsága megbizásából közzéteszi dr. Váczy János. 

I. kötet: 1763—1789. XVI és 619 lap. 1890.  10.— 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 10.) 

II. kötet: 1790— 1802. XXXII és 627 lap.1891.  12.— 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 20.) 

III. kötet: 1803—1805. XVIII és 575 lap. 1893. 
10.— 

".. — — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 37.) 

I ÍV. kötet: 1806. jan. 1. — 1807. április 30. 
XX és 644 lap. 1893. 10.— 

5 . — — U. az. Előterjeszti Heinrich Gusztáv. (Akad. ért. 47.) 
V. kötet: 1807. május 1. — 1808. junius 30. 

XXII és 562 lap. 1894. 10.— 
( Buszazátaagy U. az. Kivonat. (Akad. értes. 62.) 

VI. kötet: 1808. julius 1. — 1809. szeptember 
30. XXIII. és 607 lap. 1896.  10.— 

— — U. az. Bemutatta Zichy Antal. (Akad. értes. 73.) 
VII. kötet: 1809. október 1. — 1910. junius 30. 

XXIII és 620 lap. 1896. 10.— 
"c — U. az. Bemutatta dr. dig J. (Akad. értes. 88.) 

. VUL kötet: 1810. julius 1. — 1811. JNA 30. 
XXIV és 692 lap. 1898. 10,— 3 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 106.) 

IX. kötet: 1811. julius 1. — 1812. junius 30. 
3 . XXXI és 6814 lap. 1899. 10.— 
—  — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 121.) 

X. kötet: 1812. julius 1. — 18183. julius 31. 
; XXXI és 592 lap. 1900. 10.— 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 131.) 

XI. kötet: 1813. augusztus 1. — 1814. julius 31. 
XXXIII és 578 lap. 1901. 10.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 145.) 
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3 (Kazinczy Ferencz összes művei. 
XII. kötet: 1814. ditnsztüs 1. — 1815. jutt BO; (RB 

8 XXXIII és 652 lap. 1902. 10. 35Aa 
— — U. a. ismertetése. (Akad. ÉltbE. 163/1655.) 74 Nek 

. XIII. kötet: 1815. julius 1. — 1816. Február 29... 
18 öágérei e MÉ OB "Ő0S lap, 1908. HOZ 
. ——. — — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 171.) jgbk. 
. ——————— XIV. kötet: 1816. márczius 2. — 1816. deczember gl f 
. "ALAKAIÉSZRTRN XLI és 587 lap. 1904. 10 — 
ME aság — U. a. ismert. (Akad. értes. 183.) ZAKANÁUN 
988 inna XV, kötet: 1817. január 1. — 1818. márczius HK ; 
. BR XXXVII és 687 lap. 1905. 10. szá ő 
. ——— — — U. a. ismert. (Akad. értes. 193.) gi 

teve XVI. kötet: 1818. április 1. — 1819. deczember —/ 
; 31. XXXIX és 652 lap. 1906. 105 j 

"— — U. a. ismert. (Akad. értes. 202.) jav 
"a: XVII. kötet: 1820. január 1. — 1821. deczember — 

42 31. XLII.és 671 lap. 1907. GÁTAT 5 ; 
.  — — U. a. ismért. (Akad. értes. 215.) Ji 
, ÜSNÉR XVIII. kötet: 1822. január 1. — 1828. deczember 

.ERBESTÁNÁGRÓ 31. XLVII és 568 lap. 1908  10.— 8 3 
. — — U. a. ismert. (Akad. értes. 227.) iz ad 

XIX. kötet: 1824. január 1. — 1826. márczius HÜ 48 : 
bi; XXXIX és 667 lap. 1909. 1071 (ZH 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 239.) :-ASÍTSAÁNKB 

XX. kötet: 1826. április 1. — 1828. deczember 31. 88 
: . XLVII és 657 lap. 1910.. 10ő ző 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 250.) h: jő 

ne levelezésében. A görög és római classikusok — (I. 7. 
Kaufmann Lajos a.) a 

— működése az Akadémiában. (1. dr. Viszota Üsd 89 j 

 "— és Kisfaludy Sándor levelei Teleki Sámuel grófhoz. 
1790—1808. Révai Miklós, — (I. ifj. Biás István aj "a 
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508 . Kazinczy—Kálláy 

Kazinczy Ferencz szobránál. Mondotta Négyesy László 
lt. Ersemjénben, 1907. - szept. 22-én. (Akad. ért. 216.) 

—  unokájától, Becskeházi Becske Bálinttól összegyűjtött 
emléktárgyak jegyzéke. A széphalmi  Kazinczy- 

. mausoleumban — (Akad. értes. 238.) 
— -né gróf Török Sophie folyamodása családi perben, 

kölcsönért. (I. Latkóczy Mihály a.) 
— Gábor levele a miskolczi ev. ref. egyház presbi- 

teriumához. (1. dr. Tüdős István a.) 
— -hoz. Tompa Mihály levelei — (I. Ferenczi Zoltán a.) 
Kácsról. Őskori bronzlemez — Ábra. (Arch. ért. XXX. 2.) 
— — csücskös bronzkorong — Ábra. (Arch. értes. 
VR 2) 

Kádár István éneke. Régi magyar vitéz — (1. Kanyaró 
Ferencz a.) 

— — — Rákóczy György 1657-iki lengyől hadjácsááó ; 
Vitéz — (I. Deák Feréncz a.) 

Kájoni-Codex irodalom- s zenetörténeti -adalékai. (]. 
Seprődi János a.) . 

Kálczitokról. Magyarországi — (1. Franzenau Á. a.) 
Kále népe és nyelve. Ada — (I. Kúnos Ignácz a.) 
Káliumcarbonatra. A nitrogén-monoxyd hatásáról kálium- 

hydroxyd — (Il. Szerényi Jenő a.) 
— -hydroxyd és káliumcarbonatra. A nitrogén-monoxyd 

hatásáról — (I. Szelényi Jenő a.) 
— -hypojodit átalakulásának sebessége. A — (1. Schwicker 

Alfréd a.) 
— -permanganat hatása celluloséra. A — (I. Zemplén 

Géza a.) 
Mállay Béni. A szerb felkelés története 1807—1810. 

Hátrahagyott kézirataiból kiadta Thallóczy Lajos. 
Két kötet. Kis 89. 405 és VIII, 415 lap. 1909. 
(A Magy. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. 
Új folyam. LXXVI/LXXVII. kötet. 1908—1910.) 

Ára fűzve 10.— 
egész vászonkötésben 12.— 
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Kállay—Kántorjánosi 509. 

Kállay Béni. Az Árpádok és a magyar állam. (Akad. Én 
értes. 78.) texasi 

—- Gróf Andrássy Gyula önókozetó (Akad. értes. 18.) 
— T. 1903. jul. 183. (Akad. értes. 173.) 
— ravatalánál. 1903. julius 16-án. Láng Lajos r. t. 

gyászbeszéde — (I. Láng Lajos a.) 
— emlékezete. (1. Thallóczy Lajos a.) 

Kálló és Szatmár őrségeinek panaszai 1631-ben. (I. dr. 
Merényi Lajos a.) 

— mint végvár. (I. dr. Komáromy András a.) 
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II. Rákóczi György, Szuhai Mátyásnak — (I. K. J. a.) 684 
Kálmán király arany gyűrűje. (1. Hampel József a.) ú748 
— —  — pecsétgyűrűje. (1. Horváth Sándor a.) aj 
— és I. Endre királyaink halálozási évéről. (1. Mátyás "40 

Flórián a.) : EX AKÁR 
— — oklevelei. (1. Fejérpataky László a.) sub , 48 

"— Farkashoz. Lugossy József levelei — (Il. Halmy , XN 
Gyula a.) szögek 

— Károly. (1. , Ossian költeményei" a.) 

. — Lajos. Világunk alakulásai néphagyományainkban. 
Kivonat. (Akad. értes. 1889. [XXIII.] 4.) 

Kálnoki Sámuel tudósításai Karafia rendeleteiből s a 
8 német seregekről Teleki Mihályhoz Mármaros-Sziget- 
; ről 1687. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 100 ZKZAKÁRAB 

Kálóczy Lajos 7. (Arch. értes. XVIII. 4.) gő 

Kályhacserép III. Frigyes képével. Ábra. (Arch. értes. 3 
XXVII. 4.) 

A — -en Nadabról. (Arad m.) Solymár, dombormű XV. 
a századi mázas — (Arch. értes. XII. 2.) 
§ .— -fiók magánbirtokban. XVI. századi — (Arch. értes. 
A XXIV. 2. és dr. Szendrei János a. is.) "A 

Kántorjánosii (Szatmár m.) bronzleletről. A — (I. dr. Jósa, "4 
András a.) 
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17 (ság 5 JEG SAROK Kápolna —Kárász 

Kápolna régi kincseiről. A budai vár — (1.dr. Takáts 
Sándor. a.) 

— kincsei. A budavári Királyi Szent-János — (I. Takáts 
Sándor a.) 

— festésének történetéhez. 1563—1588. A pozsonyi 
vár — (l. Bisenius Antal a.) 

— A szepescsütörtökhelyi — (Il. Horváth Viktor a.) 
— vi jegyes látá Az aacheni magyar — (l. , ab" és Arch. 

. értes. 4) 
-— btanávái Az aacheni magyar — (Il. Kárász Leó a.) 
—- XVI. századi ötvösműveiről. Az aacheni magyar — (l. 

Pór Antal a.) 
dá — eredetéről. Az esztergomi Bakacs — (Il. Gróh István a.) 
. Kápolnai. A mohácsi hadjárat 1526-ban. (Hadtört. köz- 

lem. II. 2/3.) 
— Magyar sánczok Felső-Ausztriában. (Hadtört. köz- 

lem. I. 1.) 
Kápolnai Pauer István I. tag T 1896. február 18-án. 

(Akad. értes. 77.) 
.—— Kápolnásnyéki bronzleletről. A — (I. báró Miske Kál. mán alatt.) 

Káposzta. Kolozsvári — (Nyelvt. közl. XXV. 2.) 
Káptalani iskolák története Magyörórszágok 1540-ig. 

A — (I. dr. Békefi Remig a.) 
"(Kárász Leó. A dettai ékszerek. 1 képes táblával. (Arch. 

értes. XVI. 3.) 
"— —. prágai Szent-György szobor. 2 ábrával. (Arch. 

1.) értes. XXVI. 
—. — tarjánvégi sírmező Hódmezővásárhelyen. 2 képes 

táblával. (Arch. értes. XIV. 3.) 
41) — Az aacheni magyar kápolna ötvösművei. 2 képes 

. táblával. (Arch. értes. XII. 3.) 
—- Apor István ezüstpohara. 2 ábrával. (Arch. értes. 
KELET. 2.) 

—. Aranykincs a ge ogzdny korából. 11 ábrával, (Arch. 
értes. XVI. 

Ezt tá ke st 



Kárász— Károly 

(Kárász Leó. filofánítosott nyergek a n. — múzeumban. 
8 ábrával. (Arch. értes. XIV. 1.) 

SRE): 
— Úti jegyzetek Szent-György szobrokról. (Arch. értes. 

"XXV. 4.) 
. $ Bénary Simon és — (I. Bagyary Simon és Kárász 108 
DEGÁRÓ "A. f45 
ZÉRKe Ödön dr. Adatok Buda történetéhez. (Hadtört, 

NN  " közlem. XI. 1/2.)" 
— — — Levelek a hódoltság korából. (Hadtört. közlem. XI. 4) 

1 

s . — mánytár 6. és Hadtört közlem. XI. 3.) 
esetét Miklós A kereszténység és a pogányság küz- 

. delme. (Athenaeum. 1910. 1.) 

2 Vah 4.) 

 logiája.] (Irod. tört. közlem. I. 1.) 

MH": pewk Emil a.) 3 
"Károly főherczeg arczképe. Melléklet. (Hadtört. köz- 
szegem "IL. 4.) 

. — megmentése magyar huszárok által Tarvisnál. (Had- ; 
. ——— tört. közlem. II. 4.) ; 

. — mint katonai író. (1. Hollán Ernő a.) -: LAS 
. — napi parancsa 1809. április hó 6-án. (Hadt. közl. IV. 9. VA 

. — —  Neerwindennél. (1. Rónai Horváth Jenő a.) 7 1 zétbtó 
. — III. Károly hadseregének hadi létszáma és zsoldja. (I. 

Gömöry Gusztáv a.) 
1789.  Sakir bej és 

. Szubhi török "történetírók leírása szerint. , LEZRK; (ő 
. Karácson Imre a.) 

— korában. Az állandó hadsereg keózükiádlítázósáneli 
. — története — (I. Szabó Dezső a.) 

— Kolosvári Márton és György. (Arch. ártek XXV. 2) 83 BA 
— Peter Vischer magyarországi művei. (Arch. Grtősi HESS 

: § . — Székesfehérvár capitulatiója. 1688. (Hadtörtén. ok. hé sa 

a .— Keresztény világfelfogás és római állam. (1. Athenaeum 3 3.488 

: — Mór dr. Egy érdekes tankönyv. [Wagner Phisásos tö őő Bári 

— — — ünnepről. Jelentés a losonczi — (I. Ponori Thew- 44 



512 Károlyfalva— Kecskemét 
1 

Károlyfalvai bronzkincsről. A — (I. Milleker Bódog a.) 
Károly Irén. A Hertz-féle hullámok áthatolása az elek- 

trolyteken. (Math. és term tud. értes. XXII. 4.) 
Károlyi András. (l. Kemény Lajos a.) 

— Árpád. Bocskay szerepe a történetben. (Akad. ér- 
tesítő 102.) 

—  Emlékbeszéd Arneth Alfréd k. tag felett. 18 lap. 
1902. (Emlékb. XI. 6.) 40 

— Emlékbeszéd Horvát Árpád 1. tag fölött. 17 lap. 
. 1904. (Emlékbeszédek XI. 10.) —.40 
— (I. Magyar történelmi emlékek. Harmadik osztály: 

Magyar országgyűlési emlékek a.) 

— — és Szilágyi Sándor. Birálat Magyarország 
három részre osztása történetéről. (Akad. értes. 92.) 

Károlyi Ferencz gróf arczképe. Melléklet. (Hadtört. 
közl. X. 3.) 

— István gróf Tr 1907. julius 31-én. (Akad. értes. 221.) 
— Sándor gróf Tr 1906. április 24-én. (Akad. értes. 209.) 
— — — arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. X. 2.) 
Károlyinak a fejedelemhez tett jelentéséhez csatolt ere- 

deti után. (Szolnok vára 1705-ben.) Melléklet. (Had- 
tört. közlem. VIII. 3.) 

Káromkodók ellen. Rákóczi Ferencz. hadi rendelete a — 
(I. Veress Endre a.) 

Kárpáti Kelemen. A velemi bronzlelet. (Arch. értes. 
XVI. 4. 

— Sabariai leletekről. 4 ábrával. (Arch. értes. XVII. 1.) 
— Sabariai régiségekről. (Arch. értes. XIII. 5., XIV. 

2., 5., XVIII. 2. 3 képes táblával. XIX. 2. 10 ábrával.) 
Kárpit az iparművészeti múzeumban. Két czímeres 

fal — (I. dr. Réthy László a.) 

Kecskeméti ásatások. A — (I. Kada Elek a.) 
— csizmadiák czéhpohara. A — (I. dr. Hollós László a.) 
— — U. az 1661-ből. Ábra. (Arch. értes. XIV. 5.) 



. Kecskemét—Kehely 

Kecskeméti határban. Őskori kőeszközök a — (Il. dr. 
. Hollós László a.) 

B —  Katona-ünnepély. A — (I. Gyulai Pál a.) 
. . — Miklós telepi sírleletről. A — (I. Kada Elek a.) 

. — múzeumban. XVI. századi zabla a — Ábra. (Areh. 
értes. XVIII. 5.) 

— Ötvös Péter. (I. Mihalik József a.) 
Keczer Ambrus naplója. (Történ. emlékek II. oszt. 

E. "85. ükötet. II.) 
VEG 

F. . — Géza dr. A keczer-pekléni sírkőről. (Arch. érteszt zek 

li "XVIII. 4.) 
. . —- Menyhárt Vr. tette felett 1683 die 8 martiy. Néhai 
. ———. nemzetes — (Il. Gragger Róbert a.) 
. — — -pekléni sírkőről. A — (I. Csoma József és Keczer 
47 pu Géza ra; is.) 
. — Keczöli vaslándsák. (I. Báró Miske Kálmán a.) 
ő 2 a VIII-IX. századból. Ábra. (Arch. ért. XXI1.. 
. — Kedd asszonya. A — (I. Katona Lajos a.) 4 

Kegyurai. A pusztaszeri monostor — (I. Karácsonyi za ÁLLATTÁ 
ea János a.) LÉ és 
h Kegyürt jog hazánkban a középkorban. A magán — 
— —— (1. Kollányi Ferencz a.) 
" — — Szent Istvántól Mária Teréziáig. A magyar 
B királyi — (1. Fraknói Vilmos a.) 
.  — — mint fentartott királyi jog tekintetében. Észre- 
— — vételek a legfőbb — (Athen. VI. 3/4.) 
. — Kegyvesztéséhez. Gróf Nádasdy Ferencz tábornok ds 
[  .. (Hadtört. közl III. 1.) I 
3 Kehely. legrégibb katakombai idoma. A keresztény — 
. Ábra. (Arch. értes. XVI. 1.) : 

— A mogyoróskai — (Il. M. J. a.) 
. -— Az eggenburgi — (I. H. J. a.) 
. — Aranyozott ezüst — (1. Kövér Béla a.) 

a XVII. századból. Egy lőcsei — (1. Mihalik József a.) 

a kassai ev. ref. eklézsia tulajdonában. Sodronyos 
." zománczú — (Il. Mihalik József a.) 

. Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 38 



Kelecsényi—-Kelet sb 

Kelecsényi János. Henszlmann Imre SOSHRAHKÁJA 
(Athenaeum XIX. 2.) 

Kelemen Lajos. Pusztuló régi templomokról. . (Arch. 
értes. XVIII. 5.) 3 

Kelet-Afrika édesvízi  mikrofaunájának ismeretéhez. 
Adatok Német — (I. Daday Jenő a.) 

. — -ázsiai utazásának földrajzi és földtani eredményei. 
, Gróf Széchenyi Béla — (1. Lóczy Lajos a.) 

. — — utazásomról. Jelentés — (I. Cholnoky Jenő a.) 
Kelet népe. A" — (I. Gróf Széchenyi István munkái 

II. sorozat. II. kötet.) 
"— — —. méltatása. (1. Kautz Gyula a.) 
"Keleten. Nyugot kulturája — (I. Vámbéry Ármin aj 
Keleti eredetű kulturszavainkról. (1. Kúnos Ignácz a.) 
Keleti Károly. Az 1890-diki népszámlálás előleges ered- 

ményei. Kivonat. (Akad. értes. 15.) 
— Emlékbeszéd Hunfalvy János fölött. 40 lap. 1890. 
szrettemnlékb, (Vá. áj ! .60 
— — Trefort Ágoston elnök felett. (Akad. vkünet 

AVI (8 
— Hazánk népe 1890-ben. Kivenat (Akad. értes. 25.) 
— Jelentés a Dóra-pályázatról. (Akad. értes. 30.) 3 
— — az I. magyar általános biztosító társulat pályá- 

: vjaztlás (Akad. értes. 18.) : 
—- r. t. T 1892. május 30. (Akad. értes. 41.) 
— fölött. Emlékbeszéd — Jekelfalussy József 1. tagtól. 

(Emlékb. VII. 10.) . — 60 
Keleti kútfőkről. Jelentés a magyar honfoglalást illető 

arab és egyéb — (Akad. értes. 39, 51.) 
— műveltségszók: Maszlag. Alkermes. Razzia. X. Gyü- 

. lep. Misödör. Puncs. (1. Kúnos Ignácz a.) 
— övcsat. Ábra. (Arch. érfes. XXI. 2. és. dr; Szendrei 

. János a. is.) 
—-. szőnyegek eredete. A — (I. Kövér Béla nie rve, 
—. tanulmányok előmozdítására szolgáló bizottság fel- 

állítása tárgyában. Indítvány a — (Akad. értes. 36. ké . 



Keloty— Kemény ; 

Kelety öuéztaó 1. tag kh 1902. szeptember 2. (akad. 
sarértes; 161.) 7 

. (I. Halaváts Gyula a.) 
4 Kelta érmek. A nagybisztereczi — (1. Gohl Ödön a.) 

A Gohl Ödön a.) 
E lovassírról. (I. Darnay Kálmán a.) 
ke — lovas urnás sírleletről. A hódsági — (I. Roediger L. ág 
a — Ce tüzyerő és öntőműhely Szalacskán. (1. Darnay K. a.) 

. Keltezetlen oklevelek jegyzéke. A hamis, hibás keletű . 
a ." és — (l. dr. Karácsonyi János a.) 

§ . Kelvin. Lord — (I. William Thomson a.) 
E jubileumról. Jelentés a Lord — (I. Fröhlich Í. a.) 
NH — — k.t. 1. 1907 deczeémber 17-én. (Akad. értes. 221.) 
"  Kelyhe. A: vármiai püspöki székesegyház  sodrony- 
s  zománczos — (1. Veress Endre a). , 
.  — Antonius mester arany — (l. Mihalik József a.) 
. — Zárában. 1 Eta táblával. Nagy Lajos — (I. 
. Elő . Radisics Jenő 5 3 
48 — -n. Czímeres sak XVI. századi n. múzeumi — 
§ pADra (Arch. -értes. XIV. 3.) .. 
be. HL ERBATS bronzleletről. A — (Il. dr. Jósa András a.) 

. tromos — (1. Korda Dezső a.) 

. Kemény Ferencz. A béke-probléma megoldásának egyik 

. —— módja. (Athenaeum VIII. 1/4, IX. 1.) 
A  "— A háború philosophiája. (Athenaeum XVIII. 4.) 
. —  Világakadémia. (Athenaeum X. 1/4.) 
— báróhoz. Báró Kemény Zsigmond levelei — (Il. R. 

. Kiss István a.) 
— Gábor báró t. tagról. Emlékbeszéd — György 

. Endre I. tagtól. (Emlékb. VIII. 4.) AKÓ 
CRS 381 

. . kelnek, Vingárd, Szászorbó környékéről. Úti jegyzetek - kő hi 

. — és egyéb barbár érmeink technikus SZJAGRÁSAA (1. ez 8 

E Kemenczében előállítható fémvegyületekről. Az elek-. 

. Kemény-levelek a némz. múzeumban. (I. Pais Dezső a.) 

1-1 



516 : Kemény 

Kemény György. Heves vármegye közgaztadául leirása. 60 
48 lap. 1909. 

88. János erdélyi fejedelem arczképe. Melléklet. (Had- 
tört. közl. V. 4.) 

— eredeti levelei hadjárataira, küzdelmeire és fejedelem- 
ségére vonatkozólag, részint kivonatban, részint 
egész terjedelmökben 1659 február 1-től 1662 jan. 
8-áig. (I. Koncz József a.) 

— -hoz, ki tatár rabságban ott maradott ; 1657. augusztus 
7. II. Rákóczi György levele Lengyelországból, 

." visszatérése útán 4 nappal — (Hadtört. közl. V. 5.) 

— Lajos. A kassai székesegyház építészeiről. (Arch. 
ka ÖTVOS AR NK AN ő 
— A kigyósi csatt. (Arch. értes. XXV. 3.) 
— Adatok áz ötvösség történetéhez. (Arch. értes. 

XXII. 1.) : 
— A renaissance és roccoco Kassán. (Arch. értes. 

40) BI EK 10 
— A régi kassai csiszárokról. (Arch. értes. XX. 2.) 

— Adatok az ötvösség és pénzverés történetéhez. (Arch. 
értes. XXIII. 1.) 

— — Kassa műtörténetéhez. (Arch. értes. XXX. 5.) 

—  Alvinczy Péter életéhez. (Irod. tört. közl. XIV. 1—4. 
deli 4 ESSZÁRÁR S LSÁK hő) 

— Barakonyi Ferencz életéhez. (Irod. tört; közlem. 
XVIII. 3.) 

