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a ngyos. ASS és — ((l. tölömbotz Zoltán a) 

"Lajos 87): 

ntost ábrázoló kép 1630-ból. Egy — (Irod. tört. 
4 . közlem. $ 49 

aA áplace-féle sorokról. A — (I. Fejér Lipót a.) 
veje Lappföldi utamról. Harmadik — (Il. dr. Halász Ignácz a.) 

göappmark  Arjepluogi egyházkerületéből.  Népköltési 
"gyűjtemény a Pite — (I. dr. Halász Ignácz : Svéd-lapp 

. nyelv V. a.) 
vejed nyelvjárások. Kisebb Lule — (I. dr. Halász 

s Ágnácz. á.) hez 
.  — — szótár és nyelvtán. Pite — (I. dr. Halász Ignácz: 

.. —— Svéd-lapp nyelv VI.) i 
ú .— nyelvjárások. Kisebb — (I. dr. Halász Ignácz a.) 

. " — — VI. Svéd — (I. dr. Halász Ignácz a.) . 
Ba: — -ben. A —k többesjel a — (I. Beke Ödön a.) 

sa zjllzaem - -járások. A svédországi — (Il. dr. Halász Ignácz a.) 
. — sSzójegyzékkel. Rövid Karcsuandói — b 4, Halász 

kt EZ . Ignácz: Svéd-lapp nyelv VI.) 
."— Szótár. Déli — (I. dr. Halász Ignácz B) 
ibragő szövegek. Déli — (I. dr. Halász Ignácz a.) 

z tályrendszerben. Egyenlő — (I. Schmidt Sándor a.) 
. nkapu" és , nap" szók magyarázatához. A — (1. Mun- 
" —— kácsi Bernát a.) 
.— és vidra. (I. Asbóth Oszkár a.) 
5 ZÁBÁN ((Chorea-) kérdése. A gége- -chorea — (Il. Ónodi 
2 andot a). 

E Gnéélvátók (I. Dézsi Lajos a.) 

as$u István szítanak J elentés —- § Szítágyi 
KEN sokk a.) 

A! ntosok emlékezete. Protestáns dráma. (I. Közé 

. — nyelv rövid alaktana. A déli — (I. dr. Halász Ignácz a.) i 

B Lapszögek különböző formák között a szabályos kise. 



iz Latin tudós Sermones JEGSEK ÉN ts Két XV. gs 
. származó magyar glosszáros — (I. , Sermones" a, 

j elemek a román nyelvben. (I. Dráganu Miklós a) 
"— ehez. Adátok a — (1. Tóth Rezső a) 9 a 

— és görög nyelv tanításáról. Gabelentz a — a Kal ; 
.. már Elek a.) ke 

írók Kassán a XVI. században. (1. ifj. Kemény ; f 
. —" Lajos a.) 
— költeménye. Enyedi György XVI. századbeli — "le 

. Hellebrant Árpád a.) 
— Petrarca , Szózat" -ja és egyik - —- (1. Hegedüs 
István a.) 
költői levele. Petrarca , Szózatja" és egyik — t88 
Hegedüs István a.) 

. -magyar nyelvemlék a XV. századból. (I. SZARKA 
Henrik : A beszterczei szószedet" a.) 

— — -ek. A schlügli — (Akad. értés. átas 
—  szójegyzék 1533-ból. . A Murmelius-féle 7 LAS 
Szamota István a.) MIG: 
— szójegyzéke 1590-ből. Szikszai Fabricius Balázs — ők 
(I. Melich János a.) ő 
— Szótárról. Egy állítólag ismeretlen — (I. Melich. 
János a.) 68 
— — Egy feledésbe ment régi — (Akad. értes. 48) 
— — -töredék. A brassói — (I. Melich János a) 
vé "ss, A "Gyöngyűsi — (I. Melich János "a es zi 
philologia. Kivonat. Classica philologia és sti — 

. (I. Pecz Vilmos a.) ZTA 

V- (u-) perfectum eredete. A — (1. Schmidt József köpi 98 
"versei, mint forrásművek a Magyar Athenáshoz. A 
wittenbergi akadémián a XVI. században . tanult ma- 
gyar ifjak — (I. Koncz József a.) sek 

— Sylvester János — (1. Hegedüs István aj 
versezet régi magyar fordítása. Két középkori 48 
(I. Katona Lajos a.) . 



HAB Nilnság szótára szerkesztéséről. A Középkori KöLYEK 
BE s s8p Bartal Antal ja 

— Antal Al 
Latkóczy Mihály. Kazinczy  Ferenczné, gróf Török 
." Sophie folyamodása kölcsönért családi perben. (Irod. 

tört. közl. IX. 4.) 
— Kisfaludy S., Döbrentei és Kazinczy levelezése Pápay 
. — —— Sámuellel. (Irod. tört. közl. X. 2.) 

. —. Laufenauer Károly. A mult századi boszorkányperek 
; Hódmezővásárhelyt. Kivonat. (Akad. értes. 109.) 
. — A vérizzasztásról. Kivonat. (Akad. értes. 111.) 
. — T. 1901. április 27. (Akad. értes. 137.) 
. — felett Kétly Károly l. tagtól. Emlékbeszéd — 
. —— (Emlékb. XI. 5.) —.30 
. Laukó Albert. (I. Rambaud Alfréd a.) 
. Laurion-hegységből Görögországban. Azurit a — (I. 
. —— Zimányi Károly a.) 
. Laveleye Emil. A tulajdon és kezdetleges alakjai. Ford. 

Bartha Béla. Bevezetéssel ellátta dr. Pulszky Ágost. 
(M. Tud. Akad. Könyvkiadó Vállalata XXXIII. 
kötet.) I. kötet. Kis 80. LXXI és 404 lap. 1897. 

Ára fűzve 3.— 
ki eggs vászonkötésben 4.— 
." — — U. a. II. kötet. (A M. Tud. Akad. Könyvkiadó 

MENASALÁON XXXV. kötet.) Kis 80-rét. 815 lap. 1898. 

kötve 4. —— 
. Lavoisier emléke. (I. Hosvay Lajos a.) 
Lazonyi síremlékekről. A — (I. Csoma József a.) 

ú Láda. Egy régi réz — (1. dr. Cserni Béla a.) 
Ládácska. Egy pannoniai — (I. Engelmann Rikárd a.) 
jEágy és langyos. (I. Gombocz Zoltán a.) 

387 



: JERAZÉLABE ís 

; Lám Sebestyén és Gradeczi. Horváth Ge mis 
tóriája. (I. Ráth György a.) 

: Lámpák a n. múzeumban. Római bronz — Ábra. (Arch. j 
értes. XV. 83. és XVIII. 1.) 

. Lámpásokról. Az ókori — (I. dr. Láng Margit a.) . 
Láncz a n. múzeumban, valószinűleg Borsod megyéből. 

Őskori arany — Ábra. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— részlete a n. múzeumban. Őskori arany — Ábra. 

(Arch. értes. XV. 5.) 
— Római kori ezüst — Ábrával. (Arch. értes. XII. 9) 
— -ról. A jászberényi zománczos bronz — (l. Hild V. a.) 
— -hidak merevítő tartóinak grafikai elméletéről, A — 

(I. Kherndi Antal a.) 
— — -on meggyilkolt királyi biztos a Magy. Tud. 

Akadémia tiszteletbeli tagjává ajánltatik. Lamberg 
Ferencz szót altábornagy, az 1848. szeptember 28-án 
a — (Il. , B. 0." a.) 

Lándsacsúcsok Abauj megyéből a nyiregyházai múzeum- 
ban. Őskori — Ábrák. (Arch. értes. XXX. 3.) . 

Lándsák. Keczöli vas — (I. Báró Miske Kálmán a.) 
— -a VIII—IX. századból. Keczöli vas — Ábra. (Arch. 

értes. XX. 1.) 
Láng. (I. , A M. Tud. Akadémia emléktáblájának törté- KE: 

nete" 1. Akad. értes. 36.) 
— Lajos. Emlékbeszéd Grünwald Bélal. tagról. 31 lap. 

1895. (Emlékb. VII. 8.) —.60 
— gyászbeszéde Kállay Béni t. t. ravatalánál. 1903. 

julius 16-án. (Akad. értes. 166.) 
—. Jelentés az Első Magyar Általános Biztosító-társaság 

jutalmára beérkezett pályaművekről.(Akad. ért.43, 116.) 
— — — Kereskedelmi Csarnok pályázatáról. (Akad 

értes. 152/1583, 190.) 
— — — Magyar Kereskedelmi Bank 1901. decz, 31-én 

lejárt jutalma tárgyában. (Akad. értes. 152/153.) 
— — az Ullmann-pályázatról. (Akad. értes. 116, 190.) 
— — a Wahrmann-jutalomról. (Akad. értes. 125.) 
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j Táng- László 597 

11 jó és Földes Béla. Birálat az I. Mazs Ált. 
Biztosító Társaság díjáért versenyző pályamunkákról. 

Ma (Akad. értes. 92.) ! 

kő Margit dr. Az ókori lámpásokról. (Arch. értesítő 

ÖN. : — HA !óvos vagy éríVnTOOV rendeltetése. 14 ábrával. 
. —— (Arch. értes. XXVII. 5.) 
38 es - Diptychonos terracotta szobor. 2 ábrával. (Arch. 
18  értes. XXIX. 3.) j 
"— Ó-görög kenyérkészítés. 12 ábrával. (Arch. értes. 
MEZ RLX 2) 

j vi — Római kerek torony mintája Dunapenteléről. 3 ábrával. 
57 - (are értes. XXX. I.) 

és — (I. Hankó Vilmos a.) 
kotsról. Két őskori bronz csákány ogyae - Erők 
"" értes. XV. 2.) 

É László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Nápolyi 
.  . — — (I. Schönherr Gyula a.) 

kévét király adománylevele György mesternek 1285-ből. 
. IV. — (I. Soós Elemér a.) 

.— találkozása a morvamezei csata után. Habsburgi 

. — Rudolf és — Melléklet. (Hadtört. közl. III. 4.) 

. — király karereklyetartója asszjkágjegázze Szent — (Il. 
. — Fraknói Vilmos a.) 

." — — kiadatlan levele. Szent — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
."— nagyváradi lovasszobra. Szent — (Il. Bagyaray Simon 

; és Kárász Leó a.) 
" SZ3 és Imre királyok végnapjai és II. Endre fietóvab 
. fogsága és temetése. Szent — (I. Mátyás Flórián a.) 
— -falván 1908 november 8-án, Egressy Gábor emlék- 

. táblája leleplezésén. Lévay József t. t. beszéde — 
. (Akad. értes. 228.) 
Mk bronzleletről. Felső- ját Bba, B. Miske Kálmán a.) 



eszzsátók vasas] A 

László Imre. Id. gr. Ráday "die halotti Jevele. Vt 51 
(Irod. tört. közlem. XI. 10.) £9i 

Látás kétfélesége. A művészi — (Il. Freund Mária; V 
— érzéki megtévedés magyarázata. Egy — (I. Szili 70 

.. Adolf a.) BAANÁ 
. —. Látomások codexeinkben. Túlvilági — (Il. Katona L. a.) AT; 

A — ideg és az orr melléküregei. A — (Il. Ónodi Adolf a) 70. 
8; —  — .fő morphographiája. A — (I. Szili Adolf aj et 
11988 Lázadás a varasdi katonai határőrvidéki kerületben 707. 
A 1755-ben. (Hadtört. közl. X. 1.) 128 í 
éa -—— Székelyhidon. Katona — (Hadtört. közl. III. 4.) sökélT. 
98 — történetéhez. Levelek és akták az 1607-iki hajdú— 700. 
8 "" (I. dr. Komáromy András a.) : 

."  "— -a Pápán 1600-ban. A vallonok — (Hadtört. köz- 
33  üsrlem I. 3.) EZERT 
al — — Péró — (Il. dr. Márki Sándor a.) MESS OTA 
. ———— Lázár Béla dr. A Gesta Romanorum hatása a magyar FTV ATKA 

műköltészetre. (Irod. tört. közl. I. 2/3.) 3 sa 
— Ruskin. (Athenaeum IX. 3.) 2 AES ÁRNRÓ 
—- Siegwart. (Irod. tört. közl. II. 1.) KEKNSZÉK LAS 
— -codexről. Jelentés a — (I. Szily Kálmán a.) vé GYA ÁKARB 
— Zelma codex. (1. Nyelvemléktár XV.) 180 20 
Lázdalok. Szójegyzék. Kisázsiai OTÖK nyelv. — Mi 

.. Brussza-vidéki szólások. — III. — (I. dr. Kúnos 0. 
. Ignácz a.) ; eat 

,kLebegő szívek" jelenségének előidézésére. Uj módszer — 0. 
a — (1. dr. Szili Adolf a.) KÖRÉN SÖRE 

. magyarázatához. A — (I. dr. Szili Adolf a.) ; ua 
Lebenynyel. Hályogoperálás csonka — (I. Schulek V. a.) 7 
— és kerek szembogárral. Műszerek a hályogkicsuszta- 

táshoz, horpadtan csonkított — (I. Schulek Vilmos a.) a 
Lebesgue-féle állandók és divergens Fourier-sorok. (107 

Fejér Lipót a.) (ZÁ 
. —— Lebői, öthalmi és óbébai ásatások. (1. Reizner János a.) 707 
; Lechner Károly. A tudatosság ténye Szellemi életünk 7. 

eseményeiben. (Athenaeum TT. 2.) 

d cat sz a. 5. 5 



 Lechmer—Lehel 

: ne 

Heil 1/2) j 
 "— Spencer Herbert dítijakja. mvltásskbll IV. 1/ 2) 

tö Báéhniczi zárda-templom. A — (I. Myskovszky Viktor a.) 
.  Lecithalbuminról és ennek élettani sajátságairól. Újabb 
— — vizsgálatok a — Kivonat. (I. Liebermann Leó a.) 
. Lecitin tartalmának meghatározásáról. A növényrészek — 

MNe k : Bittó. Béla a.) 
.  Leconte de Lisle eszményi socialismusa. (1. Pászthory I. a.) 
. Lederata-tibiscumi hadi út Aizis állomásának helyrajza. 

. . A — (1. Téglás Gábor a.) 
dddaga — római hadi út Ahihis állomása? Hol is volt a — 
8 (1. Halaváts Gyula a.) 

. — — római út. A — (I. Halaváts Gyula a.) 
tévé Leffler Béla. Henszlmann Imre mint drámaíró. (Irod. 
Be tört. közl. XIX. 4.) 
ét a . beg" (1. n 32. (ség a.) 

. Legenda. A római Attila — (I. Fóti József Lajos ky 
. — c Egy ismeretlen magyar Katalin — (I. dr. Bajza 

úr a Tózsof a.) 
"— Pelbárt és a verses Katalin — (I. dr. Horváth 

Cyrill a.) 
— Joannes  Vercellensis és a magyar Margit — (. 

"Horváth Gyrill a.) — . 
— -ái. A Teleki-codex — (I. Katona Lajos a.) t 

.  — — A Virgina-codex Ferencz — (Il. Katona Lajos a.) 
.  — dja. A tizenegyezer szűz — (I. dr. Horváth Cyrill a.) 

— — középkori irodalmunkban. Alexandriai Szent- 
s Katálin — (1. Katorta Bájos a) 7 
"". — — Ádám és Éva — (I. dr. Horváth Cyrill a.) 
gól A Margit — (I. Horváth Cyrill a.) 
Legenyey Bognár Péter. (Il. Bognár Péter a.) 

. Leguminozák bakteriumlakta gumóinak  physiologiai 
anatomiájához. Adatok. a — (1. Bernátsky Jenő a.) 