— Csabay Mátyás. (Irod. tört. közl. XIX. 9) 
—. Czeglédi István életéhez. (Irod. tört. közl. XX. 3.) . 
— Fatemplom Ráson. Abauj m. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— Gyöngyfűző Bona. (Arch. értes. XXVIII. 1.) 
— Gyöngyfűzők és hímvarrók. (Arch. értes. XXIV. 5.) 
— Hazai pecsétmetszők. (Arch. értes. XXIV. 5.) 
— Hegyes tőr, Íringia, tótországi szablya. (Arch. ÖTÉGSő 

AALIT 2.7 
— Herold Boldizsár. (Arch. értes. XXVIII. 1.) 



Kemény Lajos 

. értesítő XXVIII. 4.) 
. — — Hol készült a sztropkói casula? (teh értesítő 
hi ( XEEX 8.) 

. — Kassai. építőmesterek. (Arch. értes. XXIX. 4.) 
— — fegyvergyártókról. (Arch. értes. XXV. 3.) 
-— Károlyi András. (Irod. tört. közl. XIX. 4.) 
— Kurucz fegyverek összeírása Kassán 1685. (Hadtört. 

E yel te att KE Vg ég 
v ő si 

két ölne Jam en IL ét 
OS 6 a s 

É közl. XI. 1/2.) 
. — — Lantosok emlékezete. Protestáns dráma. (Irod. tört. 
b közl. XX. 4.) 
. . — Magyarországi ágyú- és harangöntők. (Arch. értes. 
í 5 VS TIT; : 3.) 
, . — — képírók. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
. —. — Mária királyné arczképe Königsbergben. (Arch. értes. 
BE KKV::3.) 48 
— — —  Műtörténeti adatok Kassa multjából. (Arch. értes. 

FETSGEV. 3. XXV. .2., XXVI. 1., XXX. 1, 4., XXXI..5.) 
— — — város levéltárából. (Arch. értes. XXX. ÖN e 
ezi , Pajdussak Máté: Szepesmegye középkori érczöntvé- 

nyei és azok mesterei. : Lőcse, 1909." Ismertetés. 
: . . (Arch. értes. XXX. 4.) 
. . — Samarjay Dániel. (Arch. értes. XXVI. 2.) 
" — — Szepes vármegyei templomokról. (Arch. értesítő 
"98 XXIV. 4.) 

bridgei tanuló levele. (Irod. tört. közl. XIX. 4.) 

XXVI. 4.) 
—. Sziráky Balázs. — Sukhán János életéhez. — Tinódy 

unokái és veje. — Raduchius György levele. — 
Szathmári András. — Zvonarits István levele. (Irod. 

" — tört. közl. XVIII. 4.) 
. — — Tinódy Sebestyén életéhez. (Irod. tört. közl. XV. 3.) 
. — — XVII. századbeli Pasguillusok. (Irod. tört. közlem. 

j EGYE £.) 

A Kemény Lajos. Hitelesítő jegyek ötvösmű íveken. §(Arch. 

. — Szepsi Csombor Márton életéhez. Thállyai János cam- 

— Szilassy János XVIII. századi ötvös. KAVI értes. 



HÉTBE Laj jos. Ügábítzáráás 68 fogyvorgyártás a XVI. 
. . században. (Arch: értes. XXVI. 2.) . 
— Velichinus István életéhez. (Irod. tört. közl. XX. 33. 
— Wesselényi Ferencz nádor ellen írt pasguillus, (Irod, 

tört. közl. XIV. 1.) 
— Zvonarich István és "György életéhez. (Irod. tört. 

közl. XVIII. 2.) 

." Kemény Lajos ifj. A ohusszita" templomokról. (Arch. 
a értes, XIV. 4.) ; 

Pa ünba eh kássai fegyvergyártó czéhekről. (Arch. értesítő 
ts Bé B 1048 

sé ELL een képíró ezéhről. (Arch. értes. XXII. 5.) 
— — —. Szent Erzsébet Je Mrek történetéhez. (Arch. 

INGA a ÖRÖK Elpsg a b HZRA VA XV. 18. (Egy képes táblával.) 
XVII 1. 5.) ki 

— — — varró és erszénygyártó Pal 1692-ik évi Sza- 
, , bályai. (Arch. értés. XV. 3.) 8 
"— ,A reformáczió Kassán" cz. munkájának ismerte- kő 

. "tése. (Írod. tört. közl. II. 4.) 
— :— régi kassai csiszárokról. (Arch. értes. XX. fe 

MEGT . — — Tenaissance és TOCCOCO BAGBA (Arch. értesítő já 
411) XIX) a 
. —— — Az erdélyi fejedelem gyöngyfű fivője; (Arch. értes. XV. 3.) 

. — —7 Adatok az ötvösség történetéhez, (Arch. értesítő 

— Egyleveles nyomtatvány 1624-ből. (Irod. tört. köz- 
lem. III. 1.) gz 

— Felsőmagyarországi képfaragókról. (Arch. értesítő A 
XXII. 4. 

— Hegedős Sebestyén. (Írod. tört. közl. I. 19 ÉL EAR 
— [Latin írók Kassán a XVI. században. (Irod. tört. ; 

at KÖZL 172 ÖN ddóa) a 
— Simai Kristóf életéhez. (Iród. tört. közl. V. 2) re 
— Mjabb adatok Kassa műtörténetéhez. GAeRt értes. nad 

XX. 1.) 

§ KEN AREA 
" öles. XL LANANTIS J 

EAN KRB hell ALT a 



. Kemény—Kenyér ; 

Kemény Zálginond t Gvájái Pál".jának. forrásához. ú 
. — Adatok — (1. Loósz István a.) 
éa — Zord idő" czímű regényének forrásaihoz, Adatok - 7) 
e ü. Loósz István a.) zdét 

..—. — és a történeti hűség. (I. Loósz Köldén a.) : SEGNOE ÖT 
14648 KEGÉNY Zsigmond báró ? Hol született — (I. dr. Garda JA 
5. Bámu, a.) KÜ 

. — — levele Toldy Ferenczhez. (I. Pais Dezső a.) go l:4 
E — - levelei báró Kemény Ferenczhez. (I. R. Kiss István a) get 
. — — levelei báró Wesselényi Miklóshoz... (1. Ferenczi 
H  7 Zoltán a.) í 

554. 6 publicistai munkálkodása Erdélyben. (l. Ürmössy 

B Bájos a.) 
J0A 

idd  -hoz. Báró S esselényi Miklós levelei. (1. Ferenczi "RE 

B. "Zoltán a.) 
38 

, SZÁGBÉB Keményítő-emésztés regetióhője. A — (Il. Fekete Sán- , ágHIB 

2. dor alatt.) 
hel 

. —— — oxydatió-termékei. A — (I. Asbóth Sándor a.) 

, NAAA József. (1. Croiset M. alatt.) sb 
v-jjá no eehé rnő Hugó. A forma jelentőségének empirikus VizS- 

. gálata a művészeti alkotás psyehologiájában, különös 
. tekintettel Michelangelo szobrászatára. (Athenaeum 
." XVI.2—4., XVII. 1.) 

— - Andrea Ferrucci Bakács-oltára Esztergomban. 2 ké- 
. pes táblával. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 

3 - — Krisztus levétele a keresztről. Egy ábrával. (Arch. 
74 NI BSANLAS. XXX. B) 2. "száll 
"  — IN. Lajos király arczképe a brüszeli képtárban. 15 

NH ("ábrával (Arch. értes. XXX. 1.) Rt: 
" —— Kenderrel végzett tenyésztési kisérletek. A — (. Más 

— —— — gocsy-Dietz Sándor a.) 
. —— Kenézi bronzleletről. A szasz — (I. dr. Jósa András a.) 

. —— Kengyel Szeghalomról. Vas Ábra. (Arch. értesítő 
EGEK, E 

3 "Kenyérkészítés. Ó-görög — (I. dr. Láng Margit a) 

— -váró dombon. Ásatásokról a — (1. Tömörkény István a.) 



6902 ; Kepler— Kereskedelem s 

Keplertől—Langrageig. A felsőbb analysis alapelveinek 
kritikai története — (I. dr. Horváth József a.) 

Keramika MFA SESEKBELERB csoportja. A neolithkori szalag- 
díszű — (Il. dr. Reinecke Pál a.) 

."— remekművei a renaissance korában. Az olasz — (I. 
Wartha Vincze a.) 

— az Oltmelléki őstelépről. Festett . — . (I. Teutsch 
Gyula a.) 

— .i kiállítás. (Arch. ért/ XI. 3.) : 
—  -us leletekről Pannonia község területén. Római — 

(. Récsey Viktor a.) 

Keratosis pharyngis. (1. Ónodi Adolf és Entz Béla a.) 

Kercsedi vaskard. (1. Téglás István a.) 

Kerekdombról. Ásatás a szécsényi — (I. dr. Báró 
Nyáry Albert a.) 

Kerekes Ábel levele. Egy régi Gráduál. (Il. HesSet 
Pál a.) 

— György. Műipari adatok Kassa régi jegyzőkönyvéből. 
(Arch. értes. XXVIII. 5. és XXIX. 3.) 

Kereseti harang. Szeged-vidéki puszta-templom és a — 
(I. Reizner János a.) 

— — TU. az. Ábra. (Arch. értes. XI. 2.) ák 
Kereskedelem meghonosítása monarchiánkban. Wüllers- . 

.torf s a szabad — (I. dr. Matlekovits Sándor a.) 
— -mi bank alapítványa. A pesti magyar — (Akad. 

értes. 44.) 
— — — jutalmáról. Jelentés a — (Akad. értes. 89, 

92, 149, 152/1583, 209, 212/2138.) 
— — Csarnok pályázatáról. Jelentés a — (Akad. értes. 
4 101, . 125, 129, 149, 152/1583, 189, 190, 2099 

— — — Széchenyi-adományából kitűzött pályázatról. 
Jelentés a Magyar — (Akad. értes. 125.) 

—  — szerződések és a német vámtarifa. Az új ETC; 
Várnai Sándor a.) 



új . Kereszt - Keresztény ú 

§ ig 

vén Pol 

te 

/§ 
— 

" leteszt a nemz. múzeumban. Athosi; vízszentelő —- (1. 
. Supka Géza a.) 
a n. múzeumban. Árpádkori bronz — Ábra. (Arch. 4448 § 

értes. XIX. 2.) 
Krisztus bevésett képével. Árokdkbi ereklyetartó pe 4 
bronz — Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 

J 

— a n. múzeumban. Románkori bronz — Ábra. (Arch. 
értes. XIX. 4.) 
a n. múzeumban. XIV. századi bronz — Ábra. 07. 
(Arch. értes. XIX. 2.) ; 

. Bakacs Tamás sírjáról. Zománczos — (Il. ,H. J." a.) . 
 -alakú ereklyetartó a zágrábi székesegyház kincs 
.tárában. (. dr. Bojnicic Iván 1520 TARÓMLN S 

HA Kölssztes cserép bélyeg. (1. Leustach Lajos a.) 
-mezei sarkophagokról. A — (Il. Téglás István a.) 
.-mezőn. Kőkoporsókról a — ((l. Volenszky Gy. a.) 
-virág alkatáról boncztani alapon. A — (I. Klein 

. Gyula a.) 
— — Újabb adatok a — (1. Klein Gyula a.) 

.. Keresztény archaeologia II. nemzetközi kongresszusa 
. Rómában. A — (I. dr. Récsey Viktor a.) 
cubiculumban. Újabb fölfedezések a pécsi ŐS s2kb 
dr. Czobor Béla a.) 
elefánt- és egyéb csontdomborművek a nemz. múzeum- 
ban. Kora — (Il. Semper H. a.) 
-emlékek a régibb középkorból. (I. Hampel József a.) 

kehely legrégibb katakombai idoma. A — Ábra. 
. (Arch. értes. XVI. 1.) 

(1. f 92 

-szigeti és Pókafalvi emlékek. (Il. HAGY Akó (Gyula a.) 
 terminologiája. A magyar nyelv — (I. Melich J. a.) 
térítőink. Első — (I. Volf György a.) 
vallás. Schopenhauer és a — (1. Pászthory János a.) . 
— Tolsztoj és a — (Il. ,—n. —n." a.) 

— -ra tért török rabok folyamodása a kamarához. 
—ys." a.) 



Ag, : 3 s; e ;$ tg 905 s dá) A ajö st gas 

$bi -KPTOSMLÉUV Kerület 

AZÉ Keresztény ilágfolfágás és római állam. s "Kármán A 
zs S MIKTÓS ra) 

. — .gég és a pogányság. küzdelme. A — mk Kármán 
198 Miklós a.) 
. .  Keresztke és karika a kárászi sírmezőről a n. múzeum- 
—  — " ban. Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
— — — föliratos oldala tisztogatás után. A závodi —r Ábra. 
ESA (Arch. értes. XVI. 1.) 

— -metszete. Római út — (Il. dr. Finály Gábor 09 
Keresztnevek jegyzéke. Nem-magyar — A vallás- és köz- 

oktatásügyi m. kir. Miniszterium megbizásából s eti 
felelő magyar elnevezésekkel egybeállította a Magy 
Tudom. Akadémia I. osztályától kiküldött bizoktááá. 

,. Kis 89. 19 lap. 18983. —.40 
— — Második kiadás. Kis 8". 20 9ve 1909. "  —.20 
Kerékgyártó Árpád. Istvánffy Miklós historiája, ismer- 

. tetése és birálatáról. (Irod. tört. közl. II. 3.) 
"— Kottauner Ilona emlékiratának kútfői méltatása. (Irod. 

tört. közlém. 14): 
— 1. tag. T 1902. deczember 183. (Akad. értes. 161.) 
— — ravatalánál. Békefi Remig 1. tag búcsúbeszéde — . 

" ——— "1902. deczember 16-án. (Akad. értes. 159.) 
. . " — — emlékezete. Békefi Remig 1. tagtól. (Emlékb. 

XII: 5) ... —.60 
Kerkapoly Károly emlékezete. (1. Kautz Gyula a.) 
Kerpely Antal. Péch Antal emlékezete 1822—1895. 

(Akad. értes. 93.) 
— Th 1907. julius 22-én. (Akad értes. 221.) j 
Kertész Manó. Értelmi egyezés. (Nyelvtud. közlem. 

Aaa KXKRVII. 472) : 
— -nak. Válasz — (Il. Erdélyi Lajos a.) : 
Kerületi statutumok 1370-—1799. és városi statutumok 

1404—1773. Kiváltságolt — (I. , Magyar JENALYŐ- 
..nelmi emlékek" II. kötet II. fele.) 

— ülésének naplói.. Az 1843—44. országgyűlés — 
(Akad. értes. 48.) 9 



K eselyü. Kortuj. Pihlaja. Szószármaztatások : 
.. —— Gómbocz Zoltán a.) 43 
jós . Ketonokra. Az aromás nitro-vegyületek hatásáról alde- íy Aj 

I hydekre és — (. Bittó Béla a.) 7 sa 
Kettős szám. Az ugor nyelvek összehasonlító alak- MERLE 

. tanához. a) Többes és kettős szám. b) Collectiv 
. Számnevek. (1. Budenz József hagyatékából a.) 700007 

. Keviczky János ellen írt gúnyvers. Az 1649. évi sezádktogA 10sat 
s űlésen — (I. Dékáni Kálmán a.) 1. 0KHB 

38 "Kezdet. Elhibázott — (Irod. tört. közl. VIII. 4: JAA 
.  vocem.) 

. Kezecske bronzból, Ravazdról. Antik votiv — Ábra. 
. —— (Arch. értes. XVIII. 1.) 
(kézi Sándor dr. A persa népdal. 47 lap. 1899. (Nyelvt, 190588 

11 ese U. a. kivonata. (Akad. értes. 110.) sál eb 1 
S - Bhagavadgítá. 37 1. 1910. (Nyelvt. értek. XXI. 5.) MET a Zs 

e zsak — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 224/225.) SZAT TSÁGÉBB 
118 je .— "Dselal ed-Din Rűmi négysoros versei. Kivonat. (Akad. Mkt 
E . értes. 205.) za 
-z U. a. 72 lap. 1907. (Nyelvt. értek. XIX.10) 1.50. 
B § Zárt . Hindusztáni tanulmányok. Kivonat. [Kőrösi Csoma 
"4 . Sándor emlékezetére 1909. április 26-án tartott elős a 7088 
By . adások. II.] (Akad. értes. 234/235.) pEZSZÁZURAN 
NEE Khoszrev, India legnagyobb perzsa költője. Kivonat. I 
" (Akad. értes. 251.) NA 

B új — Marosvásárhelyi török okmánytár. (Akad. érts. 250) 
. — Jules Oppert kt. emlékezete. Felolvasta — lev. t. 
"1907. febr. 25. (Akad. értes. 208.) 8 
B — " Szenáji és a perzsa vallásos költészet. 175 lap. 1904. 

....  (Nyelvt. értek. XVIII. 9.) 3.— 
; 13 - Tanulmányok az újabbkori persa irodalom történeté- 
KGKUKŐL 188 Táp "1992. (Nyélvt. értek. XV. UJ 3578 
(észt — " B. a. kivonata. (Akad. értes. 16.) ; 
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Kékszínű finőlybtlackozyi két új módosúlatásók Tá - (L. 
Iosvay Lajos és Scheitz Pál a.) 

. Kém viselt dolgai. Egy XVI. századbeli hadi — (l 
Gömöry a.) 

"Kén kiválasztására. Az izommunka befolyása a — (1. 
Beck C. és Benedikt H. a.) . 

Kénes ásványvizek és a kolozsi nagy sóstó vizének . 
chemiai elemzése. A kérői — (I. Hankó Vilmos a.) 

Kénsav meghatározásának új elven alapuló módszere. 
. A — (Il. Liebermann Leó a.) 

."— hatásáról chólesterin chloroformos oldatára. A tö- 
mény — (I. Liebermann Leó és Bittó Béla a.) . 

— -tartalmának meghatározására. Gyors és egyszerű 
. guantitativ eljárás organikus vegyületek, továbbá 
szenek, kőolajok, bitumin és egyéb anyagok — (1. 

.  Konek Frigyes a.) 
— -tartalmú alkaloidok synthesiséről. (I. Konek Fri- 

gyes alatt.) 
— — vegyületek. Újabb arsen, selen és arsen, selen — 

(I. Szarvasy Imre a.) 
— -vegyülete. Az arzénnek egy új — (l. Sehuller 

Alajos a.) 
"- —. -inek ismeretéhez. Adalék az arzén — (1. Schul- 

ler Alajos a.) T 
Kép. A saisi — (I. dr. Bárány Gerő a.) 
— -csarnok megnyitása. A magy. történ. — (I. N. P. a.) 

 Képe. Vancsa esztergomi primás — (Arch. értes. XI. 4.) 
" Képegység. (1. Beöthy Zsolt a.) 

Képei. A bpesti orsz. képtár olasz — (1. Venturi A. a.) 
— -ről. A sümegi parochialis templom — (Il. Öab rési 

József a.) 
— -ek. A bögözi (Udvarhely -m.) fal — (l. Huszka 

József a.) 
— — kiállítása. Az 1848—49-iki szabadságharczi emlé- 

kek és — (Hadtört. közl. IV. 4.) " 



Kép— Képző j 

; Á lésnek föságd fal — (1. Huszka József 80) vi 

petSer Nagy-Libercsén. Fal — (I. Gerecze Péter éa 
. c — Runkelsteinban. Magyar vonatkozású fali — d 

Pór Antal a.) ; 
Zn A M. Tud. Akadémia — (Akad. értes. 

13, 23.) 
— - faragókról Felsőmagyarországi — (I. Kemény 1 Ta 

jos alatt.) 
ms SÍRÁS. A (RL Pasteíner Gyula. a.) 
ér 28 — — története. Plinius és a görög — (I. ifj. Mitrovics 

. Gyula a.) 3k 
3 gr iző -író a középkorban. Egy kolozsvári — a. Barabás gyak 

s : 8 . Samu a.) : 46 ZMÉRBNB 
Z E — czéhről. A kassai — (I. Kemény Lajos a.) 1 

sr szmieki Magyarországi — (I. Kemény Lajos a.) 
or EZ sszotétel és hangulatváltozás. (1. Beöthy Zsolt. a.) ELÉBE 

-  — "tár olasz képei. A budapesti országos — (Il. Ven- §. ( Zazátátkáblk 
3 " turi A. a) . A ELEZGÁSA 
3469 5 Ú Szá — -ban. II. Lajos király arczképe a brüszeli — d.  zátottóbó 

. . dr. Kenczler Hugó. a.) EGYEB 

. Képviselőházhoz az ,1843—44-iki biküzti jávaslatok ő E, 
68 anyaggyűjteményük" szakszerű feldolgozása tár- 0 

. gyában. A M. T. Akadémia felirata a — (I. b. Hötvös azt 
. [Loránd a.) 

7eoe vtggáslgóbal viszonya a transscendentalis üppertenátái "tett 
. hoz a tiszta ész kritikájában. A productiv KATA 1407 age 

.  scendentalis) — (I. Enyvvári Jenő a.) Jé 
nKépzelt beteg"-ének első fordítása. Moliere -— 18, 57 

Bayer József a.) § 
E "Képzetes számok elmélete Bolyai János báatosátb 
— —— irataiban. A — (I. Stückel Pál a.) 
. — Képzésben. A szemléleti módszer az erkölcsi — — dr. 

. —— Pauler Ákos a.) 
28 . Képző. A. magyar tagadó — "(a Beke Ödön 49. 

E AL A HST gyakorító — (I. Szinnyei József a.) 



7 ESÁSESKERB s téa 

Képző "története. Az s-t — ST Szinnyei József 4.) 
— s atag, eteg.. Egy érdekes — (1. Pap Ferencz ag 

. Képzők. Kombinált műveltető és mozzanatos — (akad. 

Vajk Képződményei. Az erdélyi medéncze harmadkori — 
(I. Koch Antal a.) 

értes. 50.) 

h .— Kombinált műveltető és mozzanatos igeképzés, II: 
(I. Szilasi Móricz a.) 

 "— művészetek fejlesztésében. Az Akadémia szerepe TÉSZŐ 
fc Pulszky Károly a.) 
— — -i feladataink. (1. Soós Antal a.) Bi e! 3 Kérdés a felsőlozvai vogul nyelvjárásra Ketel 

"Van-e. , senki" jelentésű középlozvai vogul khals ? e 
. (I. Vasverő Rajmund a.) 

. — A társadalmi — (I. dr. Bárány Gerő a.) 
 "— A végtelen — (I. Joannovics György a.) 
— zZsombori László jegyzetei tárgyában. (1. Király Pál a) 
— -e. Az Eugenics — (I. Kozáry Gyula a.) 

4 jazséi -ek. 1. A szótagok. Fonétikai — (1. Balassa József nök 
— 2. Beszédhibák és hangtörvények. (I. Balassa 

József a.) 
"— az állám és "egyház újabb viszonyában. :- Függő - — 

,- 

(I. Várnai Sándor a.) 

ja Kérelem a Széchenyi-múzeum ügyében. (Akad. értes. 97) 

. — Kérői kénes ásványvizek és a kolozsi nagy sóstó vizé- 
nek chemiai elemzése. A — (Il. Hankó Vilmos a.) 

. Kérvény a Rákóczy-fölkelés Tdöszakábbt Egy ate 
Dobos Kálmán a.) 

—  -mintája a szabadszállási követválasztás ellen 1848- 
ban. Hasonmással. Petőfi — (Irod. tört. közl. VIII. 2.) 

Kések Szentvidről SS eg m.) Őskori bronz — Ábrákkal. 
(Arch. értés. XXX. 3.) 

. Késmárki Thököly gát falfestményeiről. A — At dr. 
Bruckner Győző a.) 

z tVtg kett zet JE VT KI A Ég 



ő öge . Készülék — Kézirat. ú 

"Készülék fedő hun-köloniák átültetésére. (I. Fodor J. a.) 
. Kétéltűek. álczái. A magyarországi farkos — (I. Méhely 

." Lajos a.) tellse 
.. Kétfélesége. A művészi látás — (Il. Freund Mária a.) 7 
.— Kétly Károly. A: dobhúr (chorda tympani) boncz- és 7. 

élettani viszonyai, klinikai megfigyelések StApJÁBÓ 
. (Math. és term. tud. értes. XVI. 2.) 

— Emlékbeszéd Laufenauer Károly levelező tag felett. 7. 
. —— 14 lap. 1902. (Emlékb. XI. 5.) —-305 

; Kétméretű sokaságok intrinseca geometriájához. A Erdő 
— — (I. Schlesinger Lajos a.) . 
4 Kétségei. A birtoki jogtan — (I. Hoffmann Pál a.) 

Bi . Kétszikű fás növények béldiaphragmája. (1. Mágócsy- 
.. " .: Dietz Sándor a.) 
6 . Kézai Simon mester krónikája. (1. dr. Domanovszky 

. Sándor a.) 
.  Kézfeltétel és az érintés a vallástörténetben. A — (I. 
— — Raffay Sándór a.) TÖR eÉ 
áj; ajovbal és kiadása. A Dubniczi Krónika — (I. Doma- 7 
pező . novszky Sándor a.) Vg 

. — -i. Ábel Jenő hátrahagyott — (1. Fraknói Vilmos a.) 
" — — Bölcs Leó taktikájának az Escoriálban levő — 
star Vári Rezső a.) iát 

Be kb .— Gróf Széchenyi István — (Akad. értes. 1.) fi 

. — — — -ról. Bizottsági jelentés Petényi Salamon János — 4 
.——— (Akad. értes. 58.) 496 0686 
. — — — — Vári Rezső jelentése , Constantinus Porütsá zs 
. — gennitus De administrando imperio" cz. munkájának — 
AM (Akad. értes. 72.) 
. — — -gyűjteményről. Kúnos Ignácz jelentése a Szilágyi- 

. — féle — (I. Kúnos Ignácz a.) : 

5 d hagyománya. A ciliciai Oppianus halieutikájának — 

. — — — Oppianus — (I. Vári Rezső a.) i 

" — -ok. A Csokonaira vonatkozó irodalom és TAOEÁV A 7 

; úr. Barcsa János a.) j 



528 ; Kézirat —Kherndl 892 

Kéziratok a poseni kir. levéltárban. Magyar vonat- 
kozású — (I. dr. Kvacsala János a.) 

— .— stb. kikölcsönzése tárgyában. Az Akadémiák Szö- 
.  vetségének határozata a nyomtatványok, — (Akad. 

értes. 140.) 
— — -ban. Mátyás és Beatrix kiadatlan arczképei egy- 

korú — (1. Csontosi János a.) 
— -tár rendezéséről. Jelentés a — (I. Jakab Elek a.) 
— — -ából. A pozsonyi ev. Lyceum — (Il. dr. Kva- 

csala János a.) 
— — -ból. Böngészet a pánnonhalmi — (I. dr. Récsey 

Viktor. a.) 
ae 6- e KAJáSZAt A pannonhalmi — (I. dr. Récsey 

Viktor a.) 

Kézjegye (tugrája). I. Szulejmán török szultán " arcz- 
, képe és — (Hadtört. közl. II. 3. Melléklet.) 

— -tövén. Vizsgálatok emberi és nehány emlős embryo — 
(I. Bakay Lajos a.) 

,kfn" nyeljárások fejlődése alapján. A hangváltozás 
törvényszerűségéről a — (1. Schmidt Henrik a.) 

,Khals." A vogul — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— ? Kérdés a felsőlozvai vogul nyelvjárásra vonatkozó- 

lag. Van-e , senki" jelentésű középlozvai vogul — 
(I. Vasverő Rajmund a.) 

. Kherndi Antal. A lánczhidak merevítő tartóinak grafikai 
elméletéről. 47 lap. 1891. Két rajzlap-melléklettel. 
(Mathem. értek. XIV. 4.) 1. 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 12. és Math. és 
term. tud. értes. IX. 2. XIII. 2.) 

— A többtámaszú ívek és a többtámaszú merev függő- 
tartók grafikai elméletéről. (Math. és term. tud. 
értes. XV. 1.) 

, — A statikailag határozatlan reactiójú csuklós tartók 
grafikai elméletéről. (Math. és term. tud. értesítő 
XII, 2.) jó 
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Kherndl—Kiállitás 529 

Kherndi! Antal. A vonólánczos ívtartók grafikai elméle- 
téről. (Math. és term. tud. értes. LX. 8/9. és Akad. 
értes. 20.) ; 

— Jelentés a Fáy András nevére tett alapítványból hir- 
detett pályázatról. (Akad. értes. 140.) 

— Kisfaludi Lipthay Sándor emlékezete. 11 lap. 1910. 
Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 10.) — 60 

Khoszrev, India legnagyobb perzsa költője. (1. Kégl S. a.) 
s Ki", , mi." (1. Szilasi Móricz a.) 

. ,Ki" és , mi." Helyreigazítás : — (1. Munkácsi Bernát a.) 
Kiadványait átalány fejében kapják. Hazai intézetek, 

melyek az Akadémia — (Akadémiai értesítő minden 
évfolyamának május havi számában.) 

. — ok a M. T. Akadémia könyvtárában. Folyóiratok és 
. időszakos —. (Il. , Wolyóiratok" a.) 

Kiállítás. A hadtörténelmi — (Hadtört. közl. VI. 3.) 
— A milleniumi — (Arch. értes. XIII. 3.) 
— A történelmi — (I. ,X. Y." a.) I 
— A zólyomi régiség — (I. Lipcsey József a.) 
— az Akadémia könyvtárában. (Akad. értes. 80.) 
— Az ezredéves — (1. , ab", Arch. értes. XIV. 1. és 

Hadtört. közl. VIII. 1.) 
— történeti főcsoportjának jüryje. Az ezredéves — 
KENE a Va) 

— Aradi archaeólogiai — (I. , X. Y." a.) 
— Bécsben. Archaeologiai — (I. Arch. értes. XIII. 3.) 
— Ezredéves ünnepségek és ezredéves — (I. Rónai 

Horváth Jenő a.) 
— Hontvármegyei történelmi — (I. , X. Y." a.) 
— Kassai — (I. ,,a. b." a.) 
—  Keramikai — (Arch. értes. XI. 3.) 
— Milleniumi — (I. Arch. értes. XIII. 3. és ,,Y" a. is.) 

— Pozsonyi fegyver — (Arch. értes. XI. 3.) 

-— Nagybányán. Történelmi — (I. dr. Schönherr Gyula a.) 
— Zágrábi — (Arch. értes. XI. 2.) 
— -a. Női munkák — (I. ,j ab" a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 34 
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580 Kiállítás—Kiejtés 

Kiállításon. A magyar hadtörténelem az ezredéves —. 
. (. Rónai Horváth Jenő a.) 

— —. A történelmi főcsoport az 1896. évi ezredéves — 
(Arch. értes. XVI. 2.) 

. — — Epítészeti emlékek az ezredévi — 8 Gerecze 
Péter a.) 

Géza a.) 
ége HB Magyarország történelmi emlékei az ezredéves. 

SÉSZÁGOS e (UTALT KT AK 
— Régi hazai ötvösműveink az ezredéves országos — 

(I. Mihalik József a.) 
— — Régiségek a lembergi. — (I. , 
— -ról. Az ezredéves — (Hadtört. ét vak 4.) 

Kiáltvány az 1789-ik évi török háboru idejéből. Hadi — 
— (Il. K. L. a.) 

Kicsapási módszer alkalmazásáról a fehérjék savkötő 
képességének meghatározására. A — (Il. Rhorer L. a.) 

Kicska Emil. Még valami az alanyról és állítmányról. 
(Nyelvt. közlem. XXIX. 2/ 4.) 

— Mondattani egyenletek. (Nyelvt. közl. XXXIII. 3/4.) 
— Van-e psychologiai alany és állítmány? (Nyelvt. 

közlem. XXXI. 3.) 
Kidd Benjamin. Társadalmi evoluczió. Kis 89. XII és 

387 lap.1905. Angolból fordította Geöcze Sarolta. At- 
nézte Tarnai János. (A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó 
Vállalata.. Új folyam. LXIV. kötet. 1905—-1907. 
cyclus.) Ára fűzve  4.— 

Egész vászonkötésben 5.— 
Kiegészülésről., A nyelvbeli — (I. Petz Gedeon a.) 

Kiegyenlítő gazometrikus módszerrű ől. A — (I. Than 
Károly a.) 

Kiegyezésig. A dynastikus politika hullámzásai a szabad- 
ságharcztól a — (KEöttevényi N 98 Olivér a.) 

Kiejtéshez. Az Árpádkori — (Il. Sz. J. a.) 

— —  Hadtörténelmi emlékek az ezredéves — (Il. Nagy i 



det vős 

Kiengesztelés — Kincs Ésé 581 es 

. Kiengesztelési elmélet történeti fejlődése. A — (I. dr. 
. —— Pessina Henrik a.) TEZEBR 

... Kievben. A XI. orosz archaeologiai kongressus — (1.7 
— —— dr. Jankó János a.) , inet ERK 
. — Kifejez: kifejt. (I. Kalmár Elek a.) 

Kifejt. Kifejez: — (1. Kalmár Elek a.) 
Kigyói. Vipera Berus L. és Vipera Ursinii Bonap. 

B. Magyarország kurta — (I. Méhely Lajos a.) 
( — — -ja. A magyar fauna egy új mérges — (Il. Méhely 
H— -aLajós a.) "ESZEBE 

. — Kigyósi csatt. A — (I. Kemény Lajos a.) stigyst 
. — Kiliti községi lelet. A Somogymegyei — (1. Börzsönyi 
Me ARNOLT - a.) 
. —— Kiló. Ezer — mille — mér (föld) — (I. Simonyi Zs. a.) 
. —— Kimnach Ödön. Kitaibel Pál levele Diószegi Sámuelhez. 
MEG etátod; tört. közl. XIII. 1.) 

. — Kimutatás a bányavidéki kapitányság várairól, vég- 

. — házairól, azok várőrségeiről és azoknak fentartási 
— — költségeiről. 1607-ben. Összetes — (I. ,G. G." a.) 

Kincs. (1. Simonyi Zsigm. a.) 3 
. — — A szilágysomlyói — (I. Pulszky Ferencz a.) . 

. — Rajtaütés 1585 augusztus 4-én. "A turai — (I. 
i Gömöry a.) 
." — — Az ippi — (I. Fetzer János Ferencz a.) 
. — —  Aeginai arany — (Arch. értes. XIV. 3.) 
. — — a népvándorlás korából. Arany — (Il. Kárász Leó a.) 
. — — Hajduszoboszlói — (Arch. értes. XIII. 5.) 
. — — Kisapáti bronz — (I. Darnay Kálmán a.) . 
" — — Szabolcsmegyében. Népvándorlási — (I. ,ab" a.) 
. — — -ei. A budavári királyi Szent János kápolna — (1. 

;  . Takáts Sándor a.) 
. — — — -ről. A budai várkápolna régi — (Il. dr. Takáts 
B... Sándor a.) j 
.. — -ek Báthory István birtokában. Régi királyi — (1. . 

. — Takáts Sándor a.) 
pb 34 
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Kincs-leletből.  Tekercses : bronzfibula a2 Simonfai — 
(I. dr. Kohlbach Bertalan a.) ; 

— — XVI. századi ékszerek a Drégely-paezánki (Hont 
m.) — Ábra. (Arch. értes. XII. 1.) 

— -ről. A károlyfalvai bronz — (I. Milleker B."ódog a.) 
— — A segesvári (I. Téglás István a.) 
— — A zombori (Sáponya-pusztai) bronzleletről , . és a 

kladovói — (I. Gubitza Kálmán a.) A 
— — Az ormódi (Bereg m.) arany — (I. Lehódézky 

Tivadar a.) 
— -tára. A zágrábi székesegyház — (I. Boynició Iván a.—) 
— — Nádasdy Ferencz gróf sárvári — (I. dr. Takáts 

Sándor a.) 
— — -ában. Kassai ötvösművek a miskolczi ev. ref. 

eklézsia — (1. Mihalik József a.) I 
. — — —G.  Keresztalaku ereklyetartó a zágrábi székes- 

egyház — (I. dr. Boynició Iván a.) 
— — -ról. A beszterczebányai plébánia templom egykori 

— (1. Jurkovich Emil a.) 
— — -ban. Anjou-emlék a drezdai kir. — (Arch. értes. 

9.6 gés dt BBIK 
— — — Magyar díszöltönyök a fraknói — (Il. Kövér 

(4. Béla 4) 
— — -ból. Magyar díszöltönyök a fraknói — (I. K—r 

; B—a a.) 
— — -i defterek. Magyarországi török — (I. dr. Velics 

Antal. a.) 

Kinematika. A mozgás tana. (1. Fröhlich Izidor a.) 
— -ipotencziál létezésének föltételei. Az általánosított — 

(I. Kürschák József a.) 

Kinevezések közlése a mult században. A tiszti — 
(Hadtört. közl. VI. 2.) 

Király. A beteg — (Greguss Á. meséje.) (I. Szalay K. a.) 
-— arája. A — (I. Földes Imre a.) 

— ! Eljen a — (Hadtört. közl. X. 4.) 
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Király Albert ezr. generális életéhez. Adalék — (I. 
dr. Merényi Lajos a.) 

— birósági személyes jelenléte és ennek helytartója a 

mm 

vegyesházakbeli királyok korszakában. A — (Il. Hajnik 
Imre a.) 
és neje testereklyéiről. Jelentés III. Béla magyar — 
(I. dr. Török Aurél a.) 
-fogás. Meghiusult — (Hadtört. közl. II. 4.) 
-földi ezüstkancsóról a n. múzeumban. Domborműves 
diszítmény XVII. századi — Ábra. (Arch. értes, 
XVI. 5.) 
—  mellboglárok. (1. Kövér Béla a.) 
-hágón túli területen. Régi telepekről és lelhelyekről : 
a — (1. Martian Julián a.) 
-helmeczi sírhalmok. A — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
János dr. Pozsony város joga a középkorban. 464 
lap. 1894. 8.— 
-i jog tekintetében. Észrevételek a legfőbb kegyúri 

g, mint fentartott — (Athenaeum VI. 3/4.) 
— kincsek Báthory István birtokában. Régi — (I, 
Takáts Sándor a.) 
— palota, a pozsonyi és dévényi várak a multban. 
A budai — (I. Stephanie Adolf a.) 
— vár a XV. században; Rabbatta gróf császári 
vezérhadbiztos 1687-ből származó alaprajza. A budai 
— Melléklet. (Hadtört. közlem. IX. 4.) 
-leány síremléke Nápolyban. Mária nápolyi királyné, 
magyar — (I. Fraknói Vilmos a.) 
-né. A — (Il. Földes Imre a.) 
, magyar királyleány síremléke  N ápolyban.. Mária 
nápolyi — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
-ok alatt. A magyar birósági szervezet és perjog az 
Árpád- és a vegyesházi — (1. Hajnik Imre a.) 
.-- Bosnyák bánok és — (I. Asbóth János a.) 
— kora. Vegyesházi — (I. dr. Réthy László : Corpus 
Nummorum I. 2.) 
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Királyok korszakában. A király birósági személyes 
jelenléte és ennek helytartója a vegyesházakbeli — 

: (. Hajnik Imre a.) 
—. — pénzei. Árpádházi — (I. Zimmermann Lajos 5) 

Király Pál. Adalék ifj. Tsétsi János élete törtóttétébees 
(Irod. tört. közlem. II. 1.) 

— Adatok az 1797-ik évi nemesi fölkelés törtéretéhez. 
. (Hadtört. közl. II. 4.) 

—- Katona-állítás Erdélyben a mult században. (Hadtört. 
közl. IV. 5.) 

— Kérdés Zsombori László jukugétai tárgyában. (Irod. 
tört. közl. II. 3.) 

— Zászlószentelés a mult században. Gróf Székely 
. László kiadatlan önéletrajzából. (Hadtört. közl. V. 2.) 
—— ság. I. Rákóczi György és a lengyel — (I. dr. 

Lükinich Imre a.) 
— — -unk első SZÁGGÁNÓT Temető, — (I. dr. Báró 
"Nyáry Albert a.) 
— tanácsosainak felelőssége Aragóniában és Magyar- 

országon III. András óta. A — (I. Schvarcz Gy. a.) 

— viszonya Giannino di Guccio franczia trónkövetelőhöz. 
. Nagy Lajos magyar — (I. Pór Antal a.) 

— -i jog tekintetében. Észrevételek a legfőbb kegyúri 
. jog; mint fentartott — (Athen. VI. 3/4.) 

— — kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. A 
. magyar — (I. Fraknói Vilmos a.) 
— — Szent-János kápolna kincsei. A budavári — (l. 

Takáts Sándor a.) ; 

Kirándulása. Az orsz. rég. társulat zólyommegyei — (l. 
. dr. Szendrei János a.) 
— Boszniába. Régészek — (Il. Arch. értes. XV. 4.) 

Kirchhoff-féle egyenleteinek reductiója. A gáz-diffusió TE 
(I. Warkas Gyula a.) 

Kisapáti bronzkincs. (I. Darnay Kálmán. a.) 
— -azari régiségekről. (Arch. értes. XXI. 5.) 
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b "Kis-Ázsia török dialektusairól. (1. dr. Kúnos Ignácz a.) 
( — — -i török népregények. (1. dr. Kúnos Ignácz a) 
g) — — — nyelv. I. Brussza-Ajdin vidéki nyelvmutatvác 07. 

.  nyok. Népdalok. II. Brussza-vidéki szólások. III. Láz 7" 
.. dalok. — Szójegyzék. (1. dr. Kúnos Ignácz a.) : , SAKÁRO 

ú Kisbéri régiségek. 3 ábrával. (Arch. értes. XV. 4..) a TARTÓ 
KB — -csűr, Kistorony műemlékei. Vizakna — (1. Halaváts 
f;. Gyula a.) 
b — -derzsidai leletről. A — (1. Fetzer J. F. a.) 201102 efa TŐRT 
. — Kis Ernő. Veszprém vármegye gazdasági leírása. 17 007. 

8 lap. 1905. 230 AN 
ú Kisérleti chemia elemei. A — (Il. Than Károly a.) . 88 

. — — lélektani congressus." A második — (Il. dr. Révész 
í , Géza a.) . ZNEBERR 

. ——— — megállapítása. Üvegrácsokról visszaverődve- -elhajlított "8 ADOK 
. . fény polározás-viszonyai általános TÖRT GOZRSATÁSKARB 
, "nek — (Il. Fröhlich Izidor a.) 1 
— -től. Visszalépés a — (I. Angyal Pál a.) 
Kisfaludi Lipthay Sándor. (I. Lipthay Sándor a.) sel 

, Kisfaludy Károly és Hunkár Antal. (1. Pajor István a.) 3 VAR 
— hatása Katonára. (1. Rakodczay Pál a.) 7És 
— — — Megjegyzések Rakodczay Pál czikkére. (l. dr. 

Bajza József a.) 
, Mohácsa" görögül. (Il. dr. Télfy Iván a.) 48 ; Lé 
, Murány ostromá"-nak forrása. (1. dr. Viszota Gyula új b 

. műveinek új kiadása. (1. Bánóczi József a.) 7 ru AZNBB 
-hoz. Saphir levele — (Il. dr. Esztegár László a.) 
-ra. Fessler hatása — (Il. dr. Viszota Gyula a.) 

. Sándor a recensiókról. (I. dr. Viszota Gyula a.) 
czikkei a Recensensekről. 1818-ból. (Akad. értes. 206.) 
, Döbrentei és Kazinczy levelezése Pápay Sámuellel. 
(1. Latkóczy Mihály a.) 38 
egy eddig ismeretlen levele. (Akad. értes. 943.) 7 vuzőtásáátálil 

tl 

1. 

s! Ér ta a 

. —. — és az 1809-iki insurrectió. (I. dr. Viszota Gyula a.) söt 
. —— — két levele az insurrectióból. (I. dr. Lampérth Géza a.) 4388 

(— két levele Döbrentey Gáborhoz. (I. gr. Kuun Géza a) — 00007 
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Kisfaludy Sándor levele Wáy Andráshoz. (1. Vértesy 
Jenő a.) 

— — -i Bezerédj Györgyhöz. (1. Maróthi Rezső a.) 
— — — Teleki Sámuel grófhoz. 1790—1808. Révai 

Miklós, Kazinczy Ferencz és — (l. ifj. Biás István a.) 
—- magánéletéből. Részletek — (I. Demek Győző a.) 
— mint drámaköltő. (Il. Bitzó Sarolta a.) 
— mint vígjátékíró. (1. dr. Császár Elemér a.) 
— regéi. (Il. Heinrich Gusztáv a.) 
— ,, Uliszszes és Penelope" czímű tragédiája. (1. dr. Viszota, 

Gyula a.) 
— -hoz. Két adat — (Il. dr. Illésy János a.) 
— és Petrarca. (Il. Angyal Dávid a.) 

Kishegyen. Ásatás a munkácsi — (I. Lehóczky Tiva- 
dar alatt.) 

— -si középkori temető. A — (I. Gubitza Kálmán a.) 

Kis István. Szegedi — (1. , Régi magyar költők tára" VI.) 
— -Kalán római fürdője és kőbányászata Hunyadmegyé- 

. ben. Aguae — (I. Téglás Gábor a.) 
— rkartali observatorium. A — (I. Kövesligethy Radó a.) 

Kis Károly aranyérme. (I. dr. Réthy László a.) 

Kiskőszegi bronzlelet. A — (Il. ifj. Frey Imre a.) 
— és mátészalkai leletekről. (1. ifj. Frey Imre a.) 
— és mátételki leletekről. (1. ifj. Frey Imre a.) 
— fibulák. (1. D. K. a.) 
— —. Ábra. (Arch. értes. XXVII. 2.) 
— -künfélegyházai múzeum. (]. Puky József a.) 
— -küküllő közti Somogyomról  Kisküküllőmegyében. 

Római kőemlékekről a Nagy- és — (I. Téglás Gábor a.) 
Kisléghi Nagy Endre. (1. Nagy Endre a.) 
— Martonban kelt rendelete. Eszterházy Pálgróf nádor- 

nak — (Hadtört. okmánytár 8.) 
— si leletekről. (1. Bella Lajos a.) 

:.Kis Miklós életéhez. Misztótfalusi — (1. , D" a.) 
— végrendelete. Misztótfalusi — (Il. Barabás Samu a.) 
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Kis Miklós ismeretlen műve 1697-ből. Halotti emlékvers 
Bethlen Elek fölött és Tótfalusi — (1. dr. Dézsi L. a.) 

— verses Ethikája. Tótfalusi — (1. Gyalui Farkas a.) 
— Sándor dr., P. Terentius Afer vígjátékai. (I. 

, Terentius" alatt.) 
Kissebestől a Pojk-szorosig. A limes Dacicus igazo- 

lása. A gerebenhegyi szakasz — Kivonat. (1. Téglás 
Gábor a.) 

Kiss Ernő. A finn-ugor nyelvhasonlítás történetéhez. 
(Nyelvtud. közlem. XXX. 2.) 

— Géza. Interpretió és , szokásjog" a római magán- 
jogban. Kivonat. (Akad. értes. 236/237.) 

— .— U. a. 23 lap. 1909. (Társad. értek. XIV. 3.) —.40 
— Gyula. Vizsgálatok az erjedésgátló hatásnak össze- 

. függéséről az elemek vegytani csoportjaival. (Math. 
és term. tud. értes. XXIII. 3.) 

— István. R. — A magyar helytartótanács I. Ferdi- 
nánd korában és 1549 - 1551. évi leveles könyve. 
CXCVIII és 454 lap. 1908. 12. — 

— — Báró Kemény Zsigmond levelei báró Kemény 
Ferenczhez. (Irod. tört. közl. XVIII. 2.) 

— — Váradi Szabó György két verse. (Írod. tört. közl. 
AAL 1.) 

— János akad. r. taghoz. Gróf Széchenyi István 
levele — (Akad. értes. 135.) 

— Kálmán. H. — A Mondolat-perhez. (Irod. tört. köz- 
. lem. VI. 4.) 

— Károly. A Schuller-féle higanyos légszivattyú műkö- 
dési képességének meghatározása. 1 ábra. (Math. és 
term. tud. értes. XII. 4/5., 8/9.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 56.) 
— Lajos. A rigómezei hadjárat. 1 rajzmelléklettel. 

(Hadtört. közl. VIII. 1/4.) 
— Nándorfehérvár bukása. 1521. (Hadtört. közl. II. 3/4.) 
— Nemzeti függetlenségünk védelmezése III. Henrik 

ellen. (Hadtört. közl. IV. 1—3. 1 rajzmelléklettel.) 