. . Legyezők. Római — (Il. Radisics Jenő a.) 
. Lehel kürtje és a jászok. (I. , Sz." a.) 

ri 
sa 
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4 .  rával. (Arch. értes. XII. 4.) 
" c — királyhelmeczi sírhalmokról. (Arch. értes. XIV. 8, 
Ms -XÍV. 4-2 ábrával.) 
4 .  — — A mezőkászonyi góth s sír. 3 ábrával. (Arch. értes. bab, 
8. BG ALT vért GR 

.  —— a — munkácsi pénzverde. (Arch. értes. XXII. 4.) 

. ——  — Az egyeki őskori telep. (Hajdu m.) 6 ábrával. (Arch. 
3 4. értes. XXIII. 338) 

.— — ormódi (Bereg m.) aranykincsrő ől. (Arch. értesz bit nő 
jet 
B 

B XI "1 I 
TES Ásatás a munkácsi Kishegyen. (Arch. értes. XV. 4.) 
É — Beregmegyei leletek. (Arch. értes. XIX. 1.) LELSÁKÁ 

— — — — régiségekről. 1 képes táblával. (Arch. értes. XIII. ú5 ae já 
HT 8, XVI. 4) dts 
:. — — — - és Hevesmegyei leletek. (Arch. értes. XIV. 89. 

.  — — - és ungmegyei leletek a bronzkorból. (Arch. 
x értes. XXX. 3.) 
"" — — Beregszászi lelet. (Arch. értes. XIV. 5.) 

— — — Bronzkori halászó horog. (Arch. értes. XV. 5) 
— Dunaföldvár régi neve. (Arch. értes. XIV. 2.) ; 

.— Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén. 
(Arch. értes. XXI. 2, XXI. 3. [18 ábrával és táblá- 
val.] XXI. 4.) 

— Feketepataki bronzlelet. (Arch. értes. XIV. 8.) 
-— Germánok emlékei Munkácsnál. 1 képes táblával. 

(Arch. értes. XVII. 4.) 
—  Honfoglaláskori sírról Beregszászon. 2 képes táblával. 

(Arch. értes. XX. 4/5.) 
— Két középkori gyűrűről. 2 ábrával. (Arch. értes.. 

XXX. 5.) 
— -4- h. Középkori föliratos cserép. (Arch. értes. XVII. 8.) 
— Kőkori lelet a Komjanka hegyen. (Arch. értes, . 

XIV. 5. 
— Fonda] éremlelet. (Arch. értes. XIV. 2.) 

4 já . ma a a. e ti ő. § 
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e Kézi Mvadar; Úévai és Bény-i régiségekről. (Arch. 
értes. XVIII. 4.) i 

 "— — és nagysárói leletekrő ől. 3 ábrával. (Arch. értes. 
XX VIII: 5.) 

é: :értes. XIV. 3.) 
- Múzeumegyesület. (Arch. értes. XXIX. 1.) 

. Őskori őrlőkövekről. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— telepről Beregszászon. (Arch. értes. XI. 3.) 
Rejtélyes dombormű. (Arch. XIII. 3.) 
 Régibb vaskori emlékek Munkács környékén. I. 
közlem. 4 ábrával. (Arch. értes. XXVI. 4.) i 
Turóczmegyei emlékekről. (Arch. értes. XIII. 4.) 
Uj bronzkori leletekről. (Arch. értes. XXV. 1.) 

. Újabb kőkori leletek Beregmegyében. (Arch. értes. 
1 Ero ob 0. egál BRR 

— Ujabban előkerült bronzkori leletek. (Arch. ért. XXV.5.) 
. Ungmegyei brorztárgyak. -(Arch. ért. XIV. 5.) 

— —- leletek. (Arch. értes. XII. 3.) 
— — régiségekről. (Arch. értes. XIII. 5.) 
,— - és Beregmegyei leletek. (Arch. értes. "XE 2.) 
— -, Borsod- és Beregmegyei régiségekről. (Arch. 

I értés. XV. 5.) 
. Vaskori emlékekről : Munkács . környékén. 5 ábrával. 

. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 
— — leletről a Munkács melletti Gallis-hegyen. (Arch. 

9888 értes. XV, 1. XXVII. 2.) 
. Lehr Albert. Goethe , Hermann és Dorothea"-jából. 

. Kivonat. (Akad. értes. 112.) 
Jelentés a Bulyovszky-pályázatról. (Akad. értes. 115.) 
— a Lukács-féle pályázatról. (Akad. értes. 42.) 
— az 1900. évi nagyjutalomról és a Marczibányi- 
mellékjutalomról. (Akad. értes. 42, 127.) 3 

. — Magam-ról. (Akad. értes. 155/156.) 
—  Műfordító-kisérletek. (Akad. értes. 182.) 
.— (I. Ranke Lipót a. is.) 

Mészbetétes diszítésű edények Munkácson. (Arch. b. 



DP áltniz élete és bölcsészete.. (I. dr. Vida Sstata ágú 
—— Leitner G. W. Tr 1899. márcz. 23-án. (Akad. értes. 148). 

. Lelet. A balf, — (i. Bella Lajos a.) 
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SSE éli 
ps "— — libetbányai bronz — (Il. Thomka Gyula a.) 

 "— — veszkényi avarkori —- (1. Kugler Alajos a.) 

5 E — barczikai — (1. Leszih Andor a.) 
—-  Biharmegyéből. Két őskori Begnits; a (. Hp. je 
— — bodrogvécsi honfoglaláskori —- (1. dr. Szendi 

7. JÁNOS a.) 
— -— borcsai érem — (Arch. értes. X. 4.) 
— — budapesti lóversenytéri népvándorláskori — ss 

Nagy Géza a.) 
.— —  homorszögi magyar pogánykori — 4 ábrával. 

(Arch. értes. XII. 5.) 
— — kiskőszegi bronz -— (Il. ifj. Frey Imre a.) 
— a Kamjanka-hegyen. Kőkori — (I. L. T. a.) 
— A lajtá-ujfalusi — (Il. dr. Szendrei János a.) 

—- — majdáni arany — (I. Reizner János a.) : 
— — margitszigeti Árpádkori érem — (Il. Réthy L. a) 
— —  mándoki honfoglaláskori — (1. dr. Jósa András a,) 
— — miskolczi palaeolith — (I. Herman Ottó a.) 
— — — ötletéből. (I. Halaváts Gyula a.) 
—- — — Felelet Halaváts Gyulának. (1. Herman Ottó a.) 
— — nagybányai ékszer — (I. Mihalik József a.) 
— a hallstatti korból. Két Nagy-Somló-melléki — (I... 

Darnay Kálmán, Kleiszt Károly és Száraz Antal a.) 
— — nádasdi érem — (Il. Gohl Ödön a.) 
— — perkátai urnatemető és vaskori — Fehérmegyé- 

ben. (1. Récsey Viktor a.) ; 
— — sárospataki honfoglaláskori — (]. dr. Szendrei 

János a.) 
— — somogymegyei Kiliti községi  — (1. Börzsönyi 

Arnold a.) i 
— —  velemi bronz — (Il. Kárpáthy Kelemen és uk. 
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— ügyében. A zombor-sáponyai — (Arch. értes. XVIII. §7 



" Akasztói érem — . (Arch. értes. XIII. 3.) 
— Apatini — (I. Muhoray Alfonz és ifj. Frey Imre a. ís) 

; Árpádkori érem — (Arch. értes. XIII. 5.) 
Ártándi sír — (Il. Cséplő Péter a.) 
Badacsonyi — (l. Darnay Kálmán a.) 

Báttaszéki — (I. Fetzer János Ferencz a.) 
Beregszászi — (l. Lehóczky Tivadar a.) 
Békésgyulai érem — (Arch. értes. XI. 2.) 
Biberczi — (Arch. értes. XIX. 4.) 
Biharmegyei bronz — (Arch. értes. XVI. 4.) 

ÉVA ElVMZDÜRBI érem — (Arch. értes. XIII. 4.) 
. — — Csökmői -- (I. Cséplő Péter a.) 
. — — Darufalvi  Zúst — (I. Kugler Alajos. a.) 

tiz üpes Dolyánvidéki arany — (Arch. értes. XVII. 3.) 

" — — Érkávási bronz — (I. Fetzer János Ferencz a.) 
. —— — Fekete-pataki bronz — (I. Lehóczky Tivadar a.) 

. —  — Felső-szakonyi (Sopron m.) római — (Arch. értes. 
AIT: 1.) 

— Gábori — (I. ifj. Frey Imre a.) 
— Golubinczei (Szerém m.) őskori réz — (Arch. értes. 
gi AG VT.) 
— Gégényben. Honfoglaláskori — (I. dr. Jósa András Ki 
— Gyulafehérvárról a n. múzeumban. Őskori ázírs A —- 

Ábra. (Arch. értes. XXIV. 5.) ; 
. —— — Klopotiván, Várhely mellett. Szobor — (l. T. Gá 
. —— — Krasznahorkai bronz — (l. ifj. Kubinyi Miklós 9048 
. — Lengyel érem — (I. L. T. a.) 
. 6 Lengyelfalvi arany — (I. ,X." a. 

"— Medgyesi arany — (Il. Kugler Alajos a.) 
. — Moholi — (Il. Dudás Gyula a.) 
0 ze Múrgai — (1. Ah." á 
Jaa pgerieisáek érem — (I. Kuzsinszky B. a.) 

— Bácsfeketehegyi — Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 5.) HA 

— Dunántúli bronz — (I. o : övagáttt S RABBI 5 4 e. "dyátb "TER KET) 44 



; Lelét. Nagydémi bronz — (Arch. ért. XII. 4, Hampol 
József és , Hpl." a. is.) 

— Nagyőszi érem — (I. ,h a.) 
— Nagyváradi — (I. Száraz Antal a.) 
— Orczi lelet, nem Oroszi — (I. M. Gy. a.) 
— Oroszlámosi magyar pogánykori sír — kids értés. 

XVIII. 2.) 
— Pannonhalmán. Legújabb római — (I. Récsey V. a.) 
— Pécsett. Római — (I. dr. Gerecze Péter a.) 
— Pusztateremi érem — (Arch. értes. XI. 3.) 
— Rákosi — (l. , X. Y." a.) 
— Rezihegyi bronz — (Il. , D. K." 
— Salamoni sír —- (1. Száraz Ktát a.) 
— Sövényházán. Érem — (I. Reizner János a.) 
— Szabadkai — (Il. Bibó-Bige György a.) 
— szabadkai sír — Egy érdekes — (E Bibó-Bige Gy. a.) 
— Szegedi — (Arch. értes. XI... 1.) 
—  szenterzsébeti sírmezőről. Sír — Ábra. (Arch. értes. ; 

XVI. 2.) 
— a szentesi múzeumban. Újabb három érdekes — 

(1. Csallányi Gábor a.) 

— — szentlőrinczi sírmezőről. Római kori — Ábra. 
(Arch. értes. XVI. 2.) 

— Szigligeti és pappi bronz — (Arch. értes. XVII. 5.) 
— Tarnasról (Kolos m.) a n. múzeumban. Bronzkori — 

Ábra. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 
—  Tell-el-amarnai — (Arch. értes. IX. 3.) 
— Uszódi — (Arch. értes. XIII. 4.) 
— Velemi — (1. K. K. a.) 

Veprovácsi bronz " — (Arch. értes. XVI. 2.) 
— Veszprémi fogasteknősbéka — (ll. seta Lajos . a.) 
— Würgendorfi érem — (Arch. értes. XIII. 2.) " 
— Zentán. Bronz — (Il. Dudás A. a.) 
— Zombori — Ábra. (Arch. értes. XXVII. 3. és ifj. figy 

Imre a. is.) 
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Lelet dlébag. AA, krábávségugyai — (Arch. ért. XVIII. 3.) 
 — -ből. Őskori krétabetétes edényke a veszprémi — 
" — Ábra. (Arch. értés. XII. 4.) ; 
. — — Tekercses bronzfibula a simonfai kincs — (I. dr. 

. —— Kohlbach Bertalan a.) 
. — — — XVI. századi ékszerek a Drégely-palánki (Hont 

. "m.) kincs — Ábra. (Arch. értes. XII. 1.) Hit 
"— — Zománczos korong a tatai — Ábra. (Arch. értes. 

XII. 4.) 
-e. Csongrádi bronzkori — (I. Farkas Sándor a.) 
— -i. A Duna-Tisza-Marosköz őskori réz — ((l. 
Milleker Bódog a.) vitt 
-ek az abonyi régibb középkori sírmező őből. Új — 
kér dr. Márton Lajos a.) 

"— a régi középkorból. Abonyi sír — (1. dr. Éber L. a.) 
— Aldunai — (Il. Bella Lajos a.) 
végző Alpári ős — (I. Farkas S. a.) 

az avar uralom korából. Újabb hazai — (Il. 
Etanyól József a.) 
— Zemplén vármegyében. Árpádkori sír — (I. Dókus 
Gyula a.) I 
— Babóti — 1 ábrával és 1 képes táblával. (I. 
Bella Lajos a.) 
— Beregmegyei — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— Beregmegyében. Újabb kőkori — (I. Lehóczky 
Tivadar. a.) 

— —  Bereg- és Hevesmegyei — (I. Lehóezky Tivadar a.) 
— — a bronzkorból. Bereg- és ungmegyei — (1. Lehóczky 

Tivadar a.) 
— Újabban előkerült bronzkori — (1. Lehóczky T. a.) 
— Budakeszi sír —. (Il. Mahler Ede a.) 
— Budvári és Budvár környéki — (I. Jakab Elek a.) 
— Csabrendeki — (Il. dr. Szendrei János a.) 
— Csabrendek vidékéről. Újabb — (1. Darnay K. a.) 
— Császári (Komárom m.) sír — (Il. dr. Mahler Ede. 
"— dr. Kuzsinszky Bálint. — Hampel József a.) 
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ús Le letek. Ügártúk A kénes táblával. 4 Bella Lajos a) f HK 78 
— U. az. Újabb — (I. Bella Lajos a.) 
— Ujabb dorozsmai — (I. T. I. a.) 
— Fgerben és vidékén. Honfoglaláskori és. egyéb t 
régiség — (Il. Bartalos Gyula a.) 
gat Esztergom- és Hontmegyében. Római CASÍTUN 
Tokodon és újabb dostugáln — (1 Récsey Viktor rap eses 
— Érem — (Arch. értes. XII. 3, nö és T 12 BENIN 
— Hohenbergről és Krunglból. Újabb — 8 dr. 5ob 
Fischbach Ottó a.) 
— jellemzése. A hunn-avar és magyar pogánykori 
sír — (I. Nagy Géza a.) : 
—£ Kolozsvári — (I. , A. B." 
—  Kunszentmártoni — (Il. , ab. 7; 
— és ásatások Lelén. (I. Tömörkény István a) 
— a lengyeli őskori telepről. (I. Wosinszky Mór a.) 
— [Lovas-Berényben. Újabb — (I.B. Miske Kálmán a.) 
— Magyarországból, a bécsi udvari természetrajzi — 
múzeumban. Őskori és római — (I. Hoernes M. a.) 
— Magyar pogánykori sir — (Il. Reizner János a.) 
—  Mosony-Szolnok és mosony-jeselhofi bronzkori — 
(I. dr. Sőtér Ágost a.) 
— A nagy-eny edi skytha -— (I. Herepey Károly AEK 
— és emlékek folytatása. A nagyenyedi: skytha - a Szó PR 
(I. Herepey Károly a.) 
— Nagyenyedi — (Arch. értes. XVI. 2.) 
— Nagyőszi és csáktornyai érem — (Arch. értes. 
XI. 84 
sza jJO-bébarn (DJ a) 
— a, petrisi őstelepről, Szamosujvárt. Újabb — (I. 
Orosz Endre a.) 
— Újabb purgstalli — (I. Bella Lajos a.) 
— ügyének törvényhozási szabályozása. Á rógisúg — 4 
(1. Hpl. a.) 
— Sabariai — (I. ,H." a: 
— Selypi — (I. dr. Könyöky Alajos a.) 