538 ; Kiss- Klein 

Kiss Mihály. Társadalmi, gazdasági és állami ZESKÉBÁRB 
j alapjai. (Athen. XV. 2—4.) 

HST Kisszamos völgyében. Római VARÉRRREN a — (I. dr. 
Finály Gábor a.) 

— cvölgyi római telepekről. Térkép a — Ábra. (Arch. 
értes. XVIII. 5.) 

— -szállási témető a régibb középkorból. Gátéri (Kun-) — 
(I. Kada Elek a.) 3 

—  -torony műemlékei. Vizakna, Kiscsűr —- (1. Halaváts 
Gyula a.) 

Kitaibel Pál levele Diószegi Sámuelhez. (1. Kimnach 
Ödön a.) 3 HRÖLSE 

Kitartás. Hősies — (Hadtört. közl. IH. 2.) 
.Kiváltságlevele. A komáromi naszádosok — (I.J. J. a.) 
.Kivándorlás és telepítés. (1. Várnai Sándor a.) 
— szempontjából. Bodrogköz a — (I. Legenyey Bodnár 

Péter a.) 
"—  -a Amerikába. A magyarok — (I. Thirring Gusztáv a.) 

TATJA Kínvallatás elleni küzdelem Magyarországon. A — (Il. 
, Zozo dr. Fayer László a.) 
288 Kladovói kincsről. A zombori (Sáponya-pusztai) bronz- 
sa . .." leletről és a — (I. Gubitza Kálmán a.) 
44 4 Klapai vicusokról. A detrehemi és — (I. Téglás István a.) 
Hé; Klasszikus és modern költészetben. Találkozások a — 
"ása (I. Bartal Antal a.) : feslbten 
AP TARAR Klastromi feljegyzései. Báró Wesselényi Miklósné — 
77 72R (I. Friedreich István a.) 

s Klatt Virgil. Lenard Fülöp és — Ú Lenard Fülöp és 
Klatt Virgil a.) 

Klein Gyula. A keresztes virág álkatáról bonczákás ala- 
33 pon. 2 tábla. (Math. és term. tud. értes. XII. 4/5., 7.) 
bi -— A modern növénytan törekvései. 31 lap. 1889. (Term. 
Hang, tud. értek. XIX. 4.) —.40 

—e — U. a, (Math. és term. tud. értes. VII. 8/9.) 
— A növénylevelek rendellenességeiről. (Math. 98 term. 

. tud. értes. IX. 8/9.) 468 
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lljain Gyula. Emlékbeszéd Heer Oszvald ktagról. 36 1. 
1890. (Emlékb. VI. 8.) —.80 

.— gyászbeszéde Staub Móricz 1. t. ravatalánál. 1904. 
április 16-án. (1. Akad. értes. 174/175. a.) 

— Jelentés a  Semsey-pályázatokról. V. Ket értes. 
. " 222/223.) 
— Újabb adatok a keresztes virág alkatáról. (Math. és 

. . term. tud. értes. XIX. 4.) 
— Vizsgálatok a növénylevelek Kegdgítonossásáteél TA TA 

lap. 1892. 4 táblával. (Term. tud. értek. XXIII. 8.) 2.— RK 
Kleistogamia új esete. A — (I. Tuzson János a.) tAZHG 
Kleiszl Károly. (1. Darnay Kálmán a. is.) 

. Klérich Ljubomir T 1910 február 3-án. (Akad. érte- 
sítő 245.) 

Klinikai adatok az ép és kóros járás ismeretéhez. Élet- 
os tani és — (1. Jendrassik Ernő a.) 
ét a gént megfigyelések alapján. A dobhúr (chorda tympani) 

. —— boncz- és élettani viszonyai — (I. Kétly Károly a.) 

Klivényi kiadatlan versei. (1. dr. Tordai Ányos a.) 

"Klopotiván, Várhely mellett. Szoborlelet — (I. T. G. a.) 

. Klorózisára vonatkozólag.  Kisérleti tanulmányok . a 
növények — (1. Bernátsky Jenő a.) 

Klosterneuburgi prépostság múzeumában. Magyar ér- 
dekű emlékek a — (Arch. értes. XI. 5.) 

Kluch János és Mencsik Ferdinánd. Krmann Dániel 
superintendens 1708 —1709-iki oroszországi útjának 
leírása. (Magyar tört. emlékek II. oszt. 33 köt. II.) 

Klug Nándor. A gázfejlődésről pankreas-emésztés közben. 
(Math. és term. tud. értes. XVI. 1.) 

— , Az enyv emésztődéséről. (Math. és term. tud. értes. 
E er ÉR. A 

B": U. a. kivonata. (Akad. értes. 11.) 
" ae — mint tápanyag. 45 lap; 1890. (Term. "tud. 
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Klug Nándor. Adatok a pankreas fehérje emésztéséhez. 
(Math. és term. tud. értes. XX. 1.) 

— — a pepsin-emésztéshez. (Math. és term. tud. értes. 
XIII. 4.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 61.) 
—  Emlékbeszéd Jendrassik Jenő r. tagról. 19 lap. 1892. 

Arczképpel. (Emlékbeszédek VII. 4.) —.60 
— — [ILudwig Károly Frigyes Vilmos k. tagról. 26 lap. 

1898. (Emlékbesz. IX. 4.) —.60 
— Jelentés a Rózsay-díjról. (Akad. értes. 152/1583.) 
— Két vérkeringési séma. A vérnyomás és hőmérsék 

befolyása a szívre. (Math. és t. t. értes. XXI. 5.) 
— Vizsgálatok a gyomor emésztés köréből. (Math. és 

term. tud. értes. XII. 7.) 
— — a pepsin-emésztés köréből. (Math. és term. tud. 

értes. XII. 10.) 
— és Olsavszky Viktor. Az izommunka befolyása a phos- 

. ——— phorsavkiválasztására.(Math.ésterm. tud.ért. XI. 3/4.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 44.) 

."— T 1909 május 14-én. (Akad. értes. 245.) 
Klupathy Jenő. A folyadékok szilárdságáról. (Math. és 

t. t. értes. XXVII. 4.) i 
— — Víz szilárdságáról.(Math.ésterm.tud. ért. XXVIII.4.) 
— Adatok a Wehnelt-megszakító magyarázatához. (Math. 

és term. tud. értes. XX. 3.) 
— Kathodsugarak nem homogén és forgó mágnesi térben. 

(Math. és term. tud. értes. XVII. 4.) 
Knauz Nándor Tr 1898. ápr. 26-án. (Akad. értes. 101.) 
Knies Károly T 1898 auguszt. 3-án. (Akad. értes. 1183.) 
Koch Antal. A beocsini cementmárga kövült halai. (Math. 

és term. tud. értesítő XXI. 9) 
— —  Fruska-góra geologiája. 96 lap. 1895. 1 geologiai 

térképpel és 1 szelvénytáblával. (Math. és term. 
tud. közlem. XXVI. 5.) Me 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 61. és Math. és t. 
t. értes. XII. 11/12.) 
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. —— Koch Antal. A rudobánya-szent-andrási hegyvonulat 
É geologiai viszonyai. Szelvénytáblával. (Math. és t. t. 
Bel értes. XXII. 3.) : 
E — Az erdélyi medencze harmadkori képződményei. 
; (Math. és term. tud. értes. IX. 5/6., XVI. 5.) 
; — —  — ifjabb harmadkori képződményei. (Math. és 
3 term. tud. értes. XVI. 5.) 
A —  Hantken Miksa emlékezete. 1821—1893. (Akad. 
i értes. 79.) 
j —  Prohyracodon orientalis, egy új ősemlős Erdély közép- 
Ag eocaen rétegeiből. (Math. és term. tud. értes. XV. 2.) 
E Kocsi. A Somodoron lelt ókori — (Arch. értes. XI. 3.) 
; — helyreállítása a somodori sírlelet alapján. Okori — 
. ARAN (I. Gaul Károly a.) 
É — Csergő Bálint. (Il. Csergő [Kocsi-] Bálint a.) 
$ — Római — (Arch. XI. 1.) 

— -k helyreállítása. Okori — (I. Gaául Károly a.) 
. — -ról. Figurális bronzdíszek egy római — (I. , mp." a.) 
. Kodály Zoltán. A magyar népdal strófa-szerkezete. 

(Nyelvt. közl. XXXVI. 1.) 
.  Kodex. (1. , C" a. is.) 

I Kodolányi Antal. Jelentés a HForster-féle mezőgazdasági 
" "ZEB jutalomról. (Akad. értes. 93.) ; 
í — — — Forster János-pályázatról. (Akad. értes. 166.) 
§ Koháry István gróf halála 1664 julius 19-én. A Léva 
ÉL melletti csata és — (I. , J—s" a.) 

—- végnapjai 1731-ben. (I. Eble Gábor a.) 
— és De Souches Lajos tábornok arczképe. Melléklet. 

I (Hadtört. közl. VII. 3.) : 
Kohlbach Bertalan dr. A simonfai bronzleletről. Egy 

— — szoládi leletekről. Somogy m. (Arch. ért. XXIII. 5.) 
— ÓÖkori maradványokról Kaposfüreden és Magyar- 

Egresen. 1 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 

— Tekercses bronzfibuláról a simonfai  kincsleletből. 

(Arch. értes. XXIV. 2.) 
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képes táblával és 1 ábrával. -(Arch. értes. XX. L.) . 
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542 ; . Kokonya—Kolozsvár . 

Kokonya. Úroa; tört. közl. VIII. 2. , Ad vocem.") 
Kolini csata történetéhez. Adalék a — (Hadtört. Közl. 

EV lt 
Kollányi Ferencz. A magán ékét jog hazánkban a 

középkorban. 298 lap. 1906. 6.— 
— — (I. Akad. értes. 188/189. a. is) 
.— Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum. 121 lap. 1910. . 

(Tört. értek. XXII. 8.) 2.40 
— — (I. Akad. értesítő 2483. a. is.) j 
— jelentése a vatikáni levéltárban tett kutatásáról. 

(Akad. értes. 104.) 
Kollégiumból. Arany János távozása a debreczeni — 

(1. dr. Barcsa János a.) 3 
— -i pöréhez. Csokonai — (I. dr. Barcsa János c. an 
Kolonich Siegfried, dunáninneni főkapitány életéből. 

(I. dr. Komáromy András a.) 
—- dunántúli főkapitány arczképe. Melléklet. (Hadtört. 

közl. VILI. 4.) 
, Kolostor." Ó-Palánkai — (Arch. értes. XIX. 4.) 
Kolosvári Márton és György. (I. Kárász Leó a.) 

. — Sándor dr. és Óvári Kelemen dr. (I... , Magyar 
jogtörténeti emlékek" a.) 

— (I. , Verbőczy I. hármaskönyve" a. is.) 
— testvérek kronologiájához. A  — (Arch. értesítő 

XXVII. 2.) 
Kolozsi nagy sóstó vizének chemiai elemzése. A kérői 

. kénes ásványvizek és a — (I. Hankó Vilmos a.) 
Kolozs vármegye közgazdasági leírása. (1. Barabás 

Endre a.) 
." — — -megyében. Római és pseudo-római nyomokról — 

(i. dr. Finály Gábor a.) 
Kolozsvár, 1910 október 2. Szádeczky Lajos r. tag 

beszéde Brassai Sámuel síremléke megkoszorúzása 
alkalmával. — (Akad. értes. 250.) 

— -vári Bolyai-emlékünnepen. Báró Eötvös Loránd be- 
széde a — (Akad. értes. 158.) 



. Kolozsvári Komározái , 

Tekrózáváti István tévéle Apaffihoz nyomdai dolgokról. 
kezet e(íród.: tört. közl. XV. 4.) 
MAAS káposzta. (Nyelvt. közlem. XXV. 2.) 
.  — képíró a középkorban. Egy — (1. Barabás Samu bi 

.  — leletek. (Il. A. B. a.) 
— ötvösezéh pecsétje. A — (Il. Mihalik József a.) 

. — — ref. collegium fennállásának 300-ik évfordulója. A — 
( " (I. Böhm Károly a.) 62 
. —. — reformátusok belső templomában. Egyleveles nyántétől 
he arok s irodalomtörténeti adatok a — (Il. MAYA 

Eat Rdenő : 
3 ék Kilékégek. (I. Geber Antal a.) 
. — — színházi ünnepeken 1906. szeptember 7. és 8-án. 
— —— — Haraszti Gyula lev. tag beszéde a — (Akad. érte- 
F 5 0 gtő 202.) 
. — — tudományegyetem archaeologiai tanszékének betöltése. 
"A — (Arch. értes. XIX. 3.) 
As Kolozsvárott, 1909 november 23-án. Horváth Géza rt. 
. — beszéde az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileumi ün- 

ip 1254bs . nepélyén — (Akad. értes. 240.) 

aj e - tartott Mikó-szobor leleplezési ünnepélyéről. Jelentés 
— — a folyó évi junius hó 10-én — (I. Jakab Elek a) j 

(ARS 1907 május 23-án Böhm Károly beszéde, Apáczai 
. —— Cseri János emlékünnepén. (Akad. értes. 910/211.) 3 

E 1 1907. szeptember 27-én. Márki Sándor Il. t. beszéde 
. — Kőváry László I. tag ravatalánál — . (Akad. érte- 

.: sítő. 215.) 
. Komáromi MJ ALtábtá Jelöplézésöről. Beöthy Zsolt rt. 

a  . jelentése a — (Akad. értes. 180.) 
A B —  naszádosok kiváltság-levele. A — (ak 4. Ésa 

: AB -vármegyei és Komárom városi tört. és rég. egylet. . 
MRA (1 XÖIYS Arch. értes. XI. 2., XVI. 25 42" 
Ms és. ,h" a: is) 

— — és városi múzeum-egyesület 1893-ban. A — (I. 
EGGAN úa. B ég Ka 18) 
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544 Komáromy András 

. Komáromy András dr. A bányavidéki véghelyek 1610- 
ben. (Hadtört. közlem. VI. 5.) 

— A bujdosók történetéből. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
— A füleki zendülés. Hadtörvényszéki tárgyalás 1602- 

ben. (Hadtört. közl. III. 1.) 
— A kanizsai török rablásai 1630—1640. (Hadtört. 

közl. VILI. 1.) 
— A mezőkeresztesi csata 1596-ban. (Hadtört. közlem. 

V. 1—3.) 5 
— A nyitrai árulás 1621-ben. (Hadtört. közl. VII. 5.) 
— A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári 

kutatások. 76 lap. 1898. (Tört. értek. XVII. 6.) 1.60 
— A szécsenyi árulás. (Hadtört. közl. IX. 2.) 
— Az 1607-iki " hajdúlázadás történetéhez. (Hadtört, 

közl. IV. 2/3.) ; 
— Adatok Listi László életéhez. (Irod. tört. közlem. 

VII. 3/4.) 
— Balassa Zsigmond hűtlenségi pöréből. (Hadtört. közl. 

X. 3/4.) 
— Bátkbory Gábor történetéhez. (Hadtört. közl. IX. 8/4) 
— Egy szemtanu tudósítása az 1596-iki mezőkeresztesi 

csatáról. (Hadtört. közl. V. 2.) 
— Kálló mint végvár. (Hadtört. közl. X. 1.) 
—  Kolonich Siegfried, dunáninneni főkapitány életéből. 

Közli — (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
— Levelek és akták az 1607/8-iki hajdúlázadás törté- 

netéhez. Közli — (Hadtört. közl. VI. 1.) 
— Listi László. Válasz dr. Heinrich Gusztáv és dr. 

Váczy János uraknak. (Irod. tört. közlem. 1I. 1.) 
— — — és Wesselényi Werencz nádor. (Irod. tört. 

közl. V. 2.) 
— Magyarországi boszorkányperek okmánytára. Szer- 

kesztette — XXIII és 783 lap. 1910. 15.— 
— — U. a. Ismertetés. (I. Akad. értes. 252.) 
— Nagy András hajdúgenerális halála. (Hadtört. közl. 

XI: 1/2) 



1 Komáromy—Koncz katt gs 

. Komárom Aadrás dr. Rhédey Ferencz, váradi kapi: 
. —— tány. (Hadtört. közl. VII. 1—4.) úgt 

. ——. — Rimay János életéhez. (Irod. tört. közl. IV. 2.) KABÉLNT E 
(ESNE els een sza Imre. 1497—1560. (Hadtört. közlem. MB 

—— — kassai kapitány czíméres levélé; 1580. Köz 2 
. [a AKAR okmánytár 6. és Hadtört. közlem. II. 1.) 
— Thököly erdélyi vállalata 1686-ban. (Hadtört. köz- 

; . lem. III. 5.) ő 
. ——. — Ugocsa vármegye keletkezése. 47 lap. 1896. (gytáb jálöt 
Bé" értek. XVI. 7.) re "ÁG ELEK JENR 
55 5 U. a. kivonata. (Akad. értés. 76.) $ 

38 . Kombináló. szóalkotás. (1. Simonyi Zsigmond a.) 

/58888 . Komp. (I. , Lumtzer Viktor hagyatékából" a.) 
. Koncz József. A Huszti várlövőszerszámainak leltára 
.. 1669 január 1-én. (Hadtört. közlem. V. 1. [Had- 
. — tört. okmánytár 15.] a.) c, rojt 

§ "— A wittenbergi Akadémián a XVI. században tanult 
.. —— magyar ifjak latin versei, mint forrásművek és pót- 

. lások a Magyar Athenáshoz. (Irod. tört. közl. I. 3.) 
Ag sei Az erdélyi nemesi fölkelésre 1744-ben kiadott intéz- 
———— kedésék. (Hadtört. közl. IX. 4.) 
FG — — 1686-ik évi szebeni insurrectionális constitutió. 
. — (Hadtört. közl. V. 2.) 
. — — Adalékok Apafi Mihály fejedelem 1683-ik évi had- 
mil járatáról. (Hadtört közl. IX. 4.) 5 

"— — I. Rákóczy Ferencz és Zrinyi Péter mozgalmai- 
. ———— hoz 1670-ben. (Hadtört. közl. X. 2.) 
. —— — Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez. Közli — 

s s atadtört. közl, VI. 4. 
— Apafi Mihály erdélyi fejedelem ediktuma 1682 

. . — augusztus hó 5-ről. (Hadtört. közl. IV. 2.) 
. — — szebeni edictuma 1686-ból. (Hadtört. közl. IV. 5.) 
JAS Báthory István király hadjárata az oroszok ellen 
. — 1580-ban. (Hadtört. közl. X. 4.) 

ját Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 35 
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Koncz József 

Koncz József. Bod Péter , Noctes Hévisienseső cz. 

—— 

gyűjtemények tartalma. (Irod. tört. közl. X. 4.) 
Bolyai Farkas töredék jegyzetei. (Irod. tört. közi. 
JTIT.  1/29 
Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676—78.. 
Közli — (Hadtört. közlem. VII. 4.) 
Döbrentei Gábor levele Bolyai Warkashoz. (Irod. 
tört. közl. VII. 4.) 
Egykorú tudósítások Zrinyi Miklós a költő és ható 
vezér haláláról. (Hadtört. közl. III. 5.) 
Emlékirat a Buda visszavétele előtti időből, hogy 
a törököt a keresztény országokból miként lehetne 
kiszorítani. Közli — (Hadtört. közl. VI. 3.) 

Enyedi István Teleki Mihályhoz. 1671. (Irod. tört. 
közl. I. 1.) 1.0 
Erdélyi hadak menetrendje a XVII. században. 
Közli — (Hadtört. közl. IV. 1., VIII. 1.) 
Elésmesterek  reversálisa Ápatts Mihály erdélyi 
fejedelem idejéből, 1683-ból. (Hadtört. közl. X. 3.) 
Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben 
1678-ban. (Hadtört. közl. IV. 1.) 
Görgény vár hadi fölszerelése az 1690, 1692, 1695 
és 1702. években. Közli — (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
Hadi edictum Kővár vára részére 1665-ből. (Had- 
tört. közl. IV. 3.) 
Hogy lett ifj. gróf Teleki Domokos a jénai ásvány- 
tani társulat elnökévé? (Irod. tört. közlem. I. 2.) 
Katonaszedési szabályok 1670-ből. (Hadtört. közl. 
3.1h) 
Kemény János eredeti levelei hadjárataira, küzdelmeire 
és fejedelemségére vonatkozólag, részint kivonatban, 
részint egész terjedelmökben 1659 február 1-től 1662 
január 8-áig. (Hadtört. közl. V. 4.) 1 

Levelek Zrinyi Miklós 1664-ik évi téli hadjáratáról. 
(Hadtört. közl. VII. 4.) 

a fi HL 
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időszakából. 1658—1660. Közli — (Hadtört. közl. 
MIG: 1) 

"— Szalárdi János kiadatlan levelei. (Irod. tört. közl. 
IX. 1/3.) 

— Székelyhid vára hadi készleteinek leltára 1665-ből. 
. (Hadtört. közl. III. 4.) 

— Teleki Mihály utasítása Huszt vár kapitányához és 
várnagyaihoz 1669-ből. Közli — (Hadtört. közlem. 
VI 2.) 

Kondai vogul nyelvjárás. A vogul nyelvjárások szó- 
ragozása, ÍV. A — (1. dr. Munkácsi Bernát a.) 

Kondenzátorokkal. Magas feszültségű, váltakozó erőtér 
létesítése elektromos —.(I. Korda Dezső a.) 

— -ról. Indukczió közvetítésével működő folyadékos — 
(I. Korda Dezső a.) 

"Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Petzval Ottó rendes 
tag fölött. 8 lap. 1889. (Emlékbesz. VI. 1.)  —.20 

— T 1897. szept. 16-án. (Akad. értes. 101.) 
— lev. tagról. Kövesligethy Radó lev. tagtól. Emlék- 

beszéd — (Emlékb. XII. 6.) 3 —.60 
Konek Frigyes. Az asymmetrikus meta nitrosalycilsav 

néhány új származéka. (Math. és term. tud. értes. 
EGY 1) 3 
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Koncz—Konek : 20044 pan 

Koncz József. Mennyibe került a katonatartás az (di 
erdélyi fejedelemnek a XVII. század végével. hai 
(Hadtört. közl. III. 5.) ÉS 

— Montecuccoli Rajmond gróf tábornagy jelentése a s8 
császárhoz, a Szt.-gotthárdi győzelemről. (Hadtört. ESA 
közl. IV. 5.) 16 

— Nagyvárad capitulatiója 1660-ban. (Hadtört. közl. "48 
V. 8.) A 

— Pápai Páriz Ferencz naplója. 1649/1691. (Irod. tört. úg 
c Hköz. IL 3/4.) 188988 
— II. Rákóczy György fejedelem eredeti, sajátkezü 4 
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zi : §. 548. 1.6 vik 5. EKSRSEZEKAÍRON ő ; 

§ Konek Figy. China alkaloidák "hydroszármazékai. 
. (Math. és term. tud. értes. XIV. 2.) ; 

— Gyors és egyszerű guantitativ eljárás organikus 
vegyületek, továbbá szenek, kőolajok, bitumen és. 
egyéb. anyagok kéntartalmának meghatározására. 
(Math. és term. tud. értes. XXI. 4.) 

— Kéntartalmú alkaloidok synthesiséről. Kivonat. (Akató 
értes. 216.) : 3 

— 2 U. az, (Math. és term. tud. értes. XXV. KT E 
— Magyarországi szenek vegyi összetétele és caloria- 

értéke. (Math. és term. tud. értes. XX. 5.) 
—  Natriumperoxyd-baryt-módszer. (Math. és term. tud. 

vértes. XXXII. 2.) 
— Organikus vegyületek phosphor- és nitrogentartalmá- 

nak guantitativ meghatározása natriumperoxyddal. 
(Math. és term. tud. értes. XXII. 2.) 

— és Zöhls Arthur. Ouantitativ nitrogen-meghatározás 
szerves anyagokban natriumperoxyddal. (Math. és 
term. tud. értes. XXII. 3. ; 

alte ehábázígabó A nemzetközi könyvészeti — (Arch. értes. 
XI. 4.) 

— Kievben. A XI. orosz archaeologiai — (I. dr. Jankó 
János a.) 