életek a gr 8 bb küsépkertők Sír — (l. dr. Éber László 
." és Nagy Géza a.) 

zu TERM Skytha — (I. Herepey Károly aj 
.— Somogymegyei — (Il. D. K. a.) 
— Sopronban. Római borostyánkő — (I. Bella L. a.) 
— Szamosujvár-petrisi ős — (I. Orosz Endre a.) 
— A szeged-röszkei sír — (1. Reizner János a.) 
— a szentesi múzeumban. Okori — (1. Csallány G. a.) 
— Szolnok-Dobokamegyei — (1. dr. Temesváry J. a.) 
— U. az. Ujabb —(I. dr. Temesváry János a.) 

- — Szőreghi — (I. Tömörkény István a.) 
— "Tárkányi — Zala m. (I. Darnay Kálmán a.) 

a tordai Tündérhegyen. Romok és — (I. Téglás 
Kíván a.) 
— A törteli magyar pogánykori — (Il. dr. Pósta 
Béla a.) 
"— Ungmegyei — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 
— Ung- és Beregmegyei — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— a verseczi múzeumban. Vattinai — (l. Milleker 
Bódog a.) 
— UV. az. Újabb — (I. Milleker Bódog a.) 
— Verebélyi — (Arch. értes. XIV. 1.) 
— Zalatnai — (Il. dr. Könyöki Alajos a.) 
— Zombor-sáponyai — (I. ,,Z." a.) 
— -ről. Adai — (Il. Tömörkény István a.) 
ám (— Újabb alpári — (I. Majláth Béla a.) 
— — Apahidán. Ősrégészeti — (I. Orosz Endre a.) 
s— 2 Újabb apúlumi — (Il. dr. Cserni. Béla a.) 
— — Arad- és Temesmegyében. Őskori — (I. Dö- 
mötör László a.) 
— —  Bakonytamásii — (1. Hidvéghy Sándor a.) - 
— — Balácza pusztán. Római — (I. Rhé Gyula a.) 
— — Baranyamegyei — (I. Juhász László -a.) 
— —  Bács-Bodrogmegyében. Régiség — (l. Cziráky 

. Gyula és Roediger Lajos a. is.) 
— — Bilisicsi és egyéb újabb — (I. Tömörkény I. a.) 



.. " Leletekről. A bödebáltatólatéet d — a. Glbitázi K. 19. 
— — — — §ír — (I. Gübitza Kálmán a.) ." : 

5. Em — Új bronzkori" — (1.- Lehóézky Tivadar FE 14 
. — — — Csongrádi és szentesvidéki — (l. Farkas 
(Sándor a.) 
— — 1888—89. Csornai — (l. Lakner Ambró 5 

HGy AN 10 Várat 
"S. Újabb csornai — (1. Bella Lajos a.) 9. 
— — — Ujabb csókai -— (Il. Dudás Gyula aj 

." — — — A csökmői és PASZLZZDYBOST — CL. Cséplő 
. Péter a.) 

— — — Szentes határában Hiátátón. Avar 7 sír — ER 
Csallány Gábor a.) 
— — Római és egyéb Dunántúli — (I. Börzsönyi 
Arnold a.) 

— — — Fiume területén. Őskori — (I. Fest. Aladár a) 
— — — Geszti — (Il. Sennovitz Gyula a.) 7. 3 
-—— — —  Honfoglaláskori — (I. Bartalus Gyula é. vaz 
— —  Hont- és Nógrádmegyében. Bronzkori — (. 

lécéóy Viktor. a.) 
— — Kiskőszegi és mátészalkai — (a ifj. Ter 
Imre a.) véybi 
— — Kismartoni — (I. Bella Lajos a) 7 

— — — Kőtörési — (1. Tömörkény István a.) 
— .— — Újabb kötörési — (I. Tömörkény István. új 

.— — — . Külső puszta-kovácsi — (l. Cséplő Péter ég 
." "Középesy Gyula a. is.) 
.— — — vásatásról és , egyéb bihari — CI. Középosy 

Gyula a.) 
— — — Lévai és nagysárói — (I. Lehóczky Tivadar 2. 
— — —  Livádián (Hunyadmegye). Római — Gé Boro- 

lán István a.) j 
KN — — tt Mikesi :— : (1. Téglás István a.) KS ső 
bé — a —.  Nagy-Gáj-i (Torontál Ma). d. Milleker 
"ZARNI Bódog a.) 
. 9 e Nagysárói és lévai — "4 Lehóczky Tivadar a) 



] 

"Leletekről a honfoglalás korából. Olasz- és horvát- 
. országi — (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— — és ásatás a kőröséri iskolánál. Oroszlámosi — 
(I. Tömörkény István a.) 

— — Oroszváron. Őskori — (I. Sőtér Ágost a.) 
— — Oroszváron. Római — (Il. Sőtér Ágost a.) 
— — Ó-Palánkai — (Il. Pintér Pongrácz a.) 
—  —- Pannonia község területén. Római keramikus — 
(I. Récsey Viktor a.) 

— —- Rábéi (Torontál m.) — (I. Reizner János a.) 
— —  Ráczegresi — (I. Wosinszky Mór a.) 
— — Regüli — (I. Wosinszky Mór a.) 
— —  Rivó-dülői ásatásokról és kőtörési . — (I 
Reizner János a.) 

— — Sabariai — (Il. Kárpáti Kelemen a.) 
— — Sasüllési és söreghi — (Il. Reizner János a.) 
— — a hallstatti korból. Somlyói (Zala m.) — (I. 
 Darnay Kálmán a.) 

"—— — Somogymegyében. Bronzkori — (I. Melhárd 
Gyula a 

— Sopronban. Római — (Il. Bella Lajos a.) 
—  U. az. Római borostyánkő — (I. Bella Lajos a.) 

— Soproni — (1. Bella Lajos a.) 
— — Soproni leletről. Néhány — (I, Bella Lajos a.) 
— — Újabb soproni ős — (I. Bella Lajos a.) 
— — Sopronmegyei — (Il. Bella Lajos a.) . 
— — Söreghi és sasülési — (I. Reizner János a.) 
— — Sümegvidéki — (I. Darnay Kálmán a.) 

— Szabadkán. Újabb régiség — (1. Bibó-Bige 
Előrév a.) 
— — Szabolcsmegyei bronz — (I. dr. Jósa András a.) 
— — aSzamosujvár melletti római telepről. Ujabb — 
(I. Ornstein József a.) 

— — Szarvas határában. Régiség — (I. ifj. Krecs- 
marik Endre a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 39 
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Leletekről Szarvason. Honfoglaláskori — (l íj. Krocs- 
marik Endre a.) 
—- — Szegedvidéki — a. Móra Ferencz 19 
— — Szegvári kőkori — (Il. Farkas Sándor a.) 
— — Baranyában. A szenterzsébeti és egyéb — (. 
Juhász László a.) E 

— - Szentes vidékén. Őskori — (I. Farkas S. a) 
— — és Csongrád vidéki — (I. Farkas Sándor a.) 
— — a székesfehérvári TOJASOILOSTOR Újabb sz b ő 

. Lichteneckert József a.) , 

Eat] 

——— — a 

TA 

[DARU 

£429 

— — A Szilágyvármegyei — (I. Hetes Roréntt a.) 
—- — A szoládi — (I. dr. Kohlbach Bertalan a.) 
— —- Szolnokdobokamegyei újabb — (I. dr. Temes- 
váry János a.) 

— —  Temesvár-környéki — (i. dr. Bleyer Izsó a.) 
— — .Tinnye (Pestmegye) község területén és annak 
vidékén. Újabb régiségi- — (I. Vásárhelyi Géza a.) 

— — Török-kanizsai — (1. Milleker Bódog a.) 
."— — a vaskorból.. Sír — (I. Darnay Kálmán a.) - 
— —  Vágsellyei — (Il. Gresznáryk József a.) 
— —  Velem-szent-vidi — (Il. Báró Miske Kálmán a.) 

—  Vetőházi (Sopron m.) — 1 képes táblával. (I. 
Pella Lajos a.) 

Leletről. Áradvidéki bronz — (1. Dömötör László 538 
Egy bakony-romándi urna — (Il. Récsey Viktor a. 
Balassagyarmati — ((l. Wagner István a.) 
Bogsányi (Román-) bronzkori — (I. Daróczy Z. a.) 
A borsod-harsányi őskori — (I. Récsey Viktor a.) 
— brádi bronz — (Il. Dömötör László a.)  . 
— dankófalvai bronz — 1. ábrával. (I. Lehóczky 
Tivadar a.) § 
Egy dolyányi bronz — (Il. Pintér Sándor a.) 
Domaszéki (A szeged-) magyar pogánykori SÍr — u. 
Reizner János a.) 
Az ecsegi bronz — (I. Pintér Sándor a.) . 
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"— Leletről. A Felső-Szent-Lászlói (?) bronz — (I. Báró 
Miske Kálmán a.) 

— — galamboki sír — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Gégényben. Honfoglaláskori — (I. dr. Jósa András a.) 
— A harsány-borsodi őskori — (I. Récsey Viktor a.) 
— — hohenbergi — (I. dr. Fischbach Ottó 8 

— — kássai sír — (I. Mihalik . József a.) 
— — kántorjánosii (Szatmár m.) bronz — (l. dr. Jósa 

András a.) 

" — — kápolnásnyéki bronz — (I. Báró Miske Kálmán úg 
— — kecskeméti Miklóstelepi sír — (I. Kada Elek a.) 
— — kemecsei bronz — (I. dr. Jósa András a.) 
— Kenézi (A takta-) bronz — (I. dr. Jósa András a.) 
— A kisderzsidai — (I. Fetzer J. F. a.) 
— — kőszegi vas — (Il. Darnay Kálmán a.) 

5. krungli — 1 képes táblával. (1. dr. Fischbach 
§ Ottó a.) 3 
— — liptószentmártoni kard — (I. ifj. Kubinyi Miklós a.) 
— Mezőturon. Honfoglaláskori — (Il. Supka Géza a.) 
— — Munkács melletti  Gallis-hegyen. Vaskori — (l. 

Lehóczky Tivadar a.) 

— — nagyberki (Somogy m.) — (I. Melhárd Gyula a.) 
— — nagyváradi szobor — (I. dr. Némethy Gyula és 

Cséplő Péter a. is.) 

— Nagyváradon. Bronzkori — (I. Cséplő Péter a.) 
— Petőházi — (1. Bella Lajos a.) 
—  Pinkahegyi. Szécsény — (I. Báró Nyáry Albert a.) 
— A piricsei (Szabolcs m.) bronz — 1 képes táblával. 

(I. dr. Jósa András a.) i 

— — pulai — (Il. Melhárd Gyula a.) 
— — répási sír — (Il. dr. Könyöki Alajos a.) 

nh — Román-bogsányi bronzkori — (I. Daróczy Zoltán a.) 
"— Sáponyai — A zombor- (I. Dudás Gyula a.) 
— Sümeghvidéki skytha — (I. Darnay Kálmán a.) 

39" 
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Leletröl. A szeged-domaszéki magyar fegánytóli Sír — 
(I. Reizner János a.) 

jé Szegedvidéki — (I. Reizner János a.) 
 ZETÉE Szeghegyen. (Bács-Bodrog m.) Koraközépkori lovas 

sír — (1. Roediger Lajos a.) 
— A szegvári kőkori — (I. Farkas Sándor a.) 
— — Szepességben. Kőkorszakbeli — (I. dr. Horváth Á. a.) 
— Szécsény-pinkahegyi — (I. B. Nyáry Albert a.) 
— — takta-kenézi bronz — (Il. dr. Jósa András a.) 
— — tarczali — (Il. dr. Jósa András a.) 
— Tinnyei érem — (Il. Vásárhelyi Géza a.) 
-— — tinnyei urnatemető és egyéb ottani — (I. Vásár- 

helyi Géza a.) 
— — tiszaszentmártoni bronz — (1. dr. Jósa András a.) 
— — tiszaverzsényi érem — (Il. dr. Réthy László a.) 

. . — — tömörkényi(Csongrád m.) bronz — (I. Reizner J. a.) 
. — — turóczmegyei — (Il. Undset Ingw. a.) 
— — vissi arany — (Il. dr. Jósa András a.) 

— zombor-sáponyai — (l. Dudás Gyula a.) 
Lelén. Leletek és ásatások — (Il. Tömörkény István a.) 

.— Lelhelyekről a Királyhágóntúli területen. Régi telepek- 
és — (I. Martian Julián a.) 

— -éről. A nyitrai várhegy oldalában talált régi cse- 
repek és csontok — (I. dr. Ádám Endre a.) 

— -ről Fiume területén. Őskori — (I. Fest Aladár a.) 
Lelkek. Daczos — (l. Földes Imre a.) 
Lelki átöröklés. A — Mutatvány., (1. Ribot Th. a.) 
— élet alaptörvényei. A — (I. dr. Baló József a.) 
— élet egysége. A — (l. Alexander Bernát a.) 
— ismeret problemái. A — (I. dr. Vásárhelyi József a.) 
Lelői, öthalmi és ó-bébai ásatások. (I. Reizner János a.) 
Leltára 1669 január 1-én. A huszti vár lövőszerszámai- 

nak — (Il. Koncz József a.) 
— Radecius ingóságainak — (I. ,,h. j." a.) 
— 1665-ből. Székelyhid vára hadi könalotálnáki — (l. 

Koncz József a.) 



Lembergi kiállításon. Régiségek a — (I. ,h. j." a) 
nat . Lemez Albániából. Griffes díszű arany — Ábra. (Arch. 
5; értes. XXIV. 4.) 

Fibula vagy szíjtartó — (I. ifj. Kubinyi Miklós a.) 
sárgarézből a n. múzeumban. XVII. századi taréj- 
tartó — Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 

. . (I. Schuller Alajos a.) 

Hazslinszky Frigyes a.) 

-ről. A verseczi ötvös — (]. Mihalik József a) 

László a.) 

fő Elláneki falchrónikáról. A — (I. Téglás Tb a.) 
. — -ről. 1501-ik évi rovátkos botok — (Il. Téglás I. a.) 

s ; Lenard Fülöp. Az elektromos erővel párhuzamosan 
irányított kathodsugarak magatartásáról. (Math. és 
term. tud. értes. XVI. 3.) 

 "— és Klatt Virgil. Földalkáli phosphorokról. (Math. és 
t. t. értes. XXII. 5.) 

. Lendl-féle mikroszkop tárgyában. Szily Kálmán elő- 
terjesztése a — (1. Szily Kálmán a.) 

3 (Math. és term. tud. értes. X. 1, 3.) 
Átmeneti alakok egyes pókfajok közt. Kivonat. 
(Akad. értes. 12.) 

- Egy új szerkezetű  mikroskóp. Kivonat. 
értes. 23.) i 
"Néhány Epeira fajról. (Math. és t. t. értes. IX. 2.) 

(Akad. 

L. K. és E. Inconspicua E. S. nevű fajokról. 16 
ábrával. Adatok az újabbirányú Descendentia-elmé- 
.lethez. 355—371 lap. 1891. (Math. és term. tud. 
közl. XXIV. 7.) i —.50 
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-ek csomóvonalainak metszési pontjairól. A rezgő — 

-gombák [Agaricini] elterjedése. A magyarhoni — (I. ty 

-sajtoló bronzminták Fönlakról. Újabb —- (I. Dömötör 

Adolf dr. A mikroskóp egy . újabb szerkezetéről 8 

Tanulmányok az Epeira Cucurbitina Cl., E. Alpica 



614 Lendvai— Lengyel 

Lendvai Jenő. Temesvár város közgazdasági leírása. 62 

Lendván. A küruczok — (Il. dr. Merényi Lajos a.) 

. Lengések a földnehézség erőterében. Nagy kitérésű 
vízszintes — (l. Tangl Károly a.) " . 

— -idők méréséről. Nagy — (Il. B. Eötvös Loránd a) 

Lengyel alkotmány története. A — (I. Hüppe S. a.) 
Lengyel Béla dr. A mohai Ágnes-forrás új elemzése. 
" Kivonat. (Akad. értesítő 20. és Math. és t. t. értes. 

IX. 8/9.) 
— A radióactiv baryumról. (Math. és term. tud. értes. 
MV ELL 2.) 
— A salétromsav meghatározása térfogati úton. CSERE 

és térm. tud. értes. VIII. 6/7.) ; 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 5.) 
—- A tricarbonsulfid szerkezetéről. (Math. és term. gélt 

értes. XII. 8/9.) 
— Adatok a calcium chemiájához. (Math. és term. tud. 7 

(.X . értés. XIV. 2, XVI. 3.) 
— beszéde Than Károly ravatala fölött az Akadémia 

oszlopcsarnokában 1908 jul. T-én. (Akad. értes. 
224/ 225.) 

. — Egy új szénsulfid. (Math. és term. tud. értes. XII. 2/3.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 49.) 
— Emlékbeszéd Moissan Henrik k. tag felett. 12 lap. 

1910. Arczképpel. (Emlékbeszédek XV. 1)  —.40. 

— Jelentés a Forster János-pályázatról. (Akad. értes. 166.) 
— — a Lévay-alapból hirdetett pályázatról. (Akad. 

értes. 93.) 
— — a mezőgazdasági Lévay-pályázatról. (Akad. értes. 

43, 152/153.) 
— Néhány gáz hatása a photograph-lemezre. (Math. 

és term. tud. értes. XVI. 5.) 
— Plósz Pál emlékezete. 13 lap. 1904. (Emlékbeszédek 

XII. 4.) —.30 



és a18 2/8). 16 
. (I. , Math. és. term. tud. közl." és , Math. és tsa 
tud. értes." a. is.) 

Lengyel éremlelet. (I. L. T. a.) 
e és szlovén szók a magyar nyelvben? (Il. Asbóth 

Oszkár a.) 
.-falvi aranylelet. d ALA Cast 68 
főcanceHárhoz és fővezérhez. Balassa Bálint levele 
Zamojszky János. — (Il. dr. Szádeczky Lajos a.) 
hadak laktáborozása Erdélyben 1678-ban. Franczia — 

. (. Koncz József a.) . 
hadjárat színhelye. Az 1579-ik évi — Rajz. (Had- 
tört. közl. I. 2.) 
— -ából. Vitéz Kádár István éneke Rákóczy György 
.1657-iki — (I. Deák Ferencz a.) 
. király által 1579-ben. (Melléklet.) Polock ostromlása 
Báthory István — (Hadtört. közl. I. 2.) 
—  -ság. I. Rákóczy. György és a — (I. Lukinich 
Imre a.) 
Loránd. Adat a pepsinemésztés thermodynamikájához. 
(Math. és t. t. értes. XXIII. 2.) 
örökösödési háborúról 1734. Egykorú levél a  — (l. 
Thaly Kálmán a.) 
renaissanceban. Magyarország szerepe a — (Il. dr. 
Divéky Adorján a.) 

. seregben szolgáló MAGYAT huszárok számára ] ÉGES 
1586. Báthory István lengyel király hadi rendtar- 

".. tása a — (I. Barabás Samu a.) 
pngYet ásatások 1888-ban. 2 ábrával. (I. Wosinszky . 

"Mór a. 
éz B. — neolith-kori sírmezőkből. Ékszerek a — (l. Wosinszky 

. Mór a.) 
- őskori telepről. Leletek a — (Il. Wosinszky Mór a.) 

ú . ri öámála agancs- és csonteszközei. A — (I. keöyézezőgel 
. Mór a.) 
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Lengyeli telep csiszolt kőeszközei s azok. készítósi. vk 

onákösel ÖSÁZA 

módja. A — (I. Wosinszky Mór a.) ; TAT ARE 
Lengyelország királya. Báthory István — Arozképcs ME 

(Hadtört. közl. I. 2.) ; 21 
— -ban. A magyar sodrotij 0s zománcz — a Lepszky 

Lénárd a.) 
— —- Mágyar ötvösök krónikája — (1. Lepszky Lénárd a) 

965AZÉKES II. Rákóczy György — (I. Szilágyi Sándor a.) 
— ból, visszatérése után 4 nappal Kemény Jánoshoz, 0. 

ki tatár rabságban ott maradott; 1657 augusztus 7. 07. 
II. Rákóczy György levele — (Hadtört: közli. "Vé eset 

— -i adalékok hazánk s főleg Erdély XVI-XVII. 0. 
századi történetéhez. (I. Veress Endre a.) 18 

— — művei. Firenzei János magyar és " s (k sast ona 
" berg" a.) ME sk 

Lenhossék József dr. felett. Emlékbeszéd — dr. Mi- atot 
. " hálkovics Géza r. tagtól. (Eimlékb. VII. 8.) .—90 
— Mihály dr. A centrosomáról. (Math. és term. tud. JAS 

értes.. XVI. 3.) "tő 
— A chorionhámról. (Math. és term. tud. értes. XX. 2 3) 8 

.— A díúczhegyek fejlődéséről. (Math. és term. tud. 
értes. IX. 8/9.) HÚ 

— A gerinczvelői idegek hátulsó gyökereiről. 6 ábrával. NAG 
46 lap. 1889. (Term. túd. értek. XIX. 6. és Math. ; 
és term. tud. értes. VII. 8/9.) —.80 

— A periferikus idegrostok fejlődéséről. (Math. és term. 
.. tud. értes. XXIII. 2.) ! 
— beszéde Hőgyes Endre rt. ravatalánál 1906. szep- 

tember 10-én. (Akad. értes. 202.) 
— Jelentés az Akadémiák szövetségének 19083. évi 

gyűléséről. Előterjesztis — (Akad. értes. 167.) z 
Leó császárnak a Hadi. Taktikáról szóló munkája. 

Bölés — (1. dr. Vári Rezső a.) 
— taktikája, mint magyar történeti kútforrás. Bölcs — 

(I. Gyomlay Gyula a.) 



ht Leó itikájünek az (ldendátbán levő kéziratai. (I. dr. 
a Ji . Vári Rezső a.) 

. — (I. dr. Vári Rezső és Bárczy Oszkár a. is.) 
. Leodiushoz. Szenczi Molnár Albert levelei Camera- 
. — riushoz és — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

. gyelországban. (2 képes melléklettel, 1 képes táblá- 
val és 19 ábrával.) Függelék : Magyar ötvösök króni- 
kája NA ESYSÉSENZAR b (Arch. ért. X. 1.) 

0.) 

(Arch. értes. XI. 1.) 
ML áskih Andor. A barczikai lelet. (Arch. értes. XXV. 5.) 
. Letkés faunájához. Adatok — (I. Franzenau Ágoston a.) 
. Leubezes. Egy rejtelmes szó. (1. Melich János a.) 
Leustach Laj jos. Keresztes  cserépbélyeg. Ábrával. 

. " (Arch. értes. XV. 4.) 
Leutheni csata után. A bajor választófejedelem levele 

- Leutsch" nevezetű neolith-telepről. Az , Alte — (Il. dr. 
Horváth Ákos a.) . 

niai és — (1. Lőrenthey Imre a.) 
Levegő alsó és felső áramlásainak téves éz A — 

. — (I. Hegyfoky Kabos a.) 
 "— összetételéhez. Adalék a — (1. Iosvay Lajos a.) 

. —— termények mennyiségi meghatározása. A — (I. dr. 
: Ílosvay Lajos a.) 

. Levele gróf Nádasdy Ferenczhez a leüutheni csata után. 
. A bajor választófejedelem — (Hadtört. közl. IV. 2.) 

. — A Szemere-tár Bajza — (I. , R" a 
. — A tihanyi apátság 1055-iki jiagibó — (1. Szamota 

":dotyán a.) 

. 166—Levele já VNTKE ÉKE EL 7 

. Lepszy Lénárd. A magyar sodronyos zománcz Len- 

FF éssállás Mástrióbt mellett. Sikerült — Ördtstt, közl. 

. Lesencze-Tomaj jról. Népvándorláskori fülrevaló — Ábra. : 

gróf Nádasdy Ferenczhez a — (Hadtört. közl. IV. 2.) 

Levantei-korú rétegei és ezek faunája. Budapest panno- . 

— -ben égéskor keletkezett nitrogéntartalmú mellék- 



JENEY je Levele 

Levele az erdélyi szászokhoz. (1540. nov. 11.) Petrovics 
. Péter, Enyingi Török Bálint és Martinuzzi György — 

(I. , Kárffy Odön: Adatok Buda történetéhez" a.) 
— Abády Benedek Nádasdy Tamáshoz intézett — (I. 

Abády Benedek a.) 
.— Szász Károlyhoz. Abonyi Lajos — (I. Györe János a.) 
— Ali kapudán basának — (Il. , Hadtört. okmánytár" 2. 

szám a.) 
— s három ismeretlen verse. Aranka György. két — ,. 

(1. dr. Kristóf György a.) 
3 ki Hunfalvy Pálhoz. Arany János — (I. Pais Dezső a.) 

— Abonyi Lajoshoz. Arany János két — (I. Györe 
. János a.) 
a didaktikus költészetről. Arany — (1. Dézsi Lajos a.) 

Kossuth Lajoshoz. Bajza József — (1. Kováts László a.) 
Széchenyihez az , Auróra" és , Tudománytár" ügyé- 

1" ben. Bajza — (I. dr. Viszota Gyula a.) 
— Zamojszky János lengyel főcancellárhoz és fővezérhez. 

Balassa Bálint — (I. dr. Szádeczky Lajos a.) 0. 
— hadkiegészítési ügyben báró Orczy Lőrinczhez 1757- 

— Csatóhoz. Bajza egy ismeretlen — . (1. dr. Bajza J. a.) 

ből. Gróf Batthyány Lajos nádorispán — (Hadtört.. 
közl. IX. 4.) 

— gróf Teleki Sámuelhez. Benkő József — (1. Gulyás 
Károly a.) 

— Bernát Gáspár egy — (I. Ádám Kálmán a.) 
— 1562-ből. Bécsi könyvnyomtató — (Irod. tört. közl. 

HI. 1) 
sak kőszegi bíróhoz. Bujdosó kuruczok paprikás — (l. 

Thaly Kálmán a.) 
— Sinai Miklóshoz. Cornides Dániel — él. dr. Dézsi 
ALLATOK JAT 7 
— a beszterczeiekhez Bonczidáról 1686 május 11. Csáky 

László — (I. K. J. a.) 
— Salamon KFerenczhez. Csengery Antal — (I. Jónás 

Károly a.) : 
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Levele Deli László szőlőskei paphoz. Csécsi János — 
. —— (I. Csűrös Ferencz a.) 
.— a Vörösmarty árvák érdekében. Deák Ferencz — (I. 

. Rexa Dezső a.) 3 
— Budenz Józsefhez. Deák Ferencz két — (Akad. 

. értes. 254.) 
— Bolyai Harkashoz. Döbrentei Gábor — (I. Koncz 

. "József a.) 
— az Akadémia szervezéséről és megalakulásáról. 

. —— Döbrentei Gábor eddig. ismeretlen — (1. Székely . 
E " — Ödön a) 
. — — Cserey Farkashoz. Döbrentey három — (I. Ferenczi 
Ms Zoltán a. 

-(Akad. értes. 205.) 
a Graf-féle antik-arczképgyűjteményről. Egy magyar 
festő — (Arch. értes. XI. 2.) 
1631-ből. Eszterházy Miklós nádor articulus — (Il. 
Geöcze István a.) . 

- Santo Guccio uti — (I. Krejcsi Ferencz a.) 
gróf Rhédey Lászlóhoz. Bikszád 1661 január 2. 

. Haller János — (Il. K. J. a.) 
. Báró Jósika Miklós két — (I. dr. Esztegár Hászló a 
"— — Nyári Pálhoz. (Il. Thúry József a.) 

— a gyulafehérvári professzorokhoz. Kanizsai Pálfi 
. . János — (Il. Mokos Gyula a.) . 

Kazinczy Ferencz egy kiadatlan -- (I. Demek Győző 
.és Huttkai Lipót a. is.) 
György Józsefhez. Kazinczy —- (I. György dok a.) 
1811. 1816. 1826. Kazinczy Ferencz három — (l. 

. Szinyei Gerzson a.) 
Rumihoz 1812-ből. Kazinczy ismeretlen — (1. Récsey 

KENVIKtOT a) 
— Kazinczy Ferencz két ismeretlen — (Il. Gulyás K. a.) 

— gróf Ráday Gedeonhoz. (I. Ballagi Aladár a.) 
Siegwart szerzőjéhez. Kazinczy — (1. Jónás K. a.) 
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Duka Tivadar t. taghoz. Stein Aurél k. tag —. 
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" Levele Szerdatályi Lászlóhoz. Kázínezy két — 5 Piac 
Ferencz a.) 

— a miskolczi evang ref. egyház presbitósátnábaás a 
Kazinczy Gábor — (I. dr. Tüdős István a.) 

— "Toldy Ferenczhez. Báró Kemény Zsigmond — (l 
Pais Dezső a.) 

— Egy régi Graduál. Kerekes Ábel — (I. Erdélyi Pál a.) 
— Kisfaludy Sándor egy eddig ismeretlen — (Akad. 

értes. 243.) ta 
— Fáy Andráshoz. Kisfaludy Sándor — (I. Vértesy d jó HA hi 
— az insurrectióból. Kisfaludy Sándor két — (Il. dr 

.  Lampérth Géza a.) 
— Döbrentei Gáborhoz. Kisfaludy Sándor két — (I. 

gróf Kuun Géza a.) ; ; 
 "— Diószegi Sámwuelhez. Kitaibel Pál — (I. Kimnach 

. Odön a.) 
— gályarabságából 1675. Kocsi Csergő Bálint — Mek 

.  Mokos Gyula a.) I 
—  Apaffihoz nyomdai dolgokról. Kolozsvári István — 

(Irod. tört. közl. XV. 4.) 
— Kovács Ferencz alapító — (Akad. értes. 58.) 
— Kölcsey — (Il. dr. Borowsky Samu a.) 
— Kölcsey Ferencz két és Kazinczy Ferencz egy ki- 

adatlan — (I. Varbói Györe János a.) 3 
—- 16833-ból. Id. Kölcséri Sámuel — (Irod. tört. közl. 

HI 13 : 
— Guzmicshoz. Kultsár István — (I. Récsey Viktor a.) 
— Révész Imréhez. Lugossy József — (1. Révész K. a.) 
— 1614-ból. Magyar könyvnyomtató — (Irod. tört. 

közl. IL. 1.) 
— , Ujhelyi tl Al enyi egy török rab felől.  Mágochi 

Gáspár — (Il. K. A. a.) 
— Ujhelyi György özveg gyéhez Berhany Aga török rab - 

dolgában. Mágócsi Gáspár — (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
— gróf Nádasdy Ferenczhez. Mária Terézia ÖEASSÁNRRA ezé. 