.— Párisban. Nemzetközi érmészeti — (I. Gohl Ödön a.) 
— -a Rómában. A keresztény archaeologia II. nemzet- 

közi — (I. dr. Récsey Viktor a.) 
"— — -i. Az ősrégészek bécsi és párisi — (1. Pulszky 

Ferencz a.) 

Kongruencziák elméletéről. A több ismeretlenű — 
(I. Rados Gusztáv a.) I 

Konkoly Thege Miklós. A m. kir. meteorologiai intézet 
földrajzi hossza. (Math. és term. tud. értes. X. 4.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 34.) 
— A napfoltok gyakoriasságáról. 2 tábla. 6 cAtó és 

term. tud. értes. X. 4.) 
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Konkoly— Konyha, 

; ko koly Thege Miklós. Csillagászati megféyűl YGSTÉgE 

(Math. és term. tud. értes. VIII. 6/7. 
— Emlékbeszéd Herényi Gothard Jenő I. tag felett. 

8 lap. 1910. Arczképpel. (Emlékb. XV. 3.) —.40 
— — Oppolzer Tivadar ktag felett. 15 lap. 1836 

(Emlékbeszédek VI. 5.) 
— Jelentés az ó-gyallai csillagdán 1892-ben történt 

. megfigyelésekről. (Math. és term. tud. értes. XI. 5.) ű "Aa 

— Megfigyelések a Jupiter felületén. Kivonat. (Akad. 
 értes. 4.) 

sa  "— Meteorologiai observatorium létesítése a nagyszalóki 
csúcson. Előterjesztés. (Akad. értes. 72.) 

— Spektroskopikus megfigyelések az ó-gyallai csillag- 
dán. (Math. és term. tud. értes. X. 8/9.) 

. Konrád Márk dr. szülészeti korodájáróli VizEgöl4kASi 
(1. dr. Schiff Ernő a.) 

. Konstantinápolyban az 1788-iki hadjárat után. Hadi- 
foglyok — (Hadtört. közlem. XI. 4.) 

—. -i küldöttség jelentése. Az 1889. október 28-iki 
összes ülésen Fraknói Vilmos, Thaly Kálmán és 
Csontosi János küldöttségi tagok részéről előterjesz- 
tette Fraknói Vilmos r. t. A — (Akad. értes. 1.) 

—— — útja tudományos eredményéről. Vámbéry Ármin 
jelentése — (Akad. értes. 11.) 

Kont Gyula. Manometrikus tükrök. (Math. és term. tud. 
értes. XII. 8/9.) 

"Kont Ignácz. Franczia ismertetések a magyar irodalom- 
ról. (Akad. értes. 132, 156, 192, 1983, 216, 228.) 

 "— La Hongrie littéraire et scientifigue. (Akad. értes. 75.) 
— (I. Revue des Revues , Ad vocem" alatt. Irod. tört. 

közl. VIII. 1.) 
z Konyhahulladék helyről. A pilinvárhegyi — (1. dr. báró 

Nyáry Albert a.) 
— -só lekötőképességéről. A  fehérjenemű anyagok 

. sósav-, natriumhydroxyd és — (Il. Bugárszky István 
és Liebermann Leó a.) 
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550 Konyha—Korányi 

Konyhasós-tavak mint természetes hő-accumulátorok. 
A szovátai meleg és forró — (1. Kalecsinszky S. a.) 

Kopogtatási hangjának diagnostikai értékéhez. Újabb 
adatok a gerinczoszlop és a ádámáttetors tájék — 
(I. Korányi Frigyes a.) 

Koponya-átalakulásához. Adatok az emberszabású, lé- 
nyek — (Il. dr. Török Aurél a.) 

— -áról. Egy fiatal gorilla — (Il. dr. Török Aurél a.) 

Koporsója a n. múzeumban. Nestanuter — (Il. dr. 
Mahler Ede.) 

— Zárában. Szent Simeon ezüst — (I. Gerecze Péter a.) 
— keletkezéséről. Szent Simeon zárai ezüst — (I. Pór 

Antal és Gerecze Péter a.) 
— -jának keletkezéséhez. Adalék $Szt. Simeon zárai 

5 ezüst — (I. dr. Gerecze Péter a.) 
— -król a Keresztes-mezőn. Kő — (Il. Volenszky Gy. a.) 
— -ról. A vaáli római feliratos — (I. Waczulik László a.) 

Koppány megrohanása 1587-ben. (Hadtört. közl. X. 4.) 

Koraközépkori lovas sírleletről Szeghegyen. Bács- 
Bodrog m. (Il. Roediger Lajos a.) 

. Korábia bányászata és kettős sírmezeje Zalatna köze- 
lében. A — (I. Téglás Gábor a.) 

Korányi Frigyes. Újabb adatok a gerinczoszlop és a 
gerinczmelléki tájék kopogtatási hangjának diagnos- 
tikai értékéhez. (Math. és t. t. értes. XXVI. 3.) 

— Sándor. Új vizsgálati módszer a kóros szív alkal- 
mazkodási képességének meghatározására. (Math. 
és term. tud. értes. XII. 11/12.) 

— és Tauszk Ferencz. A Jackson-féle epilepsiára 
vonatkozó kisérleti adatok. (Math. és t. t. értes. 
NAL 2) ő 

— és Vas Frigyes. Az izom górcsövi és elektromos 
változásai a működés alatt. (Mathem. és t. t. értes. 
X. 8/9.) 
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Korda Dezső. A fény elektromos hatása a seleniumra. 

erc 

; 
Rk edge 

zadastséel 

(Math. és term. tud. értes. VII. 6/7.) 
A mágnesség befolyása a vas hővezető-képességéről. 
(Math. és term. tud. értes. XVII. 1.) 
A több-phasisu dynamogépek veg sajátságáról. (Math. 
és term. tud. értes. XII. 11/12., XIII. 1.) 

Az elektromos kemenczében előállítható fémvegyü- 
letekről. (Math. és term. tud. értes. XIX. 5.) I 
Egy elektromos fénytüneményről. (Math. és term. 
tud. értes. XIV. 3.) 
— szénfogyasztó thermochemiai galvánelemről. (Math. 
és term. tud. értes. XIII. 2.) 
Forgó tengelyű elektrostatikai erőtér. (Math. és t. 
t. értes. XI. 2.) 
Indukczió közvetítésével működő folyadékos konden-. 
zátorról. (Math. és t. t. értes. XI. 1.) 
Kisérletek. az elektrostatikai erőtér mozgásának 
mágneses hatásáról. (Math. és term. tud. értes. XX. 1.) 
Magas feszültségű, váltakozó erőtér létesítése elek- 
tromos kondenzátorokkal. (Math. és term. tud. értes. 
X. kötet. 8/9.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 34.) 

Mátyás király paizsa Párizsban. (Hadtört. közl. III. 2.) 

Transformátorok hatásfokának egy új meghatározási 
módjáról. (Math. és term. tud. értes. XIII. 5.) 
Új kisérletek elektromos légüres csövekben. (Math. 
és term. tud. értes. XV. 2.) 
Zárt magu transformatorok áramgörbéinek megszer- 
kesztése. (Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) 

— Imre. , Beöthy Zs. A magyar irodalom története." 
Ismertetés. (Irod. tört. közl. VI. 1.) 

Kormány intézménye. Montesguieu és a felelős — (l. 
Nagy Ernő a.) 
-férfiak az 1564—1573. években. Török — (Hadtört. 
közl. VII. 4.) 
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Kormányzata a temesi bánságban. Mercy Claudius 
Florimund — (I. dr. Szentkláray Jenő a.) 

Kornis Farkas udvarhelyszéki főkirálybiztoshoz, Báthory 
Zsigmond fejedelem átérzi felől. Petry János 
levele Szentpáli — (l. EZAES Ant ANT use - 

—- Gyula. Az ismerés a priori nyálas! Platonnál. (Athe- 
naeum XVI. 2—4., XVII. 1—3.) 

— Psychologia és energia. (Athenaeum XIX. 2.) 
Korogi bán fia. István — (1. Hadtört. okmánytár 3. sz. a.) 
Korona. A magyar szent — (Arch. értes. XVI. 4.) 
— felső részévé? Hogyan lett Szent István koronája 

a magyar szent — (1. Karácsonyi János a.) 
— a nürnbergi germán múzeumban. Sodronyzománczos — 

(I. Kövér Béla a.) 
— -őri intézmény a magyar alkotmányban. A — (Il. dr. 
"  Rátvay Géza a.) 
— -őrség folyamodásai Thurzó György nádorhoz és az 

országrendekhez. A — (Il. ,ys." a.) 
— -ája a magyar szent korona felső részévé? Hogyan 

lett Szent István — (l. Karácsonyi János a.) 
— -ázás és közjogi jelentősége. A — (I. dr. Ferdinándy 

Géza a.) 
— — 25 éves emlékünnepe. A — (Hadtört. közl. V. 3.) 
— — és az alkotmány visszaállítása jubileumára hir- 

.  detett ódapályázatról. Jelentés a — (I, Csengeri 
János a.) 

— — emlékére. Óda az 1867. évi — (I. Vargha Gyula a.) 
— — ünnepére. A kassai püspök díszműve a — (Had- 

tört. közt, V..3.) 
— — -i székesegyház újítási munkálatai. A pozsonyi 

— (1. Spitzer Mór a.) 
Koronczai csata. A. — Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
— csatáról. 1704. Egykorú jelentések a — (I. Thaly 

Kálmán a.) 
— — s gróf Forgách Simon tábornokról. Még egyszer 

a — (I. Thaly Kálmán a.) 



Korong—Kossuth 

tr Korong a tatai leletből. Zománczos — Ábra. (Arch. 

ve 
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értes. XII. 4.) ; 
— -os vére Népvándorláskori — Ábra. (Arch. értes. 

Ré. d Mtáh BB 
Korponai csizmadia-czéh pecsétlője 1631-ből. A — ((. 
.. Mihalik József a.) 
Korrendi osztályozása. A magyarországi Alduna vidé- 

 kéről való ősemlékek — (I. b. Miske Kálmán a.) 
Korsó Szentesről. Emberi alakot példázó ősköri — (I. . 

.2—b." a.) 
."— a XVII. századból, találtatott a kapornaki várban, 

(Vas m.) Ön — Ábra. (Arch. értes. XXII. 3.) 
. Korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel 

. Mátyás királyra. A renaissancekori művészet mint — 
. —— (1. dr. Janicsek József a.) 

. Kortuj. Pihlaja. Szószármaztatások: Keselyű — (I. 
Gombocz Zoltán a.) j 

Korund kristálytani és optikai ismeretéhez. Adatok 
. a — (I. Melczer Gusztáv a.) 
Korunk üralkodó eszméi. (I. Asbóth János a.) 
Korviszonyai és halálozási statisztikánk. Népünk — (I. 

Ráth Zoltán a.) i 
Koslat. Bakcsó. Csardak. Kar. (1. Gombocz Zoltán a.) 
"Kosmogoniája. A hellenismus és a philonismus — (I. 

. Raffay Sándor a.) 
Kossea érmei. (Arch. értes. XVII. 3.) 
Kossuth-ereklye. Egy becses — (1. Karlovszky Endre a.) 
Kossuth és az európai diplomatia. (I. Várnay Sándor a.) 
— két kiadatlan levele. Széchenyi és — (I. Zsák J. 

Adolf a.) 
. — Lajoshoz. Bajza József levele — (1. Kováts László á.) 
"— -nak elfogatásáról. 1837. május 6. Kossuth László 

. — tudósítása fiának — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
2 fdág vart 4 EZAKBA 2 ÉRYZNE, VA 
— halála feletti részvét kifejezése. (1. báró Eötvös 

Loránd a.) 3 
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Kossuth László tudósítása fiának Kossuth Lajosnak 
elfogatásáról. 1837. május 6. (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

Kostyán Ferencz ajándéka a Széchenyi-múzeumnak. 
(Akad. értes. 144.) 

—. levele a M. Tud. Akadémia főtitkárához. (1. , Széchenyi" 
múzeumnak. Ajándéka a.) 

Kosutány Ignácz dr. Az egyházi vagyon tulajdonjogá- 
nak alanyáról általában s különösen Magyarorszá- 

. gon. (Athenaeum VI. 1/4.) 
Kosutányi Tamás dr. A különböző eredetű saccharo- 

mycesek befolyása a bor képződésére. 28 lap. 1895. 
(Term. tud. értek. XXIII. 12. és Math. és term. 
tud. értes. XI. 5.) — 80 

— A különféle borélesztők befolyása a bor jellegére. 
Kivonat. (Akad. értes. 45.) 

— Adatok a búzasikér és a búzalisztek ismeretéhez. 
(Math. és term. tud. értes. XXI. 3.) 

— — a növényi fehérje képződéséhez. (Math. és term. 
tud. értes. XII. 11/12.) 

— U. az. Újabb adatók — — — (Math. és term. tud. 
"értés. XATV. 1) 
— Egy új saccharomyces. (Math. és term. tud. értes. 

XIII. 4.) 
—- Emlékbeszéd Schenek István lev. tag felett. 15 lap. 

1910. Arczképpel.. (Emlékbesz. XIV. 11.) 830 
— Erjedéstani tanulmányok. (Math. és term. tud. értes. 

XIV5:19 
— Súly- és térfogatváltozás a szeszes erjedésnél. (Math. 

és term. tud. értes. XIV. 5.) 
Kotorgárt. (I. Melich János a.) 
Kottanner Ilona emlékiratainak kútfői méltatása. (l. 

Kerékgyártó Árpád a.) 
Kovacsóczy Farkas, a Báthoryak kanczellárja. (1. dr. 

Szádeczky Lajos a.) 
" Kovách Aladár. Regölyi ásatásáró]l. (Arch. értesítő 

XXIV. 3.) 
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Kovács—Kozlatelep 855 

Kovács Albert. A tisza-zughi lovas-sírokról. "Képes kés 
. táblával. (Arch. értés. XIII. 4.) És 

— Őskori aranykarika. Ábrával. (Arch. értes. XV. 4.) A 
— Szelevény-vadasi virágcserép. (Arch. értes. XIV. 2.) 8 
— Tisza-zughi régiségekről. (Arch. értes. XIII. 2.) Ms 
— Dezső. Beniczky Péter élete és költészete. (Irod. 78 

tört. közl. XVI. 4.) o " 
— Pállya István ,Pazarlay és Szűkmarkosy" czímű 714698 

. iskolai drámája. (Irod. tört. közl. XVII. 1—2.) 1 SÁS 
a — Ferencz. Az 1843/4. évi magyar országgyűlési r1ag 

alsó tábla kerületi üléseinek naplója. Szerkesztette ké 
B és saját költségén kiadta — 

1—VI. kötet. 687, 724, 511, 771, 488, 558 lap. 
1894. Ára kötetenként 14 Ess 

." (I. Akad. értes. 48, 52. a. is.) VA 
— alapító levele. (Akad. értes. 58.) 2 
— T 1895. aug. 5-én. (Akad. értes. 77.) 

. — d. Jaicza fölmentése Frangepán Kristóf gróf által yi 
1524-ben. (Hadtört. közl. V. 1.) gi 

Kovácsi leletekről. A külső puszta — (I. Cséplő Péter a.) 3 
Kováts Gyula. Jelentés a Sztrokay-pályázatról. (Akad. 

értes 129.) 
"— László. Bajza József levele Kossuth Lajoshoz. (Irod. 7 146BB 

tört. közl. XIII. 1.) 02, ARE 
" Kozár kard. A — (Il. ng. és Hodinka A. a.) uis 
. Kozáry Gyula. A positivismus és a katholicismus, mint s 

szövetségesek. (Athen. XIII. 3/4., XIV. I.) "AA 
— Az Eugenics kérdése. (Athen. XV. 2—4., XVI. 1.) Rizs 
Kozics. László. Egy magyar gyalogezred. szereplése ARRA 

Lothringeni Károly sziléziai hadjáratában. (Hadtört. se 
közl. IV. 1.) Jé A 

— Győr-vár 1594-től 1598-ig. 1 rajzmelléklettel. (Had- 3 
. tört. közl. IV. 4/5.) 1 

— Nagy Lajos nápolyi hadjárata. (Hadtört. közl. III. 3.) 

Kozlatelepről. Bronzkarperecz az aldunai — Egy ábrá- 

val. (Arch. értes. XV. 5.) 

e zasz sségi 
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Kozma Andor. A magyarok symphoniája. (Akad. értes. 
210/211. ) 

— Az ősi szellem. (Akad. értes. 150/151.) 
— Jelentés a Warkas-Raskó-pályázatról. (Akad. értes. 

162, 196, 232. sz a.) 
— — a Teleki-pályázatról. (Akad. értes. 148.) 

— Ferencz. Brassai Sámuel mint aesthetikus és mű- 
kritikus. Kivonat. (Akad. értes. 116.) 

— — U. az. 112 lap. 1900. (Nyelvt. értek. XVII. 5.) 
2.— 

Kóburg-Gothai Fülöp herczeg numismatikai  dolgo- 
zatairól. Jelentés Szász — (1. Goldziher Ignácz-a.) 

Kócsag és gém. (I. Gombocz Zoltán a.) 

Kóczán Ferencz alapítványából. Magyar történelmi 
színműtár — (I. , Magyar tört. színműtár" a.) 

— -pályázat. A — (Akad. értes. 1.) 
— — -ról. Jelentés az eldöntött — (1. Akad. évkönyv 

XVII. 7. és Bayer József, Csiky Gergely, Heinrich 
Gusztáv, Négyesy László, Petz Gedeon, Rákosi 
Jenő, Riedl Frigyes és Vadnay Károly a. is.) 

Kókai honfoglaláskori lovassírok. (1. ifj. Frey Imre a.) 

Kóros folyadékok molekulás concentratio-viszonyairól. 
Vizsgálatok emberi — (Il. Bodon Károly a.) 

— megváltozásának ismeretéhez. Adatok a bélrothadás 
— (I. Gara Géza a.) 

— szív alkalmazkodási képésségének meghatározására. 
Új vizsgálati módszer a — (I. Korányi Sándor a.) 

Kórtanához. A tüdőüszök — (I. Hirschler Ágoston és 
Terray Pál a.) 

— Adatok a gége beidegzésének boncztanához, élet- 
tanához és — (I. dr. Ónodi Adolf a.) 

— További adatok a gége élet- és — (I. Ónodi A. 6) 
— -ról. A hangképző központok — (I. Ónodi Adolf a.) 
— -i adatokkal. A gége idegeinek boncztanaáa és élet- 

tana kiegészítő — (I. dr. Ónodi Adolf a.) 



"Kóssa Gyülke . datok Sámboky János életéhez. irod. 
pe tört. köz. XVIII. 3.) 

His . Köbeni temető. A — (I. dr. Seger János. a.) MBA 
. — — — Sziléziában. A — (I. dr. Seger János a.) 71 EGYARÁNT 

"Köbölkuton Bihar vármegyében. Régészeti kutatások 
. Ér — (1. Középessy Gyula a.) 187 VSZBRN 

Kbös determinánsok elméletéhez. A — (I.Szűts M.a) 07 
. Köbtartalma A tetraeder — (I. Frischauf János a.) 0. 
. Köd legtökéletesebb rajzai. A nagy Orion — (I. Got- 

fé; . hard Jenő a.) : 10 Tre altótoátARA 
—" — — spektrumával. Nova Aurigae spektruma, össze- 

— — hasonlítva nehány bolygószerű — (I. Gothard gi a.) 
"ikölesey Ferencz-egyesület. Az aradi — (Il. X." a) 07 
. — haláláról. Obernyik levele — (I. Zsák J. Kén a) . E E ANRRA 
költse - jegyzőkönyvéből. (I. Heinlein István a.) 1, o Galkó 
14 — két és Kazinczy Ferencz egy kiadatlan levele. (I. 

ÁGÁT . Varbói Györe János a.) 
Ms tmbr szStgáaton levelei. (1. Naményi jós a.) 

. — — levele. (I. dr. Borovszky Samu a.) 
ESEZLNSTRE levelei B. Wesselényi Miklóshoz. (1. Ferenczi Z. a.) 
. —— — mint kritikus. (I. dr. Nagy József a.) 

3 ale születésének százados évfordulóján. Emlékbeszéd — 
mv az Gyulat "Bál a.) 3 
dáma -ről. Máramaros vármegye — (Il. dr. Illésy János: 

. Irod. tört. tarlózatok VI.) i 
"Mölcsönszók. Német — (I. Borovszky Samu a.) 
SZ ötdökzsín ót lekötési idejére. Újabb adatok az új- 

. szülöttek haematologiájához, különös tekintettel a — 
. (Il. dr. Schiff Ernő a.) 

. Köleséri "Sámuel levele 1683-ból. Id. — (Irod... tört. 
SSközL HEV) 

. Költeménye. Czakó Zsigmond ismeretlen drámai — (Il. 

. —  Vadnay Károly a.) 
B Enyedi György XVI. századbeli latin — (I. Hellebrant 
(15 Árpád a.) 
His - Petőfi-nek .egy ismeretlen — (I. Borsos István a.) 
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Költemény—Költő 

Költeménye. Gróf Zrinyi Miklós egy kiadatlan — 
(Hadtört. közl. II. 3.) 

— -i. Arany kisebb történeti — (I. Zlinszky Aladár a.) 
— -hez. Adatok Szentjóbi Szabó László — (Il. Gálos 
Rezső a.) 

Költés közben. A tyúktojás héjának változásáról a — 
(I. Tangl Ferencz a.) 

Költészet történetéhez. Adalékok a franczia szín — (Il. 
Haraszti Gyula a.) 
Szenáji és a perzsa vallásos — (1. Kégl Sándor a.) 
Széchenyi és a magyar — (I. Beöthy Zsolt a.) 
története. A római — (Il. Ribbeck Ottó a.) 
-ben. Magyar elemek a német — (I. Heinrich G. a.) 
— Találkozások a klasszikus és modern — (I. 
ság Antal a.) 

és a színszerűség. A  renaissance franczia szín — 
juehezt Gyula a.) 

— A török nők nyelve és — (I. Kúnos Ignácz a.) 
— A vogulok vallásos — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— André Chénier — (Il. Haraszti Gyula a.) 
— Beniczky Péter élete és — (Il. Kovács Dezső a.) 

-éből. Mutatvány az urzsumi cseremiszek — (Il. Wich- 
mann György a.) 
— -nek hagyománya. A pogány arabok — (Il. Gold- 
ziher Ignácz a.) 
-ről. A politikai — (I. dr. Kristóf György a.) 

vet Lage 

— Arany levele a didaktikus — (I. Dézsi Lajos a.) 

Költő a magyar nők vitézségéről. Egy franczia — (I. 
Barkó Dénes a.) 

— Egy humanista — (I. Várnai Sándor a.) 
— Mátyás királyhoz. Egy olasz — (1. Hegedüs István a.) 

— — művei. Gróf Zrinyi Miklós — (Il. ,gróf Zrinyi 

-i feldolgozása. Dobozi M. és hitvese törteneté- 
nek — (I. dr. Viszota Gyula a.) 

Miklós" a.) 
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Költő—König § 559 

Költői nyelvhasználat és a Homeros-kérdés. A Homeros- 
"féle — (I. Gyomlay Gyula a.) 

— -je. Khoszrev, India legnagyobb perzsa — (I. Kégl 
Sándor a.) 

— -k művei. XVI. századbeli magyar — (I. , Régi ma- 
gyar költők tára" VI.) 

— — tárának I. kötete. A Régi Magyar — (Il. Sz. Á. a.) 
Költségei Magyarországon 1549-ben. A mezei és vár- 

beli katonaság eltartási — (I. J—s. a.) 
— -ről 1607-ben. Összetes kimutatás a bányavidéki 

kapitányság várairól, végházairól, azok várőrségeiről 
és azoknak fentartási — (I. G. G. a.) 

— -vetés arch. érdekű tételei. Az osztrákországi — 
él sa. b." a) 

— -e. A véghelyek 1577-ik évi kivonatos — (I. dr. 
Merény Lajos a.) 

— — 1890-re. Az osztályok és bizottságaik — (Akad. 
értes. 3.) 

Költségvetéséről és vagyonának állásáról. Az Igazgató- 
Tanács jelentése a M. T. Akadémia 1907. évi — 
(I. Berzeviczy Albert a.) 