(Hadtört. közl. I. 2.) 91 
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Levele Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 1757-ben a 
" . morva-sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja. 

. Mária Terézia megbizó — (Hadtört. közl. II. 1.) 
ani SMátLyás király két — (Il. G—y a 
— , melyet az otrantói vállalat alkalmából nápolyi 

követéhez, az egri bibornok-érsekhez írt. Mátyás 
királynak hadművészeti szempontból legérdekesebb — 

(I. Kőöszeghy Sándor a.) 
j a "— gróf Eszterházy Miklóshoz. 1625/26. Mehemmed 

budai pasa négy — (I. dr. Merényi Lajos a.) 
— "Teleki Mihályhoz, Béldi Pál bodolai kastélyának 

ostromáról 1676 április 30-án. Mikes Kelemen — 
Ma) 

48 AR herczeg Lobkovitz tábornokhoz. Gróf Münch orosz 
táborszernagy — (I. J. J. a.) 

— — — Kölcsey haláláról. Obernyik — (1. Zsák J. Adolf a.) 
vs SE Pajor Istvánhoz. Madách Imre két — (1. Szilágyi 

Sándor a.) 
MESS tág Imréhez; Pálbázi Gönéz: Miklós Pródikátor — 

(Irod. tört. közl. XV. 3.) 
3 -— Somogyi Gedeonhoz. Pázmándy Dénes — (I. Kara 

Győző a.) 
. — Szentpáli Kornis Farkas  udvarhelyszéki főkirály- 

biztoshoz, Báthory Zsigmond fejedelem hadbaszállása 
. felől. Petkó János — (I. , —ys." a.) 

§ . — Bacsó Jánoshoz. (Hasonmással.) Petőfi — (Irod. tört. 
" közl. VIII. 1.) 3 

— Petrarca , Szózatjai és egyik latin költői — (I. 
. Hegedüs István a.) 
— Pulszky Ferencz ig. és tt. — (Akad. értes. 62.) 
— Raduchius György — (I. Kemény Lajos a.) 

. — — Id. gr. Ráday Gedeon halotti — (1. László Imre a.) 

. .  — II Rákóczy Ferencz — (I. , Hadtört. okmánytár" 5. 
. szám a.) 
— 1658-ból, az első török támadás idejéből. II. Rákóczy 

György fejedelem nehány — (Il. K. J. a.) 
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Levele Lengyelországból, visszatérése után 4 nappal 
Kemény Jánoshoz, ki tatár rabságban ott maradott ; 
1657 augusztus 7. II. Rákóczy György — (Hadtört. 
közl. V. 5.) 
Kapuváry Antal veszprémi kanonokhoz. Révai Miklós 
Eredeti — (I. Jónás Károly a.) . 
Révai Miklós néhány újabb — (Il. dr. Récsey V. a.) 
Paintner Mihályhoz. Révai Miklós — (Il. dr. Récsey 
Viktor a.) ; 
Rimay János — (Il. dr. Illéssy János: Írod. tört. 
tarlózatok IV.) 
Kisfaludy Károlyhoz. Saphir —- (I. dr. Esztegár L. a.) 
Fábián Gáborhoz. Stettner György tizennégy , — 

. (Akad. értes. 248/249.) 
Pajor Istvánhoz. Szemere Miklós két — (I. Szilágyi 
Sándor a.) 
a montecassinói apáthoz. Szent László király ki-. 
adatlan —- (1. Fraknói Vilmos a.) 
Szepsi Csombor. Márton életéhez. Thállyai János " 
cambridgei tanuló — (I. Kemény Lajos a. 
Széchenyi és Kossuth két . kiadatlan — (I. Zsák J. 
Adolf a.) 
Kiss János magyar tud. Akadémiai rendes taghoz. 
Gróf Széchenyi István — (Akad. értes. 135.) 
Gróf Széchenyi István 1832. május 30-án Udvardy 
Cserna János levelező taghoz intézett — (Akad. 
értes. 14. [181-ik lap.]) 
Arany Jánosról. Szilágyi István — (I. Gyulai Ágost a.) 
Ruúdolf császárhoz 1593-ban. Szinán pasa — (I. 
Gömöry Gusztáv a.) 
a nádorhoz 1634 márcz, 21. Szunyogh Gáspár — 
(Hadtört. közl. X. 2.) 
1678-ból. Czeglédi István életéhez. Teleki Mihály — 
(Irod. tört. közl. III. 1.) 
1560. "Thelekessy András kassai kapitány czíme- 
res — (l. dr. Komáromy András a.) 
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2 Levele. Tompa Mihály két — (Il. dr. Borovszky Samu a.) 
. Teleky Mihályhoz, 1670-ből. Ujhelyi Pál huszti prae- 
fectus — (l. K. A. a.) 
Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542 és 1550-ben. 
Varkocs György és Salm Miklós — (Il. Geöcze 
István a.) 
Apafihoz. Veresegyházi Szentyel Mihály -- (Irod. 
tört. közl. XV. 3.) 
Sopron vármegyéhez az 1655-ik évi honvédelmi tör- 
vény végrehajtása iránt. Wesselényi két —- (1. dr. 
Merényi Lajos a.) 
Wesselényi kiadatlan — (I. Ponori Thewrewk Emil a.) 
az Akadémia megalapításáról. (WHacsimilével.) Báró 

. Wesselényi Miklós — (Akad. értes. 38.) 
ifj. Wesselényi Ferenczhez. Wesselényi Miklós — 
(I. Ferenczi Zoltán a.) 
Zsigmond királynak — (I. Hadtört. okmánytár 1 
3. és 7. szám a.) 
Zvonarits István — (l. Kemény Lajos a.) 

Levelei. Br. Apor Péter verses művei és — ((.. , Mon. 
hung. hist.") II. oszt. XXXVI/XXXVII. kötet.) 
Abonyi Lajoshoz. Arany János — (I. dr. Esztegár 
László a.) 
Salamon Ferenczhez. Arany János — (I. Jónás 
Károly a.) 
Arany Jánoshoz. Petőfi Sándor — (I. Akad. értes. 119.) 
id. báró Ráday (Gedeonhoz. Bacsányi János — (I. 
Molnár János a.) 
Balassa Bálint — (l. Erdélyi Pál a.) 

- Radvánszky Lászlóhoz és Jánoshoz. Benczúr József 
— (I. Szentpétery Imre a.) . 

— gróf Teleki Sámuelhez. Benkő József, gr. Széchenyi 
Ferencz, gróf Festetich György, Aranka György — 

.. (I. Gulyás Károly a.) 
Bessenyei György — (I. Zsák J. Adolf a.) 

- Bessenyei Sándor — (I. Baros Gyula a.) 
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Levelei Édes Alberthez. Fábián Gábor — 8. Lévay 
hez József a.) 

." . . . — Rákóczyhoz. Geleji K. István — (I. Beke Antáb a.) 

. —— — Warkas Józsefhez. Guzmics Izidor — (I. dr. Révay 
" . Sándor a.) 

János — (I. dr. Lukinich Imre a.) 
— Hell Miksa — (I. Irod. tört. közl. III. 2/3.) 
— magyar tudósokhoz. Holland tudósok — (Il. Zoványi 

Jenő a.) 3 
— Bajza Józsefhez. Horváth donAlY — (Irod. tört. 

"ti KÖZI,  X.VI..2.) 
"— Prielle Kornéliához. Irók — (1. Vértesy Jenő a.) 

. Miklós — (I. dr. Esztegár László a.) 

Gyula a.) 
"— hadjárataira, küzdelmeire és fejedelemségére vonat- 

János eredeti — (1. Koncz József a.) 
— Báró Kemény Ferenczhez. Báró Kemény Zalemátal 

A yól — (Il. R. Kiss István a.) . 
. — — Wesselényi Miklóshoz. Báró Kemény Zsigmond — 
A (I. Ferenczi Zoltán a.) 
— —— — — Bezerédj Györgyhöz. Kisfaludy Sándor — (I. Maróthi 
ja Rezső a.) 
ös — Kölcsey kiadatlan — (I. Naményi Lajos a.) 
aA — b. Wesselényi Miklóshoz. Kölcsey Werencz — (ll. 
BG. Ferenczi Zoltán a.) 

— ifj. gróf Bethlen Istvánhoz Caricleáról. Laskai János 
verses — (l. Dézsi Lajos a.) 

. ! .  — Magyar írók — (I. dr. Esztegár L., dr. Bányai 
sei Elemér és Szász Béla a.) 
ke — a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban. Magyar 

írók — (Il. dr. Esztegár László a.) 

ser d 

"162 pg 
6 dea 

—- I. Apaffy Mihály és Bethlen Gergelyhez. Haller 

— a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában. B. Jósika 

L Kálmán Farkashoz. Lugossy József — (I. Hat 

kozólag, részint kivonatban, részint egész terjedelmök- 
ben 1659 fehruár 1-től 1662 január 8-áig. Kamáty 
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j Levelei Egressy Gáborhoz. Magyar írók — (Il. Esztegár 
László a.) 
b. Jósika Miklóshoz. Magyar írók — (I. dr. Szá- 
deczky Béla a.) 
gróf Zay Károlyhoz. Magyar irók — (I. Gragger 
Róbert a.) 
Döbrentei Gáborhoz. Malom Lujz — (I. Rexa D. a.) 
Martinovics Ignácz — (Il. Zsák J. Adolf a.) 
gróf Teleky Sándorhoz, hadi hirekről, 1742—1743. 
Mária Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák : 
Székely Zsigmond, Toldalagi János és Székely 
András — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
a mainzi választófejedelemhez az 1605. évi magyar- 

. országi hadi eseményekről. Mátyás főherczeg — ((. 
Gömöry Gusztáv a.) 
Mátyás király — (I. , Mátyás király" a.) ; 
a fejedelemségért vívott utolsó küzdelmei időszaká- 
ból. 1658—1660. II. Rákóczy György fejedelem. 
eredeti, sajátkezű — (1. Koncz József a.) 
Teleki Sámuel grófhoz. Révai, Kazinczy és Kisfaludy 
Sándor — (I. ifj. Biás István a) 
Paintner Mihályhoz. Révai Miklós — (I. dr. Récsey 
Viktor a.) 
1730—39-ből és följegyzései 1740-ből. De Saussure 
Czézárnak törökországi — (Il. Thaly Kálmán a.) 
Stein Aurél k. tag. újabb — (Akad. értes. 218.) 
Szalárdi János kiadatlan — (I. Koncz József a.) 
Camerariushoz és Leodiushoz. Szenczi Molnár Albert 
— (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
Borsodvármegyéhez. Gróf Széchenyi István — (Il. 
Gróf Széchenyi István kiadatlan leveleiből. II. a.) 
Fabriczy Sámuelhoz. Gróf Széchenyi István — (Akad. 
értes. 148.) 
gróf Festetich Dénesné szül. gróf Zichy Karolin úr- 

. nőhöz. Gróf Széchenyi István -— (I. , Gróf Széchenyi 
István kiadatlan leveleiből" I. a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 40 
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Levelei Hortelétáki Károlyhoz. Gróf Badchényi István — 
(Akad. értes. 134.) 
gróf Széchenyi István ifjúkori — (1. Zichy Antal a.) 
Kazinczy Gáborhoz. Tompa Mihály — (I. Ferenczi 

. Zoltán a.) 
Vörösmartyhoz. B. Wesselényi — (I. Ferenczi Z. a.) 
füleki kapitánysága idejéből. 1639—1644. Wesselényi 
Ferencz — (Il. dr. Merényi Lajos a.) 
barátjaihoz, Bártfai Lászlóhoz és Jósika Miklóshoz. 
Wesselényi Miklós — (Il. Pap Károly a.) 
báró Kemény Zsigmondhoz. Báró Wesselényi Miklós — 
(I. Ferenczi Zoltán a.) 
-ből. Gróf Bercsényi László, franczia maréchal, ifjú- 
kori magyar — (1. Thaly Kálmán a.) 
— U. a. 1740-ből. (1. Thaly Kálmán a.) 

— Gróf Széchenyi István kiadatlan — (Il. gróf Szé- 
chenyi István a. és Akad. értes. 172, 179.) 

-nek nitrogéntartalmáról. Erdei fák — (Il. Zemplén 
Géza a.) 
— " keletkezése. Mikes , Törökországi — (1. Császár 
Elemér a.) 

-inkben. Magyar viseletképek czímeres — (I. dr. 
Szendrei János a.) 
-iről. Mikes törökországi — (I. Miklós Ferencz a.) 

Levelek a göttingai kir. egyetem könyvtárából. (Il. dr. 
Dézsi Lajos a.) 
a hódoltság korából. (]. dr. Kárffy Ödön a.) 
Aranyhoz és viszont Aranytól. (1. , Arany János 
levelezése" a.) 
Arany Jánoshoz intézett német, franczia, angol és 
olasz — (I. , A. J. levelezése" IV. közl.) 
Kazinczy — (Il. ,szy." a.) 
a nemz. múzeumban. Kemény — (Il. Pais Dezső a.) 
gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós 
levelezéséből. Kiadatlan — (I. Ferenczi Zoltán a.) 
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Levelek a M. Tud. Akadémia 1841. szeptember 3-án 
választott tagjaihoz. Üdvözlő — (I. , Akadémia" a.) 

"— és akták az 1607/8-iki hajdúlázadás történetéhez. 
(I. dr. Komáromi András a.) 

"—— és okiratok. Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére 
vonatkozó — (I. Barabás Samu a.) 

— Jászai Pál irodalmi hagyatéka — (I. Czékus László a.) 
— rendellenességeiről. Vizsgálatok a növény — (I. Klein 

Gyula a.) 
— Zrinyi Miklós 1664-ik évi téli hadjáratáról. (I. Koncz 

József a.) 
— -ről. A gróf Széchenyi Istvánhoz intézett fontosabb — 

(1. Zichy Antal a.) 
"— — 1827—1835. A gróf Széchenyi TÜLVÁNNKOS intégatt 

megtisztelő — (Il. Zichy Antal a.) 
Leveles János. Ujonczfogadás 1757-ben. (Hadtört. közl. 

XT.) a 
e TESKÖNYVE Thököly Imre fejedelem 1691—1692-iki 

(I. , Magyar történ. emlékek." Második osztály 

"— -éből. Kanizsai Pálfi János — (I. ifj. Tóth Ferencz a.) 
— nyomtatvány  1624-ből. Egy — (I. ifj. Kemény 

Lajos a.) 
Levelezése. Báró Apor Péter verses művei és — Be- 

mutatta Szádeczky Lajos. (Akad. értes. 158.) 
— Arany János — (Il. , Arany János" a.) 
— a rendjel dolgában. Arany János — (Il. , Arany 

János levelezése" III. kö/l.) 
— Bajza József családi — (1. dr. Bajza József a.) 

.— feleségével. Barcsay Ábrahám -— (Il. Nagy Iván a.) 
— Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly — (Il. Bolyai 

Farkas a.) 
— Fábián Gábor — (I. Kara Győző a.) 
— Kazinczy Ferencz — (I. , Kazinczy Ferencz" és dr. 

. Váczy János a. is.) 
— Kazinczy Ferencz családi — (I. Dékáni Kálmán a.) 

40" 
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Levelezés—Levél 1 

kezel 

: Levelezése Hápág Sámuellel. Kisfaludy S., Döbrentei 
és Kazinczy —- (1. Latkóczy Mihály a) 
íróbarátaival. Ifj. Péczeli József — (I. Balkányi. 
Kálmán a.) 
Teleki Mihály — (Akad. értes. 205, 229, 252. és 
Gergely Sámuel a. is.) 
íróbarátjaival. Br. Wesselényi Miklós — (I. Pap 
Károly a.) 