Költségvetési előterjesztése. A M. Tud. Akadémiai 
osztályok és bizottságok — (Il. Akad. értes. 14, 16, 
25, 38, 49, 61, 62, 74, 86, 88, 99, 112, 124, 1835, 
146, 158, 170, 182, 194, 206, 219, 231. és 243. a.) 

Köőmives Kelemenné mondájához. Ujabb adatok — (I. 
Sarudy Gy. a.) 

König Dénes. (I. Haas Alfréd és König Dénes a.) 

— György. Kalendáriumbeli régi magyar distichonok. 
(Irod. tört. közlem. X. 4.) 

— Népdalok és egyébb versek gyűjteménye. 1812. (Irod. 
tört. közl. XII. 1/2.) 

— Gyula. A halmazok elméletének alapjai és a conti- 
nuum problemája. (Math. és term. tud. értes. XXIII 
9., XXIV.:2) 
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. König Gyula. A határozott tiözeálek elméletéhez. 
(Math. és term. tud. értes. XV. 5.) 

. — — művelődés egységéről. (Akad. értes. 30.) 
— — reciprocitás tétele a négyzetes maradékok elmé- 

letében. (Math. és term. tud. értes. XIII. 5.) 
ZALA számfogalom fejlődéséről. (Math. és term. tudó ; 

értes. VIII. 3/5.) 
— Az algebrai mennyiségek általános elméletének alap- 

vonalai. XII és 599 lap. 1903. 15.— 8 
— Bizottsági jelentés az 1897. évi akadémiai nagy- 

jutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. 
értés, 90.) I 

— Bolyai , Tentamen"-ének új kiadása. Elő terjesztés. 
(Akad. értes. 92.) ; 

—- Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése. 
. Bemutatta — (Akad. értes. 120.) 

— Helmholtz és a jelenkori német tudományosság. 
. (Akad. értes. 66.) 
— Hunyady Jenő emlékezete. 1838—1889. (Akad. 

. értes. 183.) 3 
— Megjegyzések a symmetrikus függvények elméleté- — 
. hez. (Math. és term. tud. értes. VILI. 1.) i 
— (I. , Math. és term. tud. értesítő" a. is.) ; 
Königsbergben. Mária királyné arczképe — (I. dr. 

Éber László és dr. Kemény Lajos a. is.) 
"— ri Töredék. A — (I. Simonyi Zsigmond, Szilády 

Áron és Szily Kálmán a. is.) I 
— — — egy érthetetlen helyéről. A — (I. Simonyi 

Zsigmond: a.) 5 
— — — újabban felfedezett részei. A — (I. Nagy 

Gyula a.) ; 3 5 
— — — versmértéke. A — (I. Kalmár Elek és Né- 

."  gyesy László a.) hr ése 3 
Könyöki Alajos dr. A rékási sírleletről. 11 ábrával. 

(Arch. értes. XVII. 4.) új 
— — szamosudvarhelyi őstelepről. (Arch. értes. XIII. 1.) 



. Könyöki—Könyvkiadó 561 

. Könyöki Alajos dr. Selypi leletek. (Nógrád m.) 2 táblá- 
val. (Arch. értes. XII. 3.) 

— Zalatnai leletek. (Arch. értes. X. 1.) 
— József. A középkori várak, különös tekintettel Ma- 

gyarországra. A M. Tud. Akadémia történelmi bi- 
k :zottságának megbizásából sajtó alá rendezte Nagy 

. Géza. Nagy 89. XII és 624 lap. 676 ábrával.  16.— 
— TT. (Arch. értes. XX. 2.) 
Könyv- és levéltárakban végzett kutatásokról. Jelentés 

a római- és bolognai — (Akad. értes. 47.) 
— történetéhez a XVIII. század utolsó negyedében. 

. Adatok két — (I. Zoványi Jenő a.) 
— -e. 1706—1709. Gróf Eszterházy Antal kurucz 

generális tábori — (l]. Thaly Kálmán a.) 
— -ek Mátyás király könyvtárában. Hadtudományi — 

. (. Csontosi János a.) 
. — -ének megbecslése. 1633-ban. Bornemisza Péter 

prédikácziós — (1. Thurzó F. a.) 
— -észet. (1. Hellebrant Árpád, dr. Kuzsinszky Bálint, 

Supka Gera és Száraz Antal a. is.) 
— — -i adalék Szabó K. I. kötetéhez. Egy hason- 

mással. (1. dr. Toldy László a.) 
— — kongressus. A nemzetközi — (Arch. ért. XI. 4.) 
Könyvkiadásai. A M. Tud. Akadémia — (1. Akad. értes. 
"5, 17, 29, 41, 53, 65, TT, 89, 101, 118, 125, 137, 

149, 161, 173, 185, 195, 209, 221, 233. és 245. 
szám alatt.) 

Könyvkiadó Bizottság bejelentései. A — (Akad. értes. 12.) 
— hivatala. A M. T. Akadémia — (Akad. értes. 11.) 
— -Vállalata. A M. Tud. Akadémia — (Akad. értes. 21.) 
— — pártoló tagjaihoz. A M. Tud. Akadémia — (Akad. 

értes. 14.) ; 
— — — pártoló tagjai. (Akad. értes. 22.) 
— — A Természettudómányi — (Akad. értes. 1.) 
— — U. az, hetedik cziklusának előrajza. (Akad. 

. értes. 10.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911, 36 



. 562. . —  Könyvkiadó—Könyvtár 

Könyvkiadó-Vállalatának " három utolsó  cziklusáról. 
1890—1698. Jelentés a M. Tud. Akadémia ésa 
(Akad. értes. 108.) 

— :— -ára. Aláírási felhívás a M. Tud. Ákadákáát —. 
Í (Akad. értes. 2.) 

— — -ok. A M. Tud. Akadémia kiadásában vagy 
. támogatásával megjelenő folyóiratok és — (Akad. 

értes. 54.) 
— — -ról. A kir. Magyar Term. tud. Társ. jelentése a 

Term. tudományi — (Akad. értes. 24.) 
Könyvnyomtatás koráig. Nyelvemlékeink a — (I. Zolnai 

Gyula a.) 
. — meghonosítója Magyarországban. Karai László budai. 

prépost, a, — (I. Fraknói Vilmos a.) 
— -ó levele 1562-ből. Bécsi — (Irod. tört. közl. III. 1.) 
— — levele 1614-ből. Magyar — (Irod. tört. közl. ILI. 1.) : 
Könyvsarok bronzból. Középkori — Ábra.(Arch. értes.. 

XXX. 8.) 
— ,-Szemle új folyama. A Magyar — (I. Akad. értes. 45.) 
— -táblák a brassói Szent Miklós-templomban. Ezüst — 

(I. Gyárfás Tihamér a.) 
— -tár. A verseczi városi múzeum és — (I. Milleker 

Bódog a.) 
"— — átvételéről. Előleges jelentés a Ráth György- 

. féle — (Il. Szily Kálmán a.) 
— —-- prefectusává. Fejér kineveztetése a pesti egye- 

temi — (I. Wertheimer Ede a.) 
— — III. kötetének előmunkálatairól. Jelentés a Régi 
Magyar — (Akad. értes. 27. és Hellebrant Árpád a. is.) . 

— — Régi magyar — (Il. ,Régi magyar könyvtár" a.) . 
Met eTT -egylet. Tisza-füredi múzeum- és — (1. Milesz 

Béla és Arch. értes. XIX. 3.) 
— -tára. A M. T. Akadémia — (Akad. ért. 5, 17, 29, . 

41, 53, 65, 77, 89, 101, 1183, 125, 187, 149, 161, 
173, 185, 186/187, 195, 209, 221, 233, 245. alatt is.) 

— — (I. Szily Kálmán a. is.) 

7 ee várt 
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Könyvtár—Köpcsény 

1 13 Könyvtára. Kaufmann Dávid — (I. Goldziher Ignácz a.) 
— 1905. okt. 16-án a M. T. Akadémiának özv. 
Ráth Györgyné. Ráth György régi magyar — VAA 

".  értes. 191.) 
— — Zrinyi a költő — (Il. Majláth Béla a.) 
— — -k orsz. főfelügyelősége. A múzeumok és — (Il. 

ah. j:" és Hpl. a. is.) 47 
— — — főfelügyelőségének 1903—1904. évi jelentése. 

. A múzeumok és — (I. Arch. értes. XXIV. 4. és 
Hpl. a. is.) ; 

— — -akban. Irodalomtörténeti tarlózások az olasz — 
(I. Hegedűs István a.) 

— — — tett kutatásaimról. 
Csontosi János a.) 

— — -ról. Miniszt. rendelet a törvényhatósági, községi, 
felekezeti és egyesületi múzeumok és — (Arch. 
értes. XVIII. 1) 63 

- 

— — -ában. eg neltyadr tály és Monumenták a M. 
Tud. Akadémia — (Il. Hellebrant Árpád a.) 

— — —  Folyóiratok és időszakos kiadványok a M.T. 
Akadémia — (I. , Folyóiratok" a.) 

— — — Hadtudományi könyvek Mátyás király — (1. 
.  Csontosi János a.) 
— — — Kiállítás az Akadémia — (I. Akad. értes. 80.) 
— — -ából. Levelek a göttingai kir. egyetem — (I. 

dr. Dézsi Lajos a.) 
— — -ban. Magyar írók levelei a bécsi cs. és kir. 

. udvari — (I. dr. Esztegár László a.) 
— — — XV. századbeli glosszák az Egyetemi — (1. 

Zolnai Gyula a.) 
Ms — egylet. Tiszafüredi múzeum- és — (I. Milesz. 

Béla a.) 
Me Ez 4 Kirtésítő. A múzeumi és — (I. X..§/4) 

— — tanács. Országos múzeumi és — (I. ,a—a" a.) 
.  Köpcsényi. viselet a XVIIL században. (I. dr. Szendrei 

János a.) 
361 
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Jelentés a varsói — (I. 



564 Kör— Kövek 

Kör" és a m. tud. Akadémia 1849—50-ben. A , Szom- 
bati — (Akad. értes. 34.) : 

— -alakú nyilás fényelhajlításáról. A — (1. Steiner 
. Lajos a.) 
— -levele a m. törvényhatóságokhoz. A m. tud. Aka- 

. démia — (Akad. értes. 2.) 
— elevél a M. Tud. Akadémia tagjaihoz. (Akad. értes. 

100, 208.) 

Körmendi levéltár okleveleire. Tanulmányok a bosnyák 
bánság kezdetéről, főtekintettel a — (I. Thallóczy 
Lajos a.) 

Körmöczbánya és északnyugati vidékének kőzetei. A 
.  Ferdinánd-altárna  zöldkő-trachitjai. (I. "Teschler 

György a.) 3 ; 

Körmöczi evangelikus templomban. Régi ötvösművek 
a — (Il. Divald Kornél a.) 

Körosztási egyenlet discriminánsa. Az általános — 
(I. Rados Gusztáv a.) 

"Körös Endre dr. Hugó Károly magyar drámája. (Irod. 
tört. közl. VII. 2.) 

Köröséri iskolánál. Oroszlámosi leletekről és ásatás 
a — (I. Tömörkény István a.) 

Körrendelet a Széchenyi-múzeum ügyében valamennyi 
vármegyei és városi törvényhatóságnak. (Akad. ér- 
tesítő 147.) 

Körsánczok és a kuruczok első betörései Ausztriába. 
A bécsi — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 

Kövek Ó-Budán. Római föliratos — (I. dr. Kuzsinszky 
Bálint a.) 

— Szamosújvárról. Római föliratos — (1. dr. Finály 
Gábor a.) 

— Sopronból. Újabb föliratos — (I. Bella Lajos a.) 

— -ről. A pécsi székesegyházban talált római koörbeli 
faragott — (I. Gerecze Péter a.) 
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Kövesligethny Radó. A cerami földrengés. (Math. és 

mi 

eme 

term. tud. értes. XXIV. 5.) 
— csillagrend physikai értelmezése. (Math. és term. 
tud. értes. XVIII. 2.) 
—- földfelület morphometriájának egy új módszeré- 
ről. (Math. és term. tud. értes. XIII. 2.) 
— földrengésekről. (Akad. értes. 222/223.) 
— kiskartali observatorium. (Math. és term. tud. 
értes. VII. 6/7.) 
— Inakroseismikus rengések feldolgozása. (Math. és 
term. tud. értes. XXIV. 3.) 
— nagy földrengések energiája. (Math. és term. 
tud. értes. XXII. 3.) 
— seismikus hullámfelület és a seismikus távol- 
hatás törvénye. (Math. és term. tud. értes. XXIV. 3.) 
— — hysteresisről. (Math. és term. tud. értes. 
XXXVIII. 5.) 
—  seismikus tünemények új geometriai elmélete. 
(Math. és term. tud. értes. XIII. 5.) 
— spektrumanalysis két parameteregyenlete. (Math. 
és term. tud. értes. XVI. 5.) 
Az állócsillagok tengelyforgásáról. (Math. és term. 
tud. értes. XVII. 5.) 
— égi testek fejlődése és a föld kora. (Math. és 
term. tud. értes. XVIII. 5., XIX. 2.) 

— — spektruma. (Math. és term. tud. értes. XVII. 1.) 

Bizottsági jelentés az 1896. évi akadémiai nagy- 
jutalomról és Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. 
értes. 78, 90, 174/175. sz. a.) 
Földrengési elemek számolása. (Math. és term. tud. 
értes. XXIII. 1.) 
Jelentés a földrengéskutató nemzetközi szövetkezet 
III. értekezletéről. Kivonat. (Akad. értes. 192.) 

— a II. nemzetközi földrengési értekezletről. (Akad, 
értes. 169.) 



566 Kövesligethny—Kövér 

Kövesligethy Radó. Jelentés a Sark-Bizottság 1908-iki 
bruxellesi üléséről. (Akad. értes. 226.) 

—— Kondor Gusztáv l. tag emlékezete. 23 lap. 1904. 
Arczképpel. (Emlékbeszédek XII. 6.) —.60 

— Magyarországnak a földrengéskutató nemzetközi szö- 
vetkezetbe való belépéséről. (Akad. értes. 190.) 

— Perturbatiók többtagú bolygórendszerben. (Math. és 
term. tud. értes. XIV. 5.) 

— Seismikus hosszkülömbségmeghatározás. (Math. és 
term. tud. értes. XXIV. 3.) 

Követ. A megalázott török — (Hadtört. közl. III. 2.) 
— fújni. (I. Melich János a.) 
— -ekre ruházva. Magyar közmondások az 1825. esz- 

tendői országgyűlési — (Il. Benkó Imre a.) 
— -járás Budán. Mantovai — (1. Thallóczy Lajos a.) 
— -jelentései 1651—652-ből. Skytte Benedek — (I. 
. — Szilágyi Sándor a.) 
—- -kezetesség az esetlegességben. (1. Pászthory János a.) 
— — és Széchenyi rendszere. A — (I. Réz Mihály a.) 
— -ség a portához 1564—1565-ben. Egy császári — 

(I. Gömöry Gusztáv a.) 
— — I. Maxmilián császárnál. Magyar — Ábra. (Arch. 
. — értes. XI. 8.) 
— — -éről. Régi kép Mátyás király oroszországi — (I. 

Szendrei János a.) 
— -választás ellen 1848-ban. — Hasonmással. — Petőfi 

kérvény-mintája a  szabadszállási — (Irod. tört. 
közl. VIII. 2.) 

Kövér Béla. A büngösdi aguamanile. 2 képes táblával. 
(Arch. értes. IX. 5.) 

— — keleti szőnyegek eredete. 6 ábrával. (Arch. értés. 
XVI. 2.) 

— 6 középkori sodronyzománcz kérdéséhez. 2 ábrával 
és 2 képes táblával. (Arch. értes. XII. 1.) 

— — pécsi székesegyház. Fénynyomatú melléklettel. 
(Arch. értes. XI. 4.) 



ósdi Kövér —Közet 

f Kövér Béla. Aa jerdélyi" zománezról. 18 ábrával. 88 
7" — (Arch. értes. XV. 4.) I 

—.———— —e Aranyozott ezüstkehely. 2 ábrával. (Arch. értesítő 
1.46 VELT. 2.) 
"— Királyföldi mellboglárok. 1 táblával és 12 ábrávál.. 
" (Arch. értes. XVII. 5.) vaj 

. — "— Középkori építészetünk  chronológiájához. (Arch. 
3 " "  értes. XI. 1.) f. 4 
————— .— — fémtálak. 83 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 1.) 

hog zés Ül Magyar díszöltönyök a fraknói kincstárból. 3 képes . 
VES 7 ne (Arch. értes. XII. 3., XIII. 4. Képes táb- 

ával 
"— Mária királyné, II. Lajos nejének arczképe. ÁGESaL Ő 

KS EGT ATrch. értés. X. 8.) 
.  — Régi halottas czímértáblák. Három ábrával. (Arch. 
MG értes. XIII. 2.) 
. ——— a — ötvösművek jelző bélyegeinek megfejtése. 46. 
Mu" "ábrával. (Arch. értés. X. 1.) 

. — Sodronyzománczos korona a nürnbergi germán 88 

. ————. múzeumban. Szines képmelléklettel és 5 ábrával. 
ő; . (Arch. értes. XXV. 2.) ves 
 — Szent István-féle casula. 2 ábrával. (Arch. értes. ú 

MNK 2 4.) 
estet Újabb adatok az ötvösség történetéhez hazánkban. 

. 78 ábrával. (Arch. értes. XVII. 3.) 

u Közbeszéde" újabb fordításban. Heltai — (I. Kanyaró 
Ferencz a.) 

""Közeg befolyása a reactiósebességre és a chemiai egyen- 

IZAARS 48 po gilysállapotra A — (I. Bugarszky István a.) : 

. (a -ben. Tömégpont egyensúlya : ellenálló — 13 Fejér § 

3 É . Lipót 5. 4 REL "4 

Köőzetei. A átéhégység " eruptiv — (l dr.  Mauritz "a 

598 Béla a.) Hi 18 

:§ "— A  Ferdinánd-altárna zöldkötrachytjai. Körmöcíbánya — 

ós északnyugati vidékének — (I. Teschler György a.) E 

ege 
3 új 



568 Közép— Középkor 

Középázsiai fejedelmi elnevezésekről. A — (Il. dr. 
Shiratori Kurakichi a.) 

— török irodalom. A. — (1. Thúry József a.) 
— — nyelv ismertetése. A — (I. Thúry József a.) 
— utazásomról. Előzetes jelentés második — (Il. Prinz 

Gyula a.) . 
— -Dunavonal., Pozsony és a — (Il. Rónai Honyátk J. a.) 
Középesy Gyula. A külső puszta-kovácsi ásatásról és 

egyéb biharmegyei leletekről. 1 ábrával. (Arch. értes. 
XIX. 4 : 

— Régészeti kutatások Er-Köbölkúton. Bihar vármegyé- 
ben. (Arch. értes. XXI. 4.) 

Közép-Európa, különösen Magyarország kakukfüveinek 
. ismertetése. (I. dr. Borbás Vincze a.) 

— -ára. Adalék az etruszk iparművészet hatásáról. (Il. 
. dr. Hadaczek Károly a.) 

Középkor. (I. dr. Eber László a.) 
"— emlékei Magyarországban. A régibb — (I. Hampel 

. József a.) 
"— -ban. A magán kegyúri jog hazánkban a — (l. 

"  Kollányi Ferencz a.) 
— — Egy kolozsvári képíró a — (I. Barabás Samu a.) 
— —- Kőrösmegye a — (Il. Csánki Dezső a.) 
— — alkotmányos szabadságát. Miként tartotta. fönn 

Magyarország a — (Il. gr. Andrássy Gyula a.) 
— —Pozsony város joga a — (1. dr. Király János a.) 
"—  -Korból. Abonyi sírleletek a régi — (Il. dr. Eber L. a.) 
— — Gátéri Kun-Kisszállási temető a régibb — , AL 

Kada Elek a.) 
— —- Győri sírmező a régibb — (Il. Börzsönyi Arnold a.) 
e — — temető a régibb — (I. Börzsönyi Arnold a.) 
— — Keresztény émlékek a régibb — (I. Hampel J. a.) 
—  —-: Sírleletek a. régibb . — (I, dr. Eber László és 

Nagy Géza a.) 
— —  Gümeghvidéki. emlékek a. SEB — él Darnay 

Kálmán Ass ; 
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I Középkor-i bronztál Puszta-Vasadról. Ábra. (Arch. ért. 
3 XXIV. 5.) 
— — dombormű a n. múzeumban. Tükörtok elefánt- 

csontból; — Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
— építészetünk chronologiájához. (1. Kövér Béla a.) 
— — topographiája. Kivonat. (1. Pasteiner Gyula a.) 
— falképek Gömörmegyében. (Il. Gróh István a.) 
— fegyverzetről. A magyar — (Il. Nagy Géza a.) 
— fémtálak. (1. Kövér Béla a.) 
— föliratos cserép. (1. L. T. 4- h. a.) 
— — cserépfül. Ábra. (Arch. értes. XVII. 3.) 
 "— gyűrűről. Két — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— hadtörténete. Arad — (1. dr. Márki Sándor a.) 
— harang Mindszentről. Ábra. (Arch. értes. XI. 1.) 
—- irodalmunkban. Alexandriai Szt. Katalin legen- 
dája — (Il. Katona Lajos a.) 

. —m — iskolázása Párisban. A czisztercziek — (I. Békefi 
Remig a.) 

— — könyvsarok bronzból. Ábra. (Arch. értes. XXX. 3.) 
. — — közjegyzői intézmény. A — (1. Nagy Gyula a.) 
 "— — latin versezet régi magyar fordítása. Két — (I. 

Katona Lajos a.) 

ERITILEtTE]] 

Mé. — [Latinság szótára szerkesztéséről. A — (1. Bartal 
Antal a.) 

— — lovas sírleletről Szeghegyen (Bács-Bodrog m.). 
. Kora — (1. Roediger Lajos a.) 

— — magyar hadjáratokhoz. Újabb adalékok a — (I. 
. dr. Wertner Mór a.) 

— — — irodalom stiljéről. A — (I. Imre Sándor a.) 
— — — sodronyos zománcz. A — (Arch. értes. XII. 5.) 
— — műemlékek viszonyáról a sváb művészethez. 
. — Kassai — (I. Mihalik József a.) 
:—m :—r nyelvemlékeink -olvasása. (1. ifj. Szinnyei József a.) 
— — garkantyúi: A szábpiogtnegyal múzeum —  ((. 

Nagy Géza a.) 3 



"670 Í Középkor—Közgazdaság ; 

. Középkor-i sírkövei. A győri székesegyház — (. Varju 
Elemér a.) 

— —  sírleletek Ocskón. Nyitramegye. (. SándorÍy 
Nándor a.) 

—  — sírmezőben. 1904. évi kutatások az abonyi régibb — 
3 (0. dr. Márton Lajos a.) 
—:— — ből. Új leletek az abonyi régibb — (I. dr. 

Márton Lajos a.) 
— — sírok a csongrádi határban. (Arch. értes. XIII. új 
— — sodronyzománcz kérdéséhez. 2 ábrával és 2 képes 

. táblával. A — (I. Kövér Béla a.) 
— — taréjos sarkantyú. (1. Fetzer I. F. a.) 
— — tálak. Érdekes — (I. Supka Géza a.) 
— — temető. A kishegyesi — (Il. Gubitza Kálmán a) 
— — — Szentes határában. Régibb — (I. Csallány 

Gábor a.) 
— — — -ből. Bronzból font karperecz a szarvasi — 

Ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 
— — temetőkről Szarvas határában. Régibb — (1. fe 
: . Krecsmarik Endre a.) 
— —- várak különös tekintettel Magyarországra. Kb 

(1. Könyöki József a.) 
— — zománczos ostyatartó. Ábra. (Arch. értes. XII. 4) 
— -tól Racineig. Corneille és kora. A franczia szín- 

költészet fejlődése a — (I. Haraszti Gyula a.) 
— -lozvai vogul khals? Kérdés a . felsőlozvai, vo- 

gul  nyelvjárásra vonatkozólag. Van-e , senki" je- 
lentésű — (Il. Vasverő Rajmund a.) - 

— — — nyelvjárás. Nyelvmutatványokkal. (I. "dr. Mun- 
.  kácsi Bernát: A vogul nyelvjárások szóragozása. II.) 
Közgazdasági és statisztikai évkönyv. (Akad. értes. 7.) 
— jelentősége. A Tabula-Peutingeriana hármas dáciai 

útvonalából az Új-Palánkátói Zsuppáig, vagyis a 
.. . Bisztra-Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető 

nyugáti útvonal helyrajza, hadállásának itsrolgázááát 
és — (Il. Téglás Gábor a.) 

es j 
s TAK 
KGGESKÉS sa az kösse a 



Közgazdaság— Közmondás 

Nölégazdasági leírása. Vas vármegye — (I. Éhen Gy a.) 
— Lexikon. (Akad. értes. 107.) 

.— -tan és ethika. (1. Ráth  örgéggzát a.) 

. Közigazgatás. Társadalom és — (Il. Illyefalvi Vitéz 
Géza a.) 

. "Közjegyzői intézmény. A középkori — (I. Nagy 000. 
37 Gyula a.) MV 

. ——— — okirat. Ráth György — báró. Eötvös Loránd. (Akad. 908 
ENE értés. 73.) 
his MegAlogban Az államalkotó szerződések (belső állam- 

. . — szerződések) a magyar — (Il. Ferdinándy Géza és 
— — dr. Polner Ödön a.) 
. — -i állása. Fiume és a külön vámterület — (Athe- 
A nacum XIV. 3.) 
 "— — jelentősége. A koronázás és — (I. dr. Ferdinándy 

Hess  tóza a.) 
az Közlegényeinek hőstettei a solferinói csatában. 1859. 

. .  jun.26.A 10-ik 11 LENGETNI LEMÉJETBE közl. XI. 129 
. Közlemények. Archaeologiai — (I. ,A" a.) ; 
.— Hadtörténelmi — (I. GtártáneT közl." a) 

ússza I—X. évfolyamának név- és tárgymutatója. 1888— 
. 1897. 35 lap. 1897. A Hadtörténelmi — (Hadtört. 

. . " —.közlem. X. 5.) 
4 da a stressburgi gyógyszertani intézet üölgöséjából. (1. 

"Vas Frigyes a.) 
e Irodalomtörténeti — (Il. ,I." 

. —— — Nyelvtudományi — (I. , Ny. ja 50 i 
ha a multban és a jövőben. A Nyelvtudományi. — (l. 

. — Simonyi Zsigmond és Akad. értes. 39. a.) 
. Közmíiívelődési Egylet f. évi közgyűléséről. Szádeczky 

. —. Lajos levelező tag jelentése az Erdélyi MERRE — 

. (Akad. értes. 224/225.) . 

. Közmondások és szólások . rostája. A magyar — (I. 
.  Margalits Ede. a.) 
bé az 1825. esztendői országgyűlési követekre ruházva. 
98 1 Mogyar — (I. Benkó Imre a.) 



572 : . . Közoktatás—Kő . 

Közoktatás története Mária Terézia korában. A magyar- 
országi — (I. Fináczy Ernő a.) 

— — -ügyminiszter jelentése a Hg múzeum érem- és 
régiségosztályáról. A am (ke a.) 

— — — -i miniszterium jelentése a n. múzeum. érem- 
és régiségosztályáról 1891—1804-ben. (Arch. értes. 
XII. 3., XIII. 4. és XV. 2.) 

— — U. a. (Il. ,L." a. is.) 

Közös ügyek elmélete. A — (I. Várnai Sándor a.) 

Községi, felekezeti és egyesületi múzeumok és könyv- 
tárakról. Miniszt. rendelet a törvényhatósági, — 
(Arch. értes. XVIII. 1.) 

Közügy. Nemzeti játékszín mint — (I. Bayer József a.) 

Közveszélyes bűntettesek ellen. A társadalom hatha- 

tósabb védelme a — (I. dr. Balogh Jenő a.) 
—e -vitéz a XVII. századból. Magyar mérnökkari tiszt 

és — (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 
Kő. Bregetiói metszett — (Il. F. R. a.) 3 
— a castellum onagrinum temetőjéből. Föliratos — (1. 

. Téglás Gábor a.) 
."— Római feliratos — (I. Bella Lajos a.) 
— Szamosujvárról. Római feliratú — (1. Ornstein J. a.) 
— -balta Tatáról. Őskori — (Arch. értes. XVI. 4.) 
— -bálvány Szamosujvárról. Egy őskori — (I. Orosz 

Endre a.) 
— -bánya a dévai Bezsán nevű hegyen. Római — (l.:. 
.. Téglás Gábor a.) 
— -bányászat a tordai hasadék keleti torkolata felett. 
"Római — (I. Téglás Gábor a.) 
— — Porolissum közelében Szilágymegyében. Római — 

(I. Téglás Gábor a.) 
— — -a Hunyadmegyében. Kis-Kalán (Aguae) római 

fürdője és — (1. Téglás Gábor a) 
— — -i emlék a dévai várhegyről. Őskori bálványfej 

és — (Il. Téglás Gábor a.) 
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ME ésdény. Kassai — (1. K. L. a) 
a — -emlék. A bodrog-monostorszegi — (I. Dudás Gy. a.) 
. ——— — — föliratáról. Egy soproni — (I. Domaszewszky A. a.) 

. — — Ó-Budáról. Két római — (Il. dr. Kuzsinszky B. a.) 
. —.— — c Néhány pannoniai — (I. dr. Mahler Ede a.) 
Ér — — Dunapenteléről. Római föliratos — (I. dr. Mahler 
a Ede a.) 

"— — -ein. Római fegyverek a n. Múzeum — (I. dr. 
. Hoffiller Viktor a.) 

.  — — -ek. Aguincumi — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
3 "— — — Dunapenteléről. Római — (Il. dr. Mahler Ede a.) 

. — — — Római feliratos — (I. Mahler Ede a.) 
— — — a Dunántúlról. Római — (Il. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
."— — — -en. Alvilági istenek magyarországi római — 

(I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— — — -ről a Nagy- és Kisküküllő közti Somogyom- 

ról Kisküküllő megyében. Római — (I. Téglás G. a.) 
— — -ről. Egy ó-szőnyi — (Il. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— -eszközei és azok készítési módja. A lengyeli telep. 

Ka csiszolt — (1. Wosinszky Mór a.) 
"— — -ök nehány ritkább alakja. A hasogatott — (I. 

Wosinszky Mór a.) 
—m — "— a homoródi őstelepről. Díszítmények és — (l. 

Téglás István a.) b 
— — — a kecskeméti határban. Öskori — (I. dr. 

. — Hollós László a.) 
— -faragó műhelyéről. A Torda melletti sziklahasa- 

.  dékokról és a potaissai — (I. Téglás István a.) 
— -halom határán. Őskori telep — (I. Téglás István a.) 

———— — -koporsókról a Keresztes-mezőn. (Il. Volenszky Gy. a.) 
. —— — -kori edény-alak. Egy sajátszerű — (I. dr. Márton 
öö" " Lajos a) 
.  "  — 6 emlékekről. (I. Reinecke Pál a.) 
. — — — fejsze. (I. Dudás Andor a.) 
. — — G lelet a Kamjanka-hegyen. (I. L. T. a) 
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. Kőkori leletek Beregmegyében. Újabb — (Il. Lehóczky 
Tivadar a.) 

— — — -ről, A Szegvári — (I. Farkas Sándor aj; 
— — zsugoritott csontvázakról. (I. dr. Mahler Ede a.) 
— — szakbeli leletről a Szepességben. (Il. dr. Horváth 

Ákos a.) 
Kömives Kelemenné mondája. (1. Sarudy György a.) 
Kőolajok, bitumin és egyéb anyagok kéntartalmának 

meghatározására. Gyors és egyszerű guantitativ el- 
járás organikus vegyületek, továbbá. szenek — (I. 
Konek Frigyes a.) 

— -ről. Három. római föliratos — (I. Bella Lajos a.) 
Kőrös hunyádmegyei völgyszakaszából. Újabb barlangok 

az erdélyi Erczhegység övéből és a Fejér — (I. 
Téglás Gábor a.) 

— Endre dr. Hugó Károly ifjúsága. (Irod. tört. közl. 
IV. 3.) : 

— -megye a középkorban. (I. Csánki Dezső a.) 
— a XV. században. (Il. Csánki Dezső a.) 
Kőrösi Csoma Sándor egy leveléről. (1. Szily K. a.) 
— emlékezetére. (I. Berzeviczy Albert, Kégl Sándor és 

gróf Teleki Pál a.) 
— — Előadások -— (I. , Előadások" a.) ; 
— emlékére." Duka Tivadar alapítványa — (Akad. 

értes. 111.) 
— és a tibeti buddhismus. (Il. dr. Denison E. Ross a) 3 
— hagyatéka. (I. Goldziher Ignácz a.) 
— ünnepén tartott felolvasás. (1. gr. Kuun Géza a.) 
— Sándor. Zrinyi és Machiavelli. (Irod. tört. közl. 

XII. 1/4.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 146.) 
Kőrösy József. (I. , Megyei Monografiák" a 
— rt. T. 1906 junius 23-án. (Akad. értes. 209.) 
— —- temetésén a Kerepesi-út melletti sírkertben 1906. 

junius 25. "Thirring Gusztáv 1. tag beszéde " 
(Akad. értes. 200/201.) 



Í Körögy KÖVÉT, 

"Köőrösy Kornél. Róth-Schulz Vilmos és — (I. Róth- 
.. Schulz Vilmos és Kőrösy Kornél a.) 
— és Lobmayer Géza. Felszívódás a hasűrből. (Math. 

és t. t. értes. XXI. 5.) 
[dd " 

Köőről. Római föliratos — (I. . Bella, Lajos a.) 
— -szakóczák. A miskolczi palaeolith — (Arch. értes. 

"XIV. 2.) ; 
Klzadhy Pál. Bercsényi házassága. "Történeti ének 

1695-ből A Varsóban levő eredeti kéziratról közli 
Thaly Kálmán. Toldalékul: , Acta Curiosa." Magyar 
történeti színjáték 1678-ból. 200 lap. 1894.  — — 4.— 

. — Sándor. Mátyás királynak hadművészeti szempont- . 
ból legérdekesebb levele, melyet az otrantói vállalat 
alkalmából nápolyi követéhez, az egri bibornok- 
érsekhez írt. Hadtört. közl. III. 2) 

.  — "Zsigmond aján 44: két honvédelmi szabályzata. 

zETEGETS 

 (Hadtört. közl. V. 5.) 

. Köszegi EÁ (I. Wittinger Antal a.) 
. — biróhoz. Bujdosó kuruczok paprikás levele a — (1. 

. Thaly Kálmán a.) 
cserépedényről. Két kis — (I. ifj. Frey Imre a.) 
vasleletről. A — (I. Darnay Kálmán a.) ; 
és mátételki leletekről. Kis — (I. ifj. Frey Imre a.) 
fibulák. Kis — (I. D. K. és Arch. értes. XXVIL 2.) 
 -szerszámok mesterségéhez. Adat a neolithkori — (I. 
Bella Lajos a.) 
-szobor. Három kassai — (Il. Mihalik József a.) 
-törési leletekről. (I. Tömörkény István a.) 
— — A rivó-dülői ásatásokról és — (Il. Reizner 
János a.) 

Szá s Újabb E Tömörkény István a.) 
Kővár vára részére 1665-ből. Hadi edictum — (I. 

Koncz József a.) 

Köőváry László § 1907 szeptember 25-én. (Akad. 
értes. 221.) 
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Kőváry László 1. t. ravatalánál Kolozsvárt, 1907 szep- 
tember 27-én. Márki Sándor I. t. beszéde — (Akad. 
értes. 215.) 

— — felett. Márki Sándor Il. tagtól. Emlékbeszéd — 
(Emlékbeszédek XIV. 12.) 1.— 

. Kővésők a hejczei Gergelyhegyről. (Abauj m.) Ábra. 
(Arch. értes. XVIII. 2. 

Közetalkotó ásványok fő fénytörési együtthatói nátrium- 
fénynél. A — (I. Zimányi Károly a.) 

— -ei. Körmöczbánya és északnyugoti vidékének . — (l. 
"Teschler György a.) 

Kr. L. Bethlen Gábor lovassága a fehérmegyei csatá- 
ban, 1620. (Hadtört. közlem. XI. 3.) 

Krakkóban. Magyar ötvösök —- (1. Szádeczky Lajos a.) 
— -i magyar tanulók háza lakóinak jegyzéke. A — 

Közli Schrauf Károly. (1. , Magyarországi tanulók 
külföldön" III. kötet a.) 

— — töredékről. A — (I. Rupp Kornél a.) 

Krasznahorkai bronzlelet. (1. ifj. Kubinyi Miklós új. 

Krausz Sámuel. Hodegb; boczi, poczak. (Nyelvt. közl. 
XXIX. 2.) ; 

— Jelvényes ókori zsidó sírkövek. 2 ábrával. (Arch. 
". értes. XXIV. 2.) 
— Krisztus-érmek. (Arch. értes. XXI. 2.) 

Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai hadjárat 1797- 
ben. (I. ,—y" a.) 

Kráuter Ferencz dr. A niczkyfalvai német nyelvjárás 
hangtana. (Magyarországi német nyelvjárások 5. 
füzet.) ol lap. 1907. 1 —. 

Krecsmárik Endre ifjabb. Honfoglaláskori leletekről 
Szarvason. (Arch. értes. XXX. 4.) 

—  Régibb középkori temetőkről Szarvas határában. 9 
ábrával. (Arch. értes. XXX. 2.) 

—- Régiségleletekről Szarvas határában. 3 ábrával. 
(Arch. értes. XXX. t:) ; 
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Krejcsi Ferencz. Santo Guccio úti levele. Közli — 
(Arch. értes. XIV. 1.) 

, Kremenyák"-on. Asatása a csókai — (I. Gubitza 
Kálmán a.) 

Krenner József Sándor. A , Lorándit", új ásványfaj. 
(Math. és term. tud. értes. XII. 11/12.) 

— — — új thallium-ásvány Allcharról Makedóniában. 
1 tábla. (Math. és term. tud. értes. XIII. 3.) 

— — Schuller-féle arsensulfid kristálytani és optikai 
viszonyairól. (Math. és term. tud. értes. XXV. 4.) 

— — — morphologiai és optikai viszonyairól. (Math. 
és term. tud. értes. XII. 8/9.) 

— Adatok a magyar vivianitok ismeretéhez. (Math. és 
term. tud. értes. X. 6/7.) 

— Andorit, új hazai ezüstércz. (Math. és term. tud, 
értes. XI. 2.) 

— Ásványtani közlemények. (Math. és term. tud. értes. 
IX. 3/4.) 

— Bizottsági jelentés az 1896. évi akadémiai nagy- 
jutalomról és Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. 
értes. 78.) 

— Jelentés a Vitéz-féle pályázatról. (Akad. értes. 30.) 
— — Két új magyar ásvány. (Math. és term. tud. 

értes.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 14.) 
— Magyarországi Wolfsbergit. (Math. és term. túd. 

értes. XI. 8/9.) 
.— Ujabb adatok a Veszelyit ismeretéhez. (Math. és 

term. tud. értes. VIII. 2 ) 
Krétabetétes cserépedények a bronzkorból. Ábra. (Arch. 

értes. XVI. 5.) 
— edényke a veszprémi leletből. Őskori — Ábra. (Arch. 

értes. XII. 4.) 
Kristályok osztályai. A — (I. Schmidt Sándor a.) 
— tanához. Adatok a haemoglobin és haemochromogén — 

(I. Donogány Zakariás a.) 
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Kristály-rendszerben. Egyenlő lapszögek különböző for- 
mák között a szabályos — (1. Schmidt Sándor a.) 

— -tani és optikai ismeretéhez. Az antipyrin — ad. 
Zimányi Károly a.) . 

— — — Adatok a korund — (I. Melczer Gusztáv a). 
— — — viszonyairól. A Schuller-féle arsensulfid ett 

(I. Krenner József a.) . "4 
— — ismeretéhez. Adatok. a grönlandi lievrit — (]. 

Moesz Gusztáv a.) 
—- — vizsgálata és az almadeni cinnabarit fénytörése. 

Az alsósajói cinnabarit — (Il. Zimányi Károly a.) 
— — — -ok a bélabányai pyritről. (1. Franzenau 

Ágoston a.) 
Kristóf György dr. A politikai költészetről. (Irod. tört. 

közl. XVIII. 2.) 
— Adalékok Döbrentei szerkesztői tevékenységéhez. 

(Irod. tört. közl. XX. 4.) 
— Aranka György két levele és három ismeretlen 

verse. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
Krisztus bevésett képével. Árpádkori ereklyetartó bronz- 

kereszt — Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 
—. érmek. (1. dr. Krausz Sámuel és Gohl Ödön a. is.) 
— levétele a keresztről. (1. dr. Kenczler Hugó a.) 
Kritika. A Nyelvtörténeti szótár és a — (I. Szarvas 

Gábor a.) sali 
."— A Philologiai Közlöny óda (1. Ballagi Aladár a.) aj 
— Irodalomtörténet és — (I. Szigetvári Iván a.) 
— Taine és a modern — (l. Várnai Sándor a.) 
—. -i dolgozatok. (1. Gyulai Pál a.) Ú8 
— — méltatása. Az ősember — ak Platz Bonifácz a.) 

— rovat. (Irod. tört. közlem. 1. 1.) 4 
Kritikák. Régi — (Il. dr. Kapossy Tuoczián a.) 
— -ról és az irodalmi művészetről. A — (I. dr. Eche- 

gáray József a.) 
-Kritikus. Arany mint — (I. dr. Nógrádi László a.) 
— Kölcsey mint — (Il. dr. Bádjtls s József a.) ; 



.Krivádia—Kropf 

Krivádia fölött. Kerek erőd — Képes táblával. (. 
Szinte Gábor a.) 

"  Krmann Dániel superintendens 1708—1709-iki orosz- 
7 országi útjának leírása. (I. , Magyar tört. emlékek" II, 

oszt. 83. kötet.) 
I Krohn Gyula. A finn- "ugor népek pogány istentisztelete. 

túli Finnből fordította és nehány eredeti résszel ki- 
egészítette Bán Aladár. Kis 89. 384 lap. 1908. 
Szövegközti ábrákkal. (Könyvkiadó Vállalat. Új fo- 
lyam. LXXIII. kötet. 19098—1910. cyklus.) 9. — 

at Egész vászonkötésben 6. — 

. — Krokoit Tasmaniából. (Il. Moesz Gusztáv a.) 

. Krompacher Ödön. A sejtmag-oszlás sokszorossága és 
418 mechanikája. (Math. és term. tud. értes. XII. 2/3.) 
. ——. Kroónecker egy tételéről. (1. Bauer Mihály a.) 
. — — Lipót egyik algebrai tételéről. (1. Rados Gusztáv a.) 

— k. tagról. Emlékbeszéd — Rados Gusztáv 1. tagtól. 
(Emlékb. IX. at —.30 

Krones Ferencz k . tag. T 1902. október 17. . (Akad; 
j értes. 161.) 
— — — felett. Emlékbeszéd — Wertheimer "Ede l. 

tagtól. (Emlékb. XII. 7.) 830 
Kronologiájához. A Kolosvári testvérek — (Arch. értes. 

BEST XXVII. 2.) 
. —— Kropf Lajos. A sírrablás meséje. (Irod. tört. közlem. 
4 XX. 4.) 

— A török időszámításról. (Hadtört. közl. VIII. t.) 
— Aldana versiója a szegedi veszedelemről. (Hadtört. 

közlem. IX. 1.) 
. — — Balbinus tudósítása a régi kún-írás állítólagos ma- 
48 radványairól. 1 ábrával. (Arch. értes. XVII. 4.) 

73 H — Castaldo Erdélyben. Első sorozat. (Hadtört. közlem. 
— ——— VIN. 3—4.) Második sorozat. (Hadtört. közlem. 
§ . IX. 1—4.) . 
4 [a  !ippa ostroma 1551-ben. (Hadtört. közl. X. 2.) 
4. éjoán 374 



580 Kropf—Kruspér 

. Kropf Lajos. Magyar eredetű franczia huszárezredek. 
(Hadtört. közl. X. 3.) 

— Még egyszer a Básta-érmekről. (Hadtört. közlem. 
IX 3.) 

TSIZRB 

— — — a török időszámításról. (Hadtört. közl. IX. 4.) 
— Nagyvárad kapitulácziója 1692-ben. (Hadtört. közl. 

VIII. 4.) 
— Nikápoly. (Hadtört. közl. X. 1.) 
— Ujlaki Lőrincz sírja. (Arch. értes. XIX. 2.) 

Krónika kézirata és kiadása. A Dubniczi — (I. Doma- 
novszky Sándor a.) 

— kiadása. A Hadi — (Hadtört. közl. VII. 5.) 
— Magyar Hadi — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 
— -áink és a nemzeti hagyomány. (I. Thury József a.) 
— -ja. Kézai Simon mester — (I. dr. Domanovszky 

Sándor a.) 
— Lengyelországban. Magyar ötvösök — (I. Lepszky 

Lénárd a.) 
— -ról. A csíki székely — (I. Szádeczky Lajos a.) 

— — A lemneki fal — (I. Téglás István a.) 

Krumauban, Csehországban. Az Anjoukori Mária-kép — 
(I. Pór Antal a.) 

— -i Mária-kép. A — (Il. Pór Antal és Pulszky Ká- 
roly alatt.) 

Krumbacher Károly k. tag Tr 1909. deczember 13-án. 
(Akad. értes. 245.) 

— — — felett. Emlékbeszéd — (I. Pecz Vilmos a.) 

Krunglból. Újabb leletek Hohenbergről és — (Il. dr. 
Fischbach Ottó a.) 

— -i leletről. A — 1 képes táblával. (I. dr. Fischbach 
Ottó a.) 

Kruspér István tt. Tr 1905. jul. 2. (Akad. értes. 195.) 
— — ravatalánál 1905. julius 4-én. Gyászbeszéde 

Rados Gusztáv 1. tagnak. (Akad. értes. 190.) 



-ggyolíth küldését 

volith és fuoraluminium díssociatiója. A mestersé- 20 5 
. ges — (I. Asbóth Sándor a.) 
a zcéseábagátg hitvitázó irodalmáról. A felsömagyar- 76 
7 p.itenági — (. Ráth György hő 

05; ( Tomil a.) 

E lléska András. A Xanthium tövise. (Math. és term. A . — tud. értes. XX. 5.) 
8 abinről. Őskori bálványképek Temes — (Il. B. Miskes 

. — Kálmán a.) ; 
félibinyi Béla. Justus Gaule az élet problemájáról. . 

. —— (Athenaeum VIII. 1.) . 
37 s zárjááká Miklós. Az isztebnei. bronzleletről, 2 ábrával. . 

.. — (Arch. értés. XXII. 4.) 
Mese fj Jj. A liptószentmártoni kardleletről. 2 ábrával. 

... (Arch. értes. X. 4.) 
pl — Az árvaváraljai urnatemetőről. 4 ábrával. (Arölt. 

V öPtés. XVIII. 5.) 
. . — Árvamegye monografiája. 70 lap. 1891. —.80 
HA pe vagy szíjtartólemez. Ábrával. (Arch. értes. 

NEE ET 2) 
ék Krasznahorkai pls egi Képes táblával és 2 áb-. 

.  rával. (Arch. értes. XII. 2.) 
Kubinyi várhelyrő ől. A felső — (l. S0ós Elemér a.) 

. (Arch. értes. XXVI. 1.) 
ék Darufalvi ezüstlelet. 1 képes táblával és 18 ábrával. 
.—— (Arch. értes. XXIV. 1.) 
— Medgyesi aranylelet. 2 ábrával. flrdlt értes. XXVI. 29) 
— Rejtélyes bélyegű cseréptárgyakról a soproni múzeum- 
8 ban. 10 ábrával. mee értes. XXI. 17 
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Kultsár István levele Guzmicshoz. (1. Récsey Viktor a.) 
Kulturája keleten. Nyugot — (I. Vámbéry Ármin a.) 
— egyesület. A vasvármegyei — (Il. ,X. X." és , B. 
A, 18) 

. a szavaink. Keleti eredetű — (I. Kúnos Ignácz a.) 
, Kunhalmok" Fejérmegyében. A alsó-szent-iványi SÍTr- 

dombok. —- (I. Nagy Géza a.) 
— -ról Udvarhely vármegyében. Az oklándi — (I. 