— Zrinyi Miklós — Ismertetés. (Akad. értes. 98.) 
és iratai. Basta György hadvezér — (I. , Magy. tört. 
emlékek" I. osztály XXXIV. kötet.) 
— —-1591—1618. Carrillo Alfonz jezsuita-atya — (I. 
, Magyar Történ. Emlékek" I. 32.) 

. Kábé. A görög és római classicusok Kazinczy Tk. 
rencz — (l. Kaufmann Lajos a.) 

. ből. Döbrentei Gábor — (I. Rexa Dezső a.) 
— Kiadatlan levelek gróf Széchenyi István és báró 
Wesselényi Miklós — it Ferenczi Zoltán a.) 
-hez és Bolyai Farkas életrajzához. Adalékok Gauss 
és Bolyai — (I. Szabó Péter a.) 
-nek kiadása tárgyában. Jelentés Mátyás király — 
(Akad. értes. 11.) 

Levelének hasonmása. Révai Miklós egyszerűsített más- 
salhangzókkal írt — (Irod. tört. közl. IX. 3.) 

-ről. Kőrösi Csoma Sándor egy — (I. Szily Kálmán a.) 

Levél eddig megfejtetlen szaváról. A Szent István-féle 
görög adomány — (I. Gyomlay Gyula a.) 

— a szerkesztőhöz. (1. Szeremley Barna a.) 
—- Az 1604-ik évi Győr- és Mosonmegyei fölkelésre 

vonatkozó két — (Il. G—y a.) 
— Hugó Károly részére. Ajánló — (Il. dr. Illéssy János : 

Irod. tört. tarlózatok. VII.) 
— a lengyel örökösödési háborúról. 1734. Egykoru — 

(I. Thaly Kálmán a.) 
— a mohácsi csatáról. Egykorú — (I. G. G. a.) 
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Levél az 1809-ik évi nemesi fölkelő seregtől. Katona — 
415 (I. Dobos Kálmán a.) 

a8 — gróf Forgách Ádámról 1663-ból. Két — (I. , ys—" a.) 
4 — Két kiadatlan római katonai elbocsátó — (I. dr.. 
7098 Domaszewsky a.) 
. ——— " — Moenich Károlyhoz. Hunfalyy Pál-a Nagyszótárról, 
§ Két — (I. Róna Béla a.) 

-— Ó-Szőnyről. Római elbocsátó — (Il. Fröhlich R. a.) 
. — -áíró. Mátyás király mint — (I. Fraknói Vilmos a.) 
— -szervek számbeli ingadozásáról, különös tekintettel 

a virágok morphologiai és phylogeniai viszonyaira. 
A — (I. Schilberszky Károly a.) 

. — -tár okleveleire. Tanulmányok a bosnyák bánság . 
kezdetéről, főtekintettel a körmendi — (l. Thallóczy 
Lajos a.) 

— -tára Bártfa szab. kir. város — 1319—1526. Össze- 
állította dr. Iványi Béla. I. kötet. 1319—1501. XIII 
és 528 lap. 1910. 10.— 

— — -kban végzett kutatásokról. Jelentés a római- és 
bolognai könyv- és — (Akad. értes. 47.) 

— —. -ából. Műtörténeti adatok Kassa város — (I. 
Kemény Lajos a.) 

— — -akban tett kutatásáról. Kollányi Ferencz jelentése 
a vatikáni — (Akad. értes. 104.) 

.— — — Magyar vönatkozású kéziratok a poseni kir. — 
(I. dr. Kvacsala János a.) 

— — — 1603-ból. Zrinyi-iratok a cs. és kir. hadi e 
(I. Szepesi G. a.) 

. — — -ból. Irodalomtörténeti tarlózatok az országos — 
(1. dr. Iléssy János a.) 

— — -i kutatások. A szabad hajdúk történetére vo- 
natkozó — (Il. Komáromy András a.) 

. ——— — -váltása katonai ügyekben. Gróf Eszterházy Miklós 
b; nádor és Pázmány Péter bibornok — (I. Geöcze 

István a.) I 
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Lex damnata. Sextus Caecilius Africanus jogtudós és 
nehány — (I. Vécsey Tamás a.) 

Lexikon. Az Okori — (Il. Pecz Vilmos a.) 
—-£ Budai Ferencz és a , Polgári — (1. Révész K. a.) 
— Közgazdasági — (Akad. értes. 107.) 
Leydeni batteria és inductorium árama lefolyásának 

vizsgálata és objectiv előállítása. A — (I. Wittmann 
Ferencz a.) 

Légáramlatok a magyar alföld közepén. Az alsó- és 
felső — (1. Hegyfoky Kabos a.) 

— sebessége. Az alsó- és felső — (1. Hegyfoky Kudná a.) 
— -szeszgyárak igazgatósága levele a M. Tud. Aka- 

démiához. A budapesti — (Akad. értes. 2.) 
— -szivattyú hatásfoka. A Schuller-féle — (1. Kiss K. a.) 
— —- működési képességének meghatározása. A Schuller- 

. féle higanyos —- (I. Kiss Károly a.) 3 
— -üres csövekkel. Új kisérletek elektromos — (I. 

Korda Dezső a.) ; 
— — guarzedényekben. FRSRNLAYÓKOK — (1. Schuller 

Alajos a.) 
— -zés mechanismusában. A tüdőbeli bolygóidegrostok 

szerepe a — (I. Tauszk Ferencz a.) 3 
— -ző és hangképző idegeiről.- A gége — (Il. Onodi 

Adolf a.) 
Lélekjelenlét. (Hadtört. közl. A 1. 83.) 
— -tana. A hypnosis — (l. , —á." a.) 
— — Az álom — (Il. Belják . Pál a.) 
— — -ának alaptételeire. Alkalmi megjegyzések Herbart 

— (I. dr. Schneller István a.) 
— — -i alapjairól. Az ismeretelmélet — (I. Pauler 

Ákos a.) 
— — — congressus. A második kisérleti — (I. dr. 

Révész Géza a.) 
kutatás mai feladata; módszerei és eszközei. 

A — (Il. Parádi Kálmán A) 
— — —. munka. Egy új — (Il. Várnai Sándor J6ső 
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. Lélekzésre és a hasűri emésztő szervek gázcseréjének 
nagysága. A belüterek lekötésének hatása a — (I. 
Tangl Ferencz a.) 

Lények koponyaátalakulásához. Adatok az emberszabású 
— (I. dr. Török Aurél a.) 

Lépfene ellen való immunizálás kérdéséhez. Adatok a — 
(I. Aujeszky Aladár a.) 

Létszáma 1704-ben. Az erdélyi kurucz haderő — (l. 
Thaly Kálmán a.) 

— és zsoldja. III. Károly hadseregének hadi — (I. 
Gömöry Gusztáv a.) 

— -ok és hadi fölszerelés Rákóczy hadseregének ezre-. 
deiben. Tényleges — (I. Thaly Kálmán a.) 

. Léva és Buják várak 1665-ik évi feladása iránt. Tanu- 
. —— kihallgatások — (I. dr. Illésy János a.) 
— melletti csata és Koháry István halála 1664 julius 

19-én. A — (I. ,J—s" a. 
. — vára 1664-ben. " (Szövegrajz.) Melléklet. (Hadtört. 

közl. VII. 3.) 
— -i és bényi (Bars m.) régiségekről. (I. Lehóczky 

Tivadar a.) 
— — és nagysárói leletekről. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
ráztsbAj eogysaáy ia Jelentés a — (I. , Évkönyv" XVII. 7.) 
a VU. (Akad. értes. 2, 29, 41, 42, 43, T(, 78, 

öd 98 "118 A Beta RB 271 eb 149, 152/1583, 161, 163/165, 
1783, 185, 190, 195, 209, 291, 238, 945. szám alatt, 
továbbá lásd : Gaal Jenő, Hegedűs Sándor, Nagy 
Ferencz és Széchy Károly. a. is.) 

Lévay József. Az Arany-szoba. Költemény. Felolvásta — 
rtag Nagy-Szalontán 1899. augusztus 27-én. Úaekzos 
értes. 118.) 

— Arany lyrája. (Akad. értes. 42.) 
— beszéde Lászlófalván 1908 november 8-án, Egressy 

. Gábor emléktáblája leleplezésén. (Akad. értes. 228.) 
. — -— a Bulyovszky-pályaműről. (Akad. értes. 69, 103.) 
"— — a Farkas-Raskó pályázatról. (Akad. értes. 136.) 
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632. § lés tás gát azól 

Lévay József. Birálat a  Nádasdy-díjért versenyző 
pályamunkákról. (Akad. értes. 30, 90, 115, 150/151, 
174/175.) 

— Burns Róbert. Kivonat. (Akad. értes. 20.) 
— Erdélyi János emléklapja. (Akad. értes. 58.) 
— WHábián Gábor levelei Edes Alberthez. (Írod. tört. 

közlem. VI. 3/4, VII. 1/4.) ; 
— Garay János szobra, leleplezésekor. Elmondotta — 

. Szegzárdon 1898. jun. 5-én. (Akad. értes. 103.) 
— "Toldy Ferencz emlékezete, születése századik év- 

fordulóján. (Akad. értes. 196.) 
— "Tompa-szobor leleplezése ünnepéről. Jelentés a sáros- 

pataki — (Akad. értes. 83.) 

Liberczén. Falképek Nagy — (Il. Gerecze Péter a.) 

Libetbányai bronzlelet. A — (1. Thomka Gyula a.) 

Libécz Mihály. Vilmányi — (, Régi magyar költők tára 
VI. kötet.) 

Lichtenberg Sándor. Adatok a férfi húgycsövénék 
fejlődéséhez és szövettanához. (Math. és t. t. értes. 
XXIII. 3.) 

Lichtneckert József. "Két ismeretlen római telepről 
. . Fejérmégyében. (Arch. értes. XIV. 2.) 
— Újabb leletekről a székesfehérvári Demkó-hegyen. 1 

képes táblával és 1 ábrával. (Arch. értes. XIII. 3.) 
Lidón. A velenczei — Trefort Ágoston emlékezete. (I. 

Szász Károly a.) 

Liebermann Leó. A gyomor nyál-hártyájában véghez- 
menő chemiai folyamatokról. Kivonat. (Akad. értes. 20.) 

— A kénsav meghatározásának új elven alapuló mód- 
szere. (Math. és term. tud. értes. VIII. 8/9.) " 

— A lecilalbuminok néhány élettanilag fontos sajátsá- 
gáról. (Math. és term. tud. értes. XI. 5.) 

— A metaphosphorsav kimutatásáról az élesztő nuclein- 
jában. (Math. és term. tud. értes. VIII. 3/5.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 3.) 



Liebermann —Limes ; 633 

ülö márm Leó. A szénsav bontó hatásáról az alkali- 
." fémek sóira. (Math. és term. tud. értes. VIII. 6/7.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 5.) 
— Chemiai apróbb közlemények. Kivonat. (Akad. értes. 7) 
— Előzetes jelentés a tojás festőanyaga és a cholesterin 

közt valószinüleg fönnálló összefüggésről. (Math. és 
term. tud. értes. VIII. 8/9.) 

— Szilárd anyagok fajsúlyának új meghatározási módja. 
(Math. és term. tud. értes. VIII. 8/9.) 

. — Tanulmányok a gyomor nyákhártyájában véghezmenő 
chemiai folyamatokról. (Math. és term. tud. értes. 
HA 4.) 

. — Újabb vizsgálatok a lecithalbuminról és ennek élet- 
. tani sajátságairól. Kivonat. (Akad. értes." 45. és 
Math. és t. t. értes. XI. 5.) 

— és Bittó Béla. A töménykénsav hatásáról ölelést 
chlorophormos oldatára. (Math. és term. tud. értes. 

ESSEKÁV; 29.) 
—  — — Adalék az élesztősejt ismeretéhez. (Math. és 

.— term. tud. értes. XII. 4/5.) 
— és Bugarszky István. Adatok a sókeverékek vizes 

oldatainak elméletéhez. (Math. és term. tud. ért. XI. 5.) 
— és Székely S. Uj módszer a tej zsírtartalmának meg- 

határozására. (Math. és t. t. értes. XI. 3/4.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 44.) 
Lievrit kristálytani . ismeretéhez. Adatok a grönlandi — 

(I. Moesz Gusztáv a.) 
Ligne herczeg véleménye a, törökökről 1788-ban. (Had- 

tört. közl. IX. 2.) 
Limes fölkutatásáról Pannoniában. A római birodalmi — 

(I. dr. Kuzsinszky Bálint és dr. Finály Gábor a.) 
. — Acumincum vidéke és.a régi pannoniai — (1. Fröhlich 

Róbert a.) 
— -bizottság eredményei és kutatásainak tanulságai 

. hazai limestanulmányaink rendszeresítése szempont- 
jából. A német birodalmi — (I. Téglás Gábor. a.) 
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Limes Dacicus és a pogujori földvár. A — (I. dr. 
Finály Gábor a.) 

— — igazolása. A gerebenhegyi szakasz Kissebestől a 
Pojkszorosig. A — Kivonat. (I. Téglás Gábor a.) 

— — keleti része. A — (Il. Téglás Gábor a.) 
— — két Küküllő és Olt közötti részlete Údvarhely- 

megye éjszaki és keleti hegységeiben Oroszfalutól 
Alsó-Rákosig. A — (I. Téglás Gábor a.) 

— értekezlet. A németországi — (1. dr. Fröhlich R. a.) 

— tanulmányaink rendszeresítése szempontjából. A né- 
met birodalmi limes-bizottság eredményei és kutatá- 
sainak tanulságai hazai — (Il. Téglás Gábor a.) 

— — -ok. (1. Téglás Gábor a.) 

Lindenschmidt Mihály. A verbászi német nyelvjárás 
alaktana. 37 lap. 1905. (, Magyarországi német nyelv- 
járások" 2.) : — 90 

Lineár differentiálegyenletek elméletében. A Sylvester- 
féle resultans analogonja a — (I. Rados Gusztáv a.) 

— differentiálrendszerek elméletéhez. A — .(l. Schle- . 
singer Lajos a.) 

— — — -ben. Asymptotikus előállítások a — (1. Schle- 
singer Lajos a.) 

— — -egyenletek elméletére vonatkozó töredékéről és 
az ahhoz csatlakozó újabb vizsgálatokról. Riemann- 
nak a — (Il. Schlesinger Lajos a.) 

— — rendszereinek elméletéhez. A — (I. Schlesinger 
Lajos a.) 

— helyettesítések. Indukált — (I. Rados Gusztáv a.) 
— —. determinánsának rangjáról. Az indukált — (I. 

Kürschák József a.) 
— homogén integrálegyenletről. A — (I. Riesz Frigyes a.) 

— -is differencziálegyenletek resolvenseinek  alapegyen- 
leteiről. A homogen —- (1. Beke Manó a.) 

— — tetraederek a negyedrendű és elsőfajú térbeli 
görbén. Többszörösen — (I. Vályi Gyula a.) 
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Lipcsei csata előestéjén. Széchenyi István gróf lovag- 
lása a - (Hadtört. közl.-I. 2.) 

-— várban. A Rubigall-féle ajtó a zólyom — (1. Huszka 
József a.) 

Lipcsey József. A zólyomi régiségkiállítás. (Arch. értes. . 

— Az úrvölgyi bányászjelvényről. 1 ábrával. (Arch. 
értes. XIX. 2/3. 

I, Lipót korából. Ismeretlen hungaricum — (1. Zoványi 
Jenő a.) Í 

—" — pátense a fényüzés ellen üss ny ő 4) 
Lippa. (I. , Hadtört. okmánytár" I. 1. a.) 
— alatt 1844-ben. A hajdúk — (I. Gömöry G. a.) 
— helyzetéről és a törükök mozgolódásáról 1604-ben. 

Rákóczy Lajos jelentése — (I. G. G. a.) 
— ostroma 1551-ben. (I. Kropf Lajos a.) 
Lippi Filippino és Mátyás király. (I. dr. Eber László a.) 
Lipsanothekáról. Az esztergomi — (1. Gyulai Rudolf a.) 
Liptagergei magyar temetőről. A — (I. dr. Nyáry 

Albert báró a.) 
. Lipthay Sándor. Kisfaludi — A vasutak jövedelmező- 

ségéről, kapcsolatban a tarifák kérdésével. 38 lap. 
8 ábrával. 1892. (Mathem értek. XV. 1.) —.80 

CZ JETÁSÁTK U. a. kivonata. (Akad. értes. 32. és Math. és t. 
t. értes. X. 6/7.) 

— A vasútépítéstan kézikönyve. (Akad. értes. 97.) 
—- beszéde Hollán Ernő emléktáblája leleplezése ünne- 

pén. (Akad. értes. 143.) 
— Hollán Ernő emlékezete. (Akad. értes. 150/151.) 

. — Jelentés a Fáy András-féle alapítványra hirdetett 
pályázatról. (Akad. értes. 140.) 

. — — [Lévay-pályadíjra érkezett pályamunkáról. (Akad. 
értes. 78.) 

— — a nagyjutalomról és a Marczibányi mellékjutalom- 
ról. (Akad. értes. 90, 174/175.) 

— — a Wahrmann-jutalomról. (Akad. értes. 89, 161/162.) 
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636 Lipthay—Liv . : 

Lipthay Sándor, Gróf Széchenyi István műszaki alko- 
tásai. Irta és az 1895. nov. 3-án tartott Széchenyi- 
ünnepen kivonatban előadta — 179 lap. 1896. 3.— 

-— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 71.) 
— Tr. 1905. máj. 1. (Akad. értes. 185.) 
— ravatalánál. Gyászbeszéde iIlosvay Lajos 1. tagtól, 

1905. május 83-án. (Akad. értes. 190.) 
— emlékezete. (1. Kherndl Antal a.) 
Liptómegye monografiája. (1. Szmrecsányi Arisztid a.) ; 
— őskori telepei. (Arch. értes. IX. 3. és 1. Mihalik 

József a. is.) 
— -szentmártoni kardleletről. A — (I. ifj. Kubinyi 

Miklós a.) 
de Lisle eszményi szocialismusa. Leconte — (I. Pász- 

thory J. a.) ; 
Lissauer dr. A szláv halántékgyűrűk jdottnitót, Képes 

táblával. (Arch. ért. XI. 4.) 
Listhy László gr. életéhez. (. dr. Illésy János a.) 
— -ról. Két oklevél — (I. Iliéssy János a.) 
Listi László. (I. dr. Komáromy András a.) 
— életéhez adatok. (I. dr. Komáromy András a.) 
— és Wesselényi Ferencz nádor. (I. dr. Komáromy 

András a.) : 
Listius László mohácsi veszedelmének forrásai. (1. Pintér 

Jenő a.) ö 
Liszt ismeretéhez. Adatok a buzasikér és a buza — 

(I. Kosutány Tamás a.) 
Litániái. Eszterházy Pál nádor — (1. Ballagi Aladár a.) 
Literati Nemes János. (I. Nemes János a.) 
Litteraire et scientifigue. La Hongrie — (I. Kont J. a.) 
Litterarum spectantia. Analecta nova ad historiam 

renascentium in Hungaria — (I. Abel Jenő és 
Hegedűs István a.) 

Litván hangtörvény. Megint egy szláv — (I. Asbóth. 0. a.) 
Liv nép és nyelve. A — (I. Setülü Emil a.) 3 
— nyelvmutatvány. (1. Setülü Emil a.) 
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. — Livádián. (Hunyad m.) Római leletekről — (I. Borolán 

Ld d A ső ása rea őz slattaz ésa Hál akkó 
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István a.) / 
;  Ljepkowski József ktag -. 1894. febr. 27. (Akad. 

értes. 53.) 
Lobatschefskij Miklósnak a parallelákra vonatkozó 

vizsgálataira. Bolyai János észrevételei — (I. Stáckel . 
Pál és Kürschák József a.) 

Lobkowitz codex. (Il. , Codexeink forrásai" III., Horváth 
Cyrill és , Nyelvemléktár" XIV. a. is.) 

— —  Ferencz-rendi emlékei. A — (Il. , Katona Lajos : 
Újabb adalékok" a.) 

. — tábornokhoz. Gróf Münch orosz tábornagy levele 
herczeg — (I. I. I. a.) : 

Lobmayer Géza. Kőrösy Kornél és — (I. Kőrösy 
Kornél és Lobmayer Géza a.) 

Locativus-féle határozók a votjákban. A — (Il. Fokos 
Dávid a.) 

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

Loczka József. Ásványelemzések. 339—354. lap. 1891. 
(Math. és term. tud. közlem. XXIV. 6.) —.40 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 2.) 
— Hazai bronzkori tárgyak vegyelemzése. (Math. és 

term. tud. értes. VII. 6/9. a.) 
— Több magyarországi ásvány elemzése. (Math. és 

term. tud..értes. VIII. 3/5) , 
Logarithmikus singularitásokról. Általános tételek az. 

algebrai és — (I. Dienes Pál és Dienes Valéria a.) 
Logika. (Irod. tört. közl. VIII. 4: , Ad vocem.") 

Mi objectivismus problemájához. Metakritikai jegyzetek 
a — (1. Enyvvári Jenő a.) 

Loisch János. Buda halála. (Irod. tört. közl. XVIII. 2.) 
. Lombroso. Az asszonyi bűntettekről. (1. ,P—s" a.) 
Londonban tartott második nagygyűléséről. Jelentés az 

Akadémiák Szövetségének — (Il. Than Károly és 
Goldziher Ignácz a.) 
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Londoni múzeumok. (1. Hpl. a.) 
— — nemzetközi bibliographiai conferentiáról. Jelentés 

a — (I. Heller Ágost a.) 
. Loósz István. Adatok Kemény Zsigmond , Gyulai Pál"- 

"jának forrásához. (Irod. tört. közl. XVI. 1.) 
— — — , Zord idő" cz. regényének forrásaihoz. (Irod. 

tört. közl. XIV. 1/3.) 
— Kemény Zsigmond és a történeti hűség. (Irod. tört. 

közi XX. 1/ 2.) 
Lopós halom. A — (I. Domonkos János a.) 
Lopresti József báró. (Hadtört. közl. I. 2.) 
Lorándit, új ásványfaj. A — (I. Krenner József a.) 
Koránt a M.J. A) 
Losonczi Istvánjának forrása. Arany János — (Il. Tolnai 

Vilmos a.) 
Losonczi , Kármán ünnepről," Jelentés a — (l]. Ponori 

Thewrewk Emil a.) 
Lossonczy István ifj. A borsod-miskolczi múzeum. 1 

ábrával. Ism. (Arch. értes. XXIII. 4.) 
— A vattai testhalmi őstelepről. Borsod m.(Arch.é. XXII. 4.) 
Lothringeni Ferencz herczeg kalandja az 1738-ik évi 

hadjárat alatt. (1. Gömöry á.) 
— Károly herczeg sziléziai hadjárata 1757-ben. A 

Nádasdy-levéltár kiadatlan okiratai alapján. 2 rajz- 
melléklettel. (1. Rónai Horváth Jenő a.) 

— — — -ában. Egy magyar gyalogezred szereplése — 
(I. Kozics László a.) 

— — — Sándor herczeg arczképe. Melléklet. (Hadtört. 
közl. III. 1.) 

Lotus csoport morfologiája és rendszertani tagolódása. 
A nymphaea — (Il. Tuzson János a.) 

Louvreban.  Hephaistos visszatérése. Festett görög 
harangkráter a — (1. dr. Hekler Antal a.) 

Lovaregylet. Magyar — (1. Batthyány Elemér a.) 
Lovasberényben. Újabb leletek — (I. Báró Miske K. a.) , 
— -i (Fehér m.) urnatemető. (I. dr. Pósta Béla a.) 
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Lovas-emlékek Dacia fővárosából  Sarmizegethusából. 
Thrák — (I. Téglás Gábor a.) 

-— — -ről. A marosportusi — (I. Hampel József a.) 
— -ezred megsemmisítése 1809-ben. Egy franczia — 

(Hadtört. közlem. VII. 5.) 
— — -ek elhelyezési terve 1726 november 1-től kezdve. 

A Magyarországon fekvő s egymást szállásaikon 
felváltó — (I. , —y. —s." a.) 

— halomsírokról Torontálmegyében. (I. Risleghi Nagy 
Endre a.) 

— istenségek Dunavidéki antik emlékeken. (1. Hampel 
József a.) 

SZ, eről. Néhány erdélyi adat a thrák — vak 
Téglás István a.) 

— -ság és a hajdúk számára a 30 éves "háború idő- 
szakából. Hadi szabályzat a magyar — (I. Gömöry 
Gusztáv a.) 

— — regulamentuma. 1722. Magyar — (Hadtört. közl. 
XI. 1/2.) 

— — számára. Hadik altábornagy szabályzata a ma- 
gyer — (I. Szilágyi István a.) 

— — -a. Báthory fen -tbátb fejedelem udvari — (I. dr. 
Merényi Lajos a. 

— — a fehérhegyi csatában, 1620. Bethlen Gábor — 
ke Ke a) 

— — -i támadás egy hajóraj ellen. CHERŐPOLÉ, közlem. 
EX. 5.) 

— sír. A zala-szántói halmok és két magyar — (Il. 
Darnay Kálmán a.) 

— — -leletről Szeghegyen (Bács-Bodrog m.) Koraközép- 
kori — (I. Roediger Lajos a.) 

— — -ok. Kókai honfoglaláskori — (I. ifj. Frey Imre a.) 
— — — Magyarhoni — (Il. Nagy Géza a.) 
— — — Tinnye vidékén. Pest m. (1. Vásárhelyi Géza a.) 

. — -sSírokról a Bácskában. Ujabb népvándorláskori — 
(I. Gubitza Kálmán a.) 
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Lovas-sírokról. A bihari honfoglaláskori — (I. dr. Kará- 
csonyi János a.) 

— — A tiszazughi — (Il. Kovách Albert a) 
— -ról. Kelta — (I. Darnay Kálmán a.) 
— -szobra. Szent László nagyváradi — (I. Magyary 

Simon és Kárász Leó a.) 
— -szobráról. A bambergi dóm — (I. dr. Riehl Ber- 

thold a.) 
— támadás visszaverése magyar esapatok által az 

asperni csatában. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
— urnás sírleletről. A hódsági kelta — (1. Roediger . 

Lajos a.) 
Lozvai nyelvjárás. Alsó — Nyelvmutatványokkal. (1. dr. 

Munkácsi Bernát: A vogul nyelvjárások szórago- 
zása. III.) 

 "— vogul nyelvjárás. A felső — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— — nyelvjárásra vonatkozólag. Felső — Van-e , senki" 

jelentésű közép-lozvai vogul khals ? — (I. Vasverő 
Rajmund a.) 

— vogul nyelvjárás. Közép —  Nyelvmutatványokkal. 
(1. dr. Munkácsi Bernát: A vogul nyelvjárások Szó- 
ragozása II.) 

— vogul khals? Kérdés a  felső-lozvai vogul nyelv- 
járásra "vonatkozólag. Van-e , senki" jelentésű kö- 
zép — (Il. Vasverő Rajmund a.) 

. Lóczy Lajos. A veszprémi fogasteknősbéka-lelet. Kivonat. 
(Akad. értes. 152/153.) 

— beszéde Nagysuri Böckh János 1. t. ravatalánál 
1909 május hó 12-én. Nekrolog. (I. Akad. . értes. 
236/237.) 

—- Emlékbeszéd Reclus Elisöe fölött. 12 lap. 1908. 
Arczképpel. (Emlékb. XIII. 9.) —.80 

— Jelentés a Semsey-féle földrajzi pályamunkáról. (Akad. 
értes. 79.) 

— Gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazásának földrajzi 
és földtani eredményei. Kivonat. (Akad. értes. 99.) " 
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Lóversenytéri népvándorláskori lelet. A budapesti — 
(I. Nagy Géza a.) 

Lőrenthey Imre. Adatok Magyarország  harmadkórú 
rákfaunájához. (Math. és term. tud. értes. XV. 3.) 

— Budapest pannóniai- és levantei-korú rétégei és ezek 
faunája. (Math. és term. tud. értes. XXIV. 2.) 

— Megjegyzések Magyarország ó-harmadkori foramini- 
fera faunájához. 1 táblával. (Math. és term. tud. 
értes. XXVII. 5.) jég ja 

— Palaeonthologiai tanulmányok a harmadkorú rákok 
. köréből. 169 lap. 1898. 11 táblával. (Math. és term. 
tüd. közl. XXVII. 2.) 6.— 

— — U. a. II. rész. 23 lap. 3 táblával. 1901. (Math. 
. és term. tud. közl. XXVII. 5. és I. Math. és term. 

tud. értes. XXII. 3. a. is.) 1.— 
— — U. a. 103 lap. 4 táblával és 2 szövegbeli ábrá- 

val. 1907. (Math. és t. t. közl. XXIX. 2.) 2.— 
— Sepia a magyarországi haármadkorú képződmények- 

. ben. Egy táblával. (Math. és term. tud. értesítő 
XVI. 4.) 3 

— Újabb adatok a Székelyföld geólogiájához. (Math. és 
term. tud. értes. XXVII. 3.) 

Lövegmentés. (Hadtört. közl. III. 4.) 

Lövőszerszámainak leltára 1669 január 1-én. A huszti 
vár — (I. Koncz József a.) 

Lőcse városokhoz 1542. és 1550-ben. Varkocs György 
és Salm Miklós levele Bártfa és — (I. Geöcze I. a.) 

— -i kehely a XVII. századból. Egy —- (I. Mihalik 
József a.) 

— ötvösökről a XVIII. században. (I. Mihalik József a.) 
— tartózkodása. Dayka Gábor — (Il. Czeizel János a.) 

Lőfegyver és tölténygyártás történetéhez hazánkban. A . 
kard-, kézi — (I. Thaly Kálmán a.) 

Lőportartók szarvasagancsból. Régi hazai — (I. dr. 
Jankó János a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 41 
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Lőrincz Béla. (I. , Janet Pál: A politikai tudom. tör- 
ténete".) 

Lőrincz-templom maradványai. Az esztergomi Szent — 
(I. dr. Récsey Viktor a.) 

Lőszer- és hadianyag elszállítása. A  székelyhidi vár- 
fölszerelés — (I. K. J. a.) I 

Lubóczi Zs. (1. , Lanciani: Régi Róma" a.) 
Lubrich Ágost. Aguinói Szt.-Tamás bölcseletének jelen- 

tősége. Kivonat. (Akad. ért. 3.) 
Lucretius Carus. (Il. Hegedűs István a.) 
Luctus praesensus Hungariae. (1. Földváry László a.) 
Ludwig Károly Frigyes Vilmos külső tagról. Emlék- 

beszéd — Klug Nándor r. tagtól. (Emlékbesz. IX. E .) 

Lugat" czímű csagatáj szótár. A , Behdset-ül- — (Il. 
Thúry József a.) 