Solymossy Endre a,) 
Kun-Kisszállási temető a régibb középkorból. Gátéri — 

(I. Kada Elek a.) 
—- Petrarca-codexhez. Ujabb adatok a — (I. gr. Kuun 

Géza a.) 3 
— Sámuel. A sociologia. Társadalomtan. (Athenaeum 

(4 MEG NAG TAL ÉRT 1 
— a gociologia a tudományok sorában. (Athen. III. 3.) 
— Az aesthetika elvei a  positivismus. szempontjából. 

. (Athenaeum V. 1/2.) 
Kuncz Ignácz. Állami önkormányzat. 71 lap. 1896. 

(Társ. értek. XL 12.) 1 1.20 
—- — U. a. kivonáta. (Akad. értes. 86.) 
— 1. t. T. 1903. január 25. (Akad. értes. 161.) 
— ravatalánál 1903. január 27. Farkas Lajos I. tag 

beszéde — (Akad. értes. 158.) 
Kunfi Zsigmond. Toldy Ferencz. (Irod. tört. közlem. 

JAT. 1/2) 
Kunik Ernő kt. Tr. 1899. jan. 30. (Akad. értes. 125.) 

Kunok temetkezése. A régi — (I. Nagy Géza a.) 

Kunszentmártoni leletek. (I. , ab." a.) 

Kunz Jénő. Az igazságos jog. Kivonat. (Akad. értesítő 
174/175.) 3 

— — U. a. 44 lap. 1904. (Társ. érték. XIII.2.) —.50 
Kunz Jenő dr. Bizottsági jelentés a Nagyjútálómról és 
: . Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 202.) 
— — — a Strokay-jutalomról. (Akad. értes. 212/213.) 



Kupa—Kurucz 

33 OBA Két kassai fedeles — (I. Mihalik József 4)! 
s — Régi bolgár ezüst — (Il. Strausz Adolf a.) Mt fa 

Kupával az orsz. iparművészeti múzeumban. XVI. 
. századi  vadászserleg  sodronyzománczos — Ábra. bi 
(Arch. értes. XXIX. 2. Ni 

Kurlánder Ignácz. Jelentés a földmágnességi fölvételek- ; 
. ről. (Akad. értes. 47.) . 1; 

. Kurta kigyói Vipera Berus L.és Vipera Ursinii Bonap. 
. ——. Magyarország — (I. Méhely Lajos a.) 
,Kurtán" tatár hadak. (I. , Hadtört. okmánytár" 2. sz. 49 ; 

— — Kurticsi őstelepek. (1. dr. Pósta Béla a.) 
Kurucz betörés Styriába. (1. Szepessy a.) ; 
— dalá"-hoz. Két újabb- változat. A ,volt tót — (l. 

. Rexa Dezső a.) ! és SákAt 
. —— — fegyverek összeírása Kassán 1685. (1. Kemény [4. a.) 
. — — hadak által 1706 október 17-én. Zistersdorf bevétele 
7 szg a — (Il. Gömöry Gusztáv a.) 
— —— a haderő létszáma 1704-ben. Az erdélyi — (I. Thaly 
Ms Kálmán a.) pszt 
. —. — háború idejéből. 1704. Lamberg gróf császári biztos —. 
— ——. — följegyzései a — (I. G. G. a.) 
———— — .k befolyása Fürstenfeldre 1704—1706. A — (I. 

I , 4—y" a.) 

ÉGETÉS ene -korbeli verses pasguillus. Egy — (I. dr. Lampért 
ís " Géza a.) 

— tábornok hagyatéka. 1710. Egy — (I. Thaly Kál- 
mán alatt.) 

— .  -ok első betörései Ausztriába. A bécsi körsánczok 
1. .és a — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

— — Lendván. A — (I. dr. Merényi Lajos a.) 
— —- paprikás levele a kőszegi biróhoz. Bujdosó — 

sa (I. Thaly Kálmán a.) 
— 2 ayilágban. Ősmagyar fegyverek és hadi szokások 
. ——— maradványai a — (L Thaly Kálmán a.) 

" — — ból. Katonadolgok a — (1. Thaly Kálmán a.) 



"584 Kutatás—Kuun , 

Kutatások a külföldön. Archaeologiai — (I. dr. Hekler 
Antal a.) 

— A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári — 
(I. Komáromy András a.) 

— -ra és irodalmi vállalatokra 1889-ben nyujtott segé- 
lyek. A M. Tud. Akadémiától — (Akad. értes. 2.) 

Kutya-fajzat. XVI. századi olasz költemény. , Attila" 
a — (1. Ballagi Aladár a.) 

— , hodály. A magyar szókincs eredetéhez szóegye- 
zési adatok: — (I. Budenz József a.) 

,—" s más magyar kutyanevek. (1. Munkácsi Bernát a.) 
— -nevek. Kutya s más magyar — (l. dr. Munkácsi 

Bernát a.) ; 
Kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben. A 

földi — (I. dr. Méhely Lajos a.) 
Kuun Géza gróf. Elnöki megnyitó beszéd. Tartotta a 

M. T. Akad. 1902. május 11-én tartott közülésen — 
(Akad. értes. 150/151.) 

— Gurdézi szövege a magyarokról. Kivonat. (Akad. 
értes. 52.) I 

— Indítvány a keleti tanulmányok előmozdítására szol- 
gáló bizottság felállítása tárgyában. (Akad. értes. 36.) 

— Ismereteink Tibetről. Alkalmi beszéd. A M. T. Akad. 
1900. évi április hó 30-iki Körösi Csoma ünnepén 
tartott —- 80 lap. 1900. 1.50 

— (I. , Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére." 
"1. szám a. is.) 

— Jelentés a Lukács Krisztina-féle jutalom nyelvtudo- 
mányi pályazatáról. (Akad. értes. 128, 150/151.) 

— —. a magyar honfoglalást illető arab és egyéb ke- 
leti kútfőkről. (Akad. "értes. 39, 51.) 

— Kisfaludy Sándor két levele Döbrentei Gáborhoz. 
(Irod. tört. közl. I. 1.) 

— új munkájáról , Relatiorum Hungarorum cum Oriente 
gentribusgue Orientalis Originis historia" jelentés. 
(I. Hunfalvy Pál a.) 
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ítés hez. 16 sg 1895. fuj azök veni XV. 12.) 
E (1. A magyar honfoglalás kútfői" a. is.) 7. , "Sz DAGAS 
FÁN 1g. t. T 1905. ápr. 10. (Akad. értes. 185. és Nyelve 1 A GANASTR 

. tudom. közlem. XXXV. 2.) 8 
ső ; A —G — emlékezete. , €. Goldziher Ignácz a.) 

aj 
sak — — —. szobrának leleplezésén Szászvárosón 1910. — 

. —— október 31. Szádeczky Lajos r. tag beszéde. száll KÉN 
. (Akad. értes. 251.) É 

es val. (Arch. értes. X. 1.) tú 
HW. : — Az aguincumi castra kérdése. 2 tábla és 2 ábrával. A; 
ss: "(Arch. értés. XVII. 5.) 
. —. — Az ormódi aranykincs érmei. (Arch. értes. XII. 4j á 
. — — Alvilági istenek magyarországi római kőemlékeken. 
"  : 2 ábrával. (Arch. értes. XXVII. 2.) . át 
- Aduincumi kőemlékek. (Arch. értes. XVIII. 5.) 

. .  — — múzeum. (Arch. értes. IX. 4.) 8: 
Archaeologiai mozgalmak Rómában az utolsó 15 év. 

Jade -(1876—1890) alatt. Első közlemény : 5 ábrával. (Arch. 
. értes. XII. 1.) Második közlemény 2 . ábrával. (Arch. 

értes. XII. 2.) 
— Császári (Komárom ú4. sírleletek. (Arch. értesítő " 

He XXII. 1) 
.— Egy ó-szőnyi kőemlékről. (Arch. értes. XXIII. 1.) 

. —— — Hétfalusi éremlelet. (Arch. értes. IX. 3.) 
.. — — Két győrmegyei antik emlékről. 2 ábrával. (Arch. 

WS értés. XXIII. 5. 
. . — Két római kőemlék Ó-Budáról. 1 ábrával. (aról 

s reNéTrtos. XIII..4) : 
. — Könyvészet. (Az ,Archaeol. értesítő" minden szác 
: mában.) 
 — Mikor szállották meg a rómaiak a Dunántúl éjszak- 

á keleti részét? (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— S sssekuzékusszjbltáb éremlelet. (Arch. értes. XVI. 5.) 



586 Kuzsinszky — Kúnos 77 

Kuzsinszky Bálint dr. Nehány szó Nemesis cultusáról. 
Ábrával. (Arch. értes. XVIII. 5.) 

— Olasz- és horvátországi leletekről a honfoglalás korá- 
ból. (Arch. értes. XVI. 1.) 

— Római föliratos kövek 0-Budán. (Arch. értes. IX. 5.) 
— — kőemlékek a Dunántúlról. I. 9 ábrával. VÉR 

értes. XXIII. 3.) 
" — e -Kori temető Aguincumban. (Arch. értes. XII." 5.) 

—, — sírok Budán és környékén. (Arch. értes. X. 2.) 
— és Finály Gábor dr. A római birodalmi times föl- 

kutatásáról Pannoniában. (Arch. értes. XXV. 3.) 
Kún írás állítólagos maradványairól. Balbinus tudósítása 

a régi — (l "Kropf Lajos a.) 
— Petrarca-codexhez. Újabb adatok a — (I. gróf Kuun 

Géza a.) 
Kúnos Ignácz dr. A bulgár név eredetéről. (Akad. 

értes. 166.) 
— A török hódoltság emléke szókincsünkben. Kivonat. 

(Akad. értes. 141.) 
sz — -— nők nyelve és költészete. (Nyelvt. közlem. 

XXIII. 4.) 
— a —- nyelv idegen elemei. (Nyelvt. közleém. XXVI. 

4, XXVII. 1/2, 4, XXVIII. 1.) 
— —  — magyar elemeiről. Kivonat. (Akad. értes. 91.) 
— — — rythmusáról. Kivonat. (Akad. értes. 176/177.) 
— — 6 szóképzése. Kivonat. (Akad. értes. 188/189.) 
— Az oszmán-török nyelv idegen elemei. Kivonat. (Akad. 

értes. 74.) 
— Ada-Kále népe és nyelve. (Akad. értes. 40.) : 
—- Ada-Kálei török népdalok. Gyűjtötte, fordítással és 

jegyzetekkel ellátta — 119 1. 1906. (Nyelvtudom. 
értek. XIX. 7.) 9. ósdi 

— Attila családfája. Kivonat. (Akad. értes. 130.) 5 
zza (Góllectio Szilágyiána. Jelentés a Sz.-féle török kézirat- 

gyűjteményről. (Akad. értes. 25.) 
— Egy ó-török nyelvemlék. (Nyelvt. közl. XXII. 6.) 



e MÉG eZ[/ 

MEZ áros Ignácz dr. Hunn tanulmányok. Kivonat. (Akad. 
ES BET OB EA AA 

. — — Jelentés a Lükács Krisztina-féle jutalom nyelvtudo- 8. 
mányi pályázatáról. (Akad. értes. 128.) a 

. — Keleti eredetű kulturszavainkról. (Akad. értes. 118.) § ke 
— — műveltségszók: Maszlag. Alkérmés. Razzia. X. 

—: — Gyülep. Misödér. Puncs. (Nyelvt. közlem. XXXI. 1.) a 

— Kisázsia török dialektusairól. 48 lap. 1896. (Nyelvt. 0. 
értek. XVI. 9.) 76944 HRRR 

."— — — népregények. Kivonat. (Akad. értes. 3.) "48 
Merzérez ara ÜYelv: Kv 

I. Bruszsza-Ajdin vidéki nyelvmutatványok, Nép- vi 
. dalok. (Nyelvt. közlem. XXII. 2.) je; 

II. Bruszsza-Ajdin vidéki szólások. (Nyelvt. közlem. 
XXII. 3/4.) :k 

III. Lázdalok. Szójegyzék.(Nyelvt. közlem. XXII. 3/4.) 
— Magyar-oszmán nyelvi érintkezések. Kivonat. tl: 18 

: értes. 98.) 
 "— Naszreddin hodsa tréfái. Török (kisázsiai) szövégét 

gyűjtötte, fordítással és jegyzetekkel ellátta — 96. 
4: lap. 1899. (Nyelyt. érték. XVII. 2.) . 3.— 
"6 — U. a. kivonata. (Akad. értes. 108.) 8; 
— Orta-ojunu. Török népszínjáték. Magyar fordítás. 

válás közlem. XXI. 3.) 748 
— Shiratori Kurakichi értekezése: A középázsiai Tr. 

je ; fejedelmi elnevezések. Bemutatta — (Akad. értes. 157.) 7 
.. — — "Török elemek a bosnyák nyelvben. (Nyelvt. közlem. a 

sétával ABS 190) JÖN 
. s válaszára. Felelet — (I. Szinnyei József a.) . 

. — (I. , Shiratori Kurakichi" a. is.) "148 
Kütfőrfás. Bölcs Leó taktikája mint magyar történeti cs EL RÁ 

JASSAA (I. Gyomlay Gyula a.) 
(a gi a mult század első felében. DÖN dcEVSZÜLYAK tet jé 

ész: Thirring Gusztáv a.) 
EE 
azaz NN xe 

tg ztete E va 

VÉLSZ zők 
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588 . Kütfő—Külföld 

Kútfői. A magyar honfoglalás — (I. , Honfoglalás" a.) 
— — -nek gyűjtése és kiadása érdekében tett külföldi 

utamról. A magyar honfoglalás egykorú — (I. Mar- 
czali Henrik a.) 

— — -kről. Jelentés a magyar honfoglalást illető arab 
és egyéb keleti — (Akad. értes. 39, 51.) 

Kühn . Lajos. Bronzkori telepről Nagyszentmiklóson. 
(Arch. értes. XXX. 4.) 

Küküllő és Olt közötti részlete Udvarhelymegye éjszaki 
és keleti hegységeiben Oroszfalutól Alsó-Rákosig. A 
Limes Dacius két — (I. Téglás Gábor a.) 

— közti Somogyomról Kisküküllő megyében. Római 
kőemlékről a Nagy- és Kis — (Il. Téglás Gábor a.) 

Küldöttség jelentése. A Konstantinápolyi — (I. Fraknói. 
Vilmos a.) 

— jelentése a végvárak ügyében 1612-ből. Nádori — 
(I. , — s" a.) 

Külföldi akadémiákra. Péczeli József két útlevele a — 
(1. Illéssy János a.) 

— hirek magyarországi régiségekről. (Il. ,, X. Y." a. 
— intézetek, melyek akadémiai kiadványokat hivatalból 

kapnak. Hazai és — (Akad. értes. 29, 41, 53, 65, 
(7, 89, 101, 113, 125, 187, 149, 101, 173, 1685. 12 
209, 221, 233, 245. száma alatt.) 

— irodalom. (Nyelvt. közl. XXXIII. 1. és XXXVII. 3.) 
— iskoláztatása. A Sennyey-fiúk — (1. Veress Endre a.) 
— mozgalom a műemlékek védelmére. (1. Supka Géza a.) 
— múzeumokban. Magyar hadtörténelmi emlékek a — 

(1. dr. Szendrei János a.) 
— — Magyar sodronyzománczos művek — (1. Mihalik 

József - a.) 
— szakemberek a n. múzeumban. (Arch. értes. XIII. 3., 

XIII. 4., XVI. 4) 
— szakértők a n. múzeum érem- és régiségtárában. (1. 

XX. Y." a.) 
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Külföld— Kürschák 589 

Külföldi utamról. A magyar honfoglalás egykorú kútfői- 
nek gyűjtése és kiadása érdekében tett — (Il. Mar- 
czali Henrik a.) 

— útirajzai és följegyzései. Gróf Széchenyi István — 
(I. ,gr. Széchenyi István" a.) 

— vonatkozásai. Nápolyi László trónkövetelésének — . 
(I. Schönherr Gyula a.) 

— -ön. Archaeologiai kutatások a — (Il. dr. Hekler 
Antal a.) 

— — Magyarországi tanulók — (I. , M" a.) 

Különfélék. (Irod. tört. közl. III. 1.) 

Különítmény jelentései a sziléziai háborúk időszakából. 
Egy portyázó — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

Külügyek intézése és Magyarország nemzetközi egyéni- 
sége. A" — (Il. dr. Balogh Arthur a.) 3 

Kürschák József. A másodrendű parcziális differenciál- 
egyenletek egy osztályáról. (Math. és term. tud. 
értes. XV. 4.) 

-— A variácziószámítás parcialis differencziálegyenletei- . 
nek egy különös osztályáról. (Math. és term. tud. 
értes. VIII. 3/5.) 

— — — transformátiójáról. (Math. és term. tud. értes. 
XVII. 3.) 

— — — -ban föllépő másodrendű parcziális  differen- 
cziál egyenletekről. (Math. és term. tud. értes. VII. 
8/9., VIII. 3/5.) 

— Az általánosított kinetikai potencziál létezésének föl- 
tételei. (Math. és term. tud. értes. XXIII. 3.) 

—  — indukált lineár helyettesítések determinánsának 
rangjáról. (Math. és term. tud. értes. XVIII. 1.) 

—. Adalékok az elimináczió elméletéhez. (Math. és term. 
tud. értes. XXIV. 5.) 

-—— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 
a Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 90., 
174/175. a.) 
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N Kürschák—La 74 
: ét új [5 Y n4 v. a öz . zek ás 14 

. Kürschák József. Hermite Károly kültág emlékezete. , 
———— (Akad. értes. 188/189.) IVY ERBKERÉ NEZ 
e 16 — (1. Bolyai, Tentamen II. a. is.) kj; ek § 

— és Stáckel Pál. Bolyai János édzrévételei töbet Szét seg 
tschefsky Miklósnak a parallelákra vonatkozó vizscz 70. 

. gálataira. (Math. és term. tud. értes. XX. 1.) 8. 

Kürt domborművei. A jász — (Il. árts József a.) 
. — — -je és a jászok. Lehel — (I. , sz." a.) 5 

. — Küzdelmeinek történetéhez. Adálékok a bujdosók — 
—"—— (Hadtört. közlem. IX. 2.) 8; 
. —— Kvacsala János dr." A pozsonyi ev. lyceum kézirat- 
Börs5. tárából; (Irod..tört, közl, II: 5.) § A ÁDANAKÉOT 
.  — Magyar vonatkozású kéziratok a poseni kir. levél- / 

3 tárban. (Irod. tört. közl. III. 1.) 

ki: Vé) [A b. Arany János és a Hármas Historia. , (rod. tört. 
; közl. I. 4.) 

Két spanyol Atilla-dráma.. (Irod. tört. közl. I. 4.) 

, Sabariai borostyántárgyak. 1 képes táblával. (Arch. 
. értes. XVIII. 1.) 

A vallás- és közoktatásügyi miniszterium évi jelen- sat 
tése. (Arch. értes. XVII. 3.) gt 

D. Tisza László versei. (Irod. tört. rögésmn. Xt 33 

T. Dunaföldvár régi neve. (Arch. értes. XIV. 2.) 

. — — Kőkori lelet a Kamjanga-hegyen. (Arch. értesítő zakót 
ZET RV. 5.) STT 

SE Sa fzkvel éremlelet. (Arch. értes. XIV. 2.) a 
. —" — Mészbetétes díszítésű edények Munkácson. (Arch. 
MT. értes, XIV. 3 , ERR 
. —. — 4 h. Középkori föliratos cserép. (Arch. értes. XVII. kő LAK 1 édi 
———— L. V. Soltész. (Nyelvt. közl. XXVIII. 1.) FAKE, 
KETSsz M.J. és — (LM. dés L. Vad 

— ,ka furcsi" határbeli tumulúsok. A bedelői — a 
388 Fenichel Samu a.) 



La—Lakmusz. 591 

La-Téne izlésű karperecz bronzból. Ábra. (Arch. értes. 
XXX.1.) 

— kor kezdetéről. Magyarhoni emlékek — (1. dr. Reinecke 
Pál a.) 

Labancz. (I. M. J. a.) 
— -vers az 1681-iki országgyűlésről. Egy — (Il. Sze- 

remlei Barna a.) : 
— — Kiadatlan német — (1. Relkovics D. a.) 

Labiális illeszkedés a cseremiszben. (I. Szinnyei J. a.) 
Laboratoriumokról. Az amerikai psychologiai — (Il. dr. 

Pekár Károly a.) 
Lacerta praticola Eversm. (1. Méhely Lajos a.) 

Laczkó Dezső. Veszprém városának és tágabb környé- 
kének geologiai leírása. 2 geologiai térképpel és 1 
táblával. (Math. és t. t. értes. XXVII. 5.) 

Ladivér Illésnek. Thököly Imre — (I. dr. Illéssy János: 
Irod. tört. tarlózatok. V.) 

Laibachi országos múzeum. A — (I. , m. p." a.) 

Lajos kelyhe Zárában. Nagy — (Il. Radisics Jenő a.) 
—- Madonna-képeiről. Nagy — (I. Pór Antal a.) 
— és Petrarca. Nagy — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
— (I. , Nagy Lajos magyar király" a. is.) 

HI. Lajos király: arczkép. Melléklet. (Hadtört. közl. II. 2.) 
— — arczképe a brüszeli képtárban. (1. dr. Kenczler , 

Hugó a.) 
— korában. A magyar országgyűlések története — (I. 

Szabó Dezső a.) 
— nejének, Mária királynénak arczképe, (1. Kövér Béla a.) 

Lajtapordányi római síremlék. (Arch. értes. XVII. 3.) 
—- -ujfalusi ásatásról. (1. dr. Sőtér Agost a.) 
— — lelet. A — (I. dr. Szendrei János a.) 

Lakberendezések tárlata 1890-ben.(Arch. ért. IX.3.XI.4.) 

. Lakmusz festőanyagairól. A: — (I. Scheitz Pál a.) 
— -ról. A mesterséges — (1. Scheitz Pál a.) 

2 E szentgez be E e 
ha CV e TaK SS, ELSE zkt a TRE És KOST E e la ENE ZEN e al at 

tart 

sz 

bi ML sast ea ék 



592 I Lakner—Langrage 

. Lakner Ambró és ,,Xy." A csornai leletekről 1888—.89. 
4 képes táblával és 1. ábrával. (Arch. értes. IX. 3.) 

Lamberg gróf császári biztos följegyzései a kürucz 
háború idejéből. 1704. (I. ,,G. G." a.) 

— Ferencz gróf. altábornagy, az 1848. szept. 28-án a 
lánczhidon meggyilkolt királyi biztos, a Magy. Tud. 
Akadémia tiszteletbeli tagjává ajánltatik. (Hadtört. 
közl; VILI. 1.), 

Lampérth Géza dr. Gróf Balassa Bálint jetentése neje 
gróf Szunyogh Katalin haláláról és temetéséről gróf 
Szunyogh Gyulához. (Irod. tört. közl. XVIII. 4.) 

—- Döbrentei Gábor folyamodványa. (Irod. tört. közl. 
XIII. 4.) 

— Egy kurucz-korbeli verses pasguillus. (Irod. tört. 
közlem. XVIII. 4.) 

— Kisfaludy Sándor két levele az insurrectióból. (Irod. 
::tört, közl. XX. 2.) 

Lanciani R. A régi Róma, a legújabbkori fölfedezések 
világításában. Fordította Lubóczi Zs. Az eredetivel 
összehasonlította Beöthy Zsolt. (Magy. tud. Akadémia 
könyvkiadó vállalat XV. kötet.) Kis 89-rét, 368 lap. 
Számos szövegbeli rajzzal és XII -képmelléklettel. 

Ára fűzve 6.— 
Egész vászonkötésben €7.— 

— — U. a. Mutatvány. (Akad. értes. 47.) I 

., Landauer Ármin. Az izmok érző és véredénymozgató 
idegeiről. 1 táblával. (Math. és term. tud. értes. 
A. 879.) 

— "Adatok a vesehám szerkezetéhez. (Math. és term. 
tud. értes XIII. 2.) 

— — a víz szerepéhez a szervezetben. (Math. és term. 
tud. értes. XII. 4/5. 7.) 

Lanfranconi Enea., -T. (Arch. értes. XV. 3.) 
Langrage-ig. A felsőbb analysis alapelveinek kritikai 

története Keplertől — (I. dr. Horváth József a.) 
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