Lugosnál. Szulejman pasa kudarcza — (Hadt. közl. I. 3.) 
Lugossy József levele Révész Imréhez. (1. Révész K. a.) 
— levelei Kálmán Farkashoz. (I. Halmy Gyula a.) 
Lukács Krisztina-jutalom. A — (Akad. értes. 2, 5, 6, 

15, 417, 18, 41, 42,.. 65." 06, 89, 91, 425, 128, 149, 
150/151, 161, 178, 185. a. is.) 

— pályázatról. Jelentés a — (Akad..értes. 17, 185, 195, 
. 200/201. 209, 221, 233, 245 és Alexander Bernát, 
Böhm Károly, Pauer Imre és Tagányi Károly a. is.) 

Lukcsics József. A somlyó-vásárhelyi római sírkőről. 
(Arch. értes. XXVIII. 4.) 

Lukinich Imre dr. A hadadi ütközet 1562 márczius 
4-én. (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 

— Adalékok az , Erdélyi történetkedvelők társasága" 
történetéhez. (Irod. tört. közl. XVII. 4.) 

— . Aranka György életéhez. (Irod. tört. közlem. XVIII. 2.) 
— (Gróf Bethlen Miklós bécsi fogságáról. (Inoki tört. 

közl. XVI. 1.) 
— Bethlen -Miklós életéhez. (Irod. tört. közl, XVI. 4.) 
— Cserei Mihály életéhez. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
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. Lukinich Imre dr. Haller János levelei I. Apaffy Mihály- 
. hoz és Bethlen Gergelyhez. (Irod. tört. közl. XVII. 1.) 

. — — Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Ismer- 
" " — tetés. (Akad. értes. 252.) 

— I. Rákóczy György és a lengyel királyság: Kivonat, 
(Akad. értes. 203.) 

— — U. a. 63 lap. 1907. (Történ. értek. XXI.4.) 1.20 
Lule-lappmarki nyelvjárások. Kisebb — (I. Halász I. a.) 
Lumtzer Viktor hagyatékából: Csap. Komp. (Nyelvt. 

közlem. XXVII. 4.) 
Lussuniumi mérföldjelzők. (Arch. értes. XVII. 2.) 

. — mérleg. (I. Daróczy Zoltán a.) 
— római út és egy ismeretlen mértföldjelző. (I. Daróczy 

Zoltán a.) . 
Lutter Nándor. 1820—1891. (Akad. értes. 383.) 
Lúgosságának ingadozása ép és fertőzött állatoknál, 

valamint embereknél. A vér — (I. Rigler Gusztáv a.) 
— -át illetőleg. Újabb vizsgálatok a vér — (I. Fodor 

József és Rigler Gusztáv a.) 
Lyceum kézirattárából. A pozsonyi ev. — (I. dr. 

Kvacsala János a.) 
 Lycosoidae. (I. , Chyzer K. és Kulczynski L.: Araneae 

Él Hung." I. a.) 
Lygdamus. Ovidius és — Kivonat. (I. Némethy Géza a.) 
Lyka TVÖLHŐ A legújabb művészeti törekvések. (Ath. 

HI. 2/3.) 
. — — A modern művészet bölcselete. (Athenaeum I. 3/4.) 
.  — A modern praerafaelista művészet. (Athen. III. 1.) 

Lygdami Carmina. Accedit Panegyricus in Messallam. 
Edidit, adnotationibus exegeticis et criticis instruxit 
Némethy Geyza — Kis 8". 179 I. 1906. 3.— 

Lyrae (8) pályaelemeinek kiszámítása  spektroskopiai 
és photometriai adatokból. (I. Terkán Lajos a.) 

Lytoceratidae Neum. család tagadóizmainak  felfede- 
zése a s. vigilioi (Garda) dogger faunájában. (I. 
Prinz Gyula a.) 
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m. b. A nemz. múzeumi érem- és régiségosztály 1907/8- 
. ban. (Arch értes. XXVIII. 5, XXIX. 4.) 

Mg és P forgalmáról növényevő állatokban. Vizsgálatok 
a Ca — (Il. Tangl Ferencz a.) 

M. Gy. Orczi lelet, nem Oroszi lelet. (Arch. értes. XI. 1.) 

M. J. A kassai fazekas czéh. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— A mogyoróskai kehely. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— A richwaldi harang. (Arch. értes. XV. 1.) 
— Antik érmek Ugocsamegyében. (Arch. értes. AB.) 
— Boldog-ujfalusi  bronztőr. Ábrával. (Arch.  értes. 

AVILL 1) 
— A Schlügli és a Beszterczei szójegyzék. (Nyelvt. 

közl. XXVIII. 3.) 
— Báhomos. (Nyelvt. közlem. XXVII. 1.) 
—  Esperest. (Nyelvt. közlem. XXVII. 4.) 
— Házsongárd. (Nyelvt. közlem. XXVII. 1.) 
— Háztüznézni. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 1.) 
— [Labancz. (Nyelvt. közl. XXVII. 2.) 
— [Loránt. (Nyelvt. közl. XXXVI. 2.) 
— Magyar-horvát glosszák. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 1.) 
— Magyar jövevények. (Nyelvt. közlem. XXVII. 1.) 
— — — az erdélyi szászok nyelvében. (Nyelvt. köz- 

lem. XXVIII. 2.) 
— Öspöröst. (Nyelvt. közlem. XXVII. 4.) 
— "Patok. (Nyelvt. közl. XXXVI. 2.) 
— Pöröly. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 2.) 
— Rajnol. (Nyelvt. közlem. XXVII. 2.) 
— Rákos. (Nyelvt. közl. XXVIII. 3.) 
— Setülüi E. Smirnov munkáiról. (Nyelvt. közl. XXIX. 3.) 
— "Vakol. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 3.) 
— Velencze, veles, velez. (Nyelvt. közl. XXVI. 9) 
— Zsebrák. (Nyelvt. közl. XXVII. 4.) 

— és L. V. Marha. (Nyelvt. közlem. XXVII.. 4.) 

M—k. J—f. Régi áldozópoharak Ugocsában. (Arch. 
értes. XI. 5.) 
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M. M. Öszvér. Bató. (Nyelvt. közlem. XXVI. 4.) 
m. p. A laibachi országos múzeum. (Arch. értesítő 

XXIX. 2.) 
— Figurális bronzdíszek egy római kocsiról. 7 ábrával. 

(Arch. értes. XVIII. 3.) 

M. S. Egy máramarosmegyei bronzkard. (Arch. értes. 
ALI. 1.) 

M—y. A végházbeliek tartásáról mód és rend. (Hadtört. 
közl. VII. 2.) 

— Érsekujvár erődítési költségei. 1639— 1644. (Hadtört. 
közl. VII. 1.) 

— Tengertül fogvást Erdélyig hány Generálisság vagyon 
. magyarországi korona alatt. (Hadtört. közl. VII. 1.) 

Macchiavelliről. (1. Réz Mihály a.) 

Macedoniában. Lorandit, új thallium-ásvány Allcharról. 
— (Il. Krenner József S. a.) 

. Machiavelli. Zrinyi és — (Il. Kőrösi Sándor a.) 

, Madarai"-ról. Aristophanes — (I. Hegedűs István a.) 

Madarasi tumulusokról. A bács — (I. Roediger Lajos a.) 

. Madách kisebb költeményei. (1. Voinovich Géza a.) 

— Gáspár versei. Sztregovai —, (I. Báró Radvánszky . 
Béla a.) 

— Imre két levele Pajor Istvánhoz. (1. Szilágyi S. a.) 

Madáralak bronzból a szombathelyi múzeumban. Ábra. 
(Arch. értes. XVIII. 2.) 

— -fejü őskori bronztárgy a verseczimúzeumban. Ábra. 
(Arch. értes. XVIII. 4.) 

.— -idomú bronzcsüngő. (1. Gr. N. a.) 
Madonna-képeiről. Nagy Lajos — (I. Pór Antal a.) 
— -ája a nemz. múzeumban. Nino Pisano — (Il. Eber 

. "László a.) 
Mag és a magoszlás. A nyugvó — (Il. Tellyesniczky 

Kálmán a.) 
Magam-ról. (1. Lehr Albert a.) 
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Magas emberek toborzása I. Frigyes Vilmos porosz 
király számára. (1. Illéssy János a.) 

Magánéletéből. Részletek Kisfaludy Sándor — (1. De- 
mek Győző a.) 

— -gyűjteményben. Czipőidomú római bronzedény buda- 
pesti — Ábra. (Arch. értes. XXI. 1.) 

— -hangzói. Az Érdy- és Jordánszky-kodex kétbetűs — 
(I. Suhajda Lajos a.) 

— -hangzók története. A magyar — I. Hosszú magán- 
hangzók. — II. Rövid magánhangzók. (I. Balassa J. a.) 

— — története. A magyar — (Il. Munkácsi Bernát a.) 
— — történetéről. A rövid — (Il. Balassa József a.) 
— — -ról. A szóvégi rövid — (I. Melich János a.) 
— -jog. Széchenyi és a magyar — (I. Vécsey Tamás a.) 
— — -ban. Interpretatió és , szokásjog" a római — 

(Il. Kiss Géza a.) I 
— — -i értekezés. A specificatió. — (I. dr. Hoffmann 

Pál AJ 
— kegyúri jog hazánkban a középkorban. A — (I. 
. , Kollányi Ferencz a.) 
— -való problémája az újabb philosophiában. A — (I. 

dr. Pauler Ákos a.) 
—  — -ért. Harcz a — (Il. dr. Simon József Sándor a.) 
Magdolna-templom lerombolása. A budai Mária — 
." (I. Takáts Sándor a.) 
Magnesiumdymethylidicarbonatról és magnesiumdyme- 

thyldisulfitról. (1. Szarvasy Imre a.) . 
— ssulfitról. A  magnesiumdymethyldicarbonatról és — . 

(I. Szarvasy Imre a.) 
— -nitridre. Methylalkohol hatása — (Il. Szarvasy I. a.) 
Magoszlás. A nyugvó mag és a — (Il. Tellyesniczky 

Kálmán a.) 
Maguliczai, őstelepekről. Hunyad m. A csugai és — 

(I. Téglás István a.) 
Magú transformatorok áramgörbéinek megszerkesztése. 

Zárt — (Il. Korda Dezső a.) 
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Magyar a-hangok történetéhez. A —- (I. Gombocz 
. Zoltán a.) 
— adózás története . 1598—1604-ben. A — (I. Acsády 

Ignácz a.) 
— alap-harczalakzat. (Rajz.) A X. századbeli — (Had- 

tört. közl. I. 4.) 
— Alföld csapadékviszonyairól. A — (I. Hegyfoky 

Kabos a.) 
— 6 közepén. Az alsó és felső légáramlatok a — (I. 

Hegyfoky Kabos a.) 
— alkotmányban. A felelősség elve a — (I. dr. Fer- 

dinándy Géza a.) 
— — A koronaőri intézmény a — (I. dr. Rátvay Géza a.) 
— — A rendi elemek a — (I. Ferdinándy Géza a.) 
— Anjouk eredete. A — (I. Ováry Lipót a.) 
—. aranyok Karinthiában. Régi — (Il. X. Y. a.) 
— Athenáshoz. A wittenbergi akadémián a XVI. szá- 

zadban tanult magyar ifjak latin versei, mint for- 
rásművek és pótlékok a — (I. Koncz József a.) 

— állam. Az Árpádok és a — (I. Kállay Béni a.) 
— Általános Biztosító Társulat pályázatáról. Jelentés 

az Első — (Akad. értes. 29, 31, 41, 43, 146, 
185, 195.) 5 

— ásvány. Két új — (Il. Krenner J. S. a.) — 
— átdolgozói. Aeneas Sylvius,, Deduobus Amantibus"-ának 

— (I. ifj. Mitrovics Gyula a.) 
Magyar Balázs mondása. (Il. , —ys—" a) 
Magyarban. A német , ch" a — (1. Simonyi Zsigmond a.) 
— Az eredeti ,kt" megfelelője a — (I. Setálá Emil a.) 
— , finnben és törökben. Ertelmi egyezés és hasonló 

incongruentiák a — (Il. Erdélyi Lajos a.) 
— befolyás az olasz karolingi mondákra. (I. Rényi 

Rezső a.) 
— bibliographus. Az első — (I. id. Szinnyei József a.) 
-— birodalom Hemiptera-faunája. A — (I. Horváth 

Géza a.) 



j uz jjé S Se jáz ér SEN HrGAr ENYESE JERENIÖS ; ké: pú; ÜLVE, fi iszt NÉ; 

a z ÉL aaz b a 29 YA A 
10 a ELERT EGZ TESSTR az slag VSZ Azagttst 7 he 

MEZÉT K gt at d! : MEZ at b A s " 1 Hb. § 3 

" 648 Magyar 

Magyar birósági szervezet és perjog az Árpád- és a 
vegyesházi királyok alatt. A — (1. Hajnik Imre a.) 

—. birtokviszonyok 1494—1598. Régi — (1. Acsády 
Ignácz a.) 

—- -r 1495—15995. Régi — (I. VTESNAELS Ignácz a.) 
— brakteát. Az első — Ábrával. (Il. ,r. 1.6 a 
— búza. chemiai összetétele. A — (I. Hankó jee és 

Gáspár János a.) 
— büntetőjogban. Az okság (causalitas) és részesség 

a — (l. Wlassics Gyula a.) 
— — Az otthon védelme a — (Il. Fayer László a.) 

." — Calepinus. Ismeretlen — (Il. Melich János a.) 
— echemikus. Cementes János XVI. századi — (I. Herz- 

felder A. D. a.) 
— codex nyomai. Égy ismeretlen — (I. dr. Horváth C. a.) 
— —- -eink szövegeinek eredeti latin vagy más nyelvű 

forrásai  szedessenek össze stb. Régi — (Akad. 
értes. 98.) 

— — -ek és nyomtatványok. Régi — (1. . Nyelvemlék- 
tár", XIV. kötet a.) 

ESA — csapatok által az asperni csatában. Lovas támadás 
sé visszaverése — (Hadtört. közl. VIII. 2.) . 

— cs. és kir. hadsereg egy élelmezési tervezete 16783- 
ból. Az osztrák — (Il. G. G. a.) 

— csillagos. ég. Az ős — (Il. Kandra Kabos a.) 
— d—l] és d—z hangmegfelelésekről. A finn — (I. 

Munkácsi Bernát a.) 
— dallam-gyűjtemény. (?) A XIV. századi — (Akad, 

értes. 15.) : 
— Décséről. Tokosvéső — Ábra. (Arch. értes. XV. 2.) 
— dénárok Szerencsen. (I. ,h" a 
— distichonok. Kalendáriumbeli régi — (1. König Gy. a.) 
— díszöltönyök a fraknói kincstárban. (1. Kövér Béla 

és K—r B—a a.) 
— drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 

1867-ig. A — (I. Bayer József 88 
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Magyar drámája. Hugó Károly — (I. dr. Kőrös Endre a.) 
—  Egresen. Okori maradványok Kaposfüreden és — 

(I. dr. Kohlbach Bertalan a.) 
— egyetemes éremtár. Corpus Nummorum Hungariae. 

(I. dr. Réthy László a.) 
, — egyháztörténet és diplomatika problemái", dr. Karácso- 

nyi János dolgozata — bemutattatik. A — (I. dr. 
. Karácsonyi János: a.) 

t— 

e 

— 

elemeihez. Adatok a szlávság — (I. Melich János a.) 
—- -ről. A török nyelv — (Il. Kúnos Ignácz a.) 
flame a német költészetben. (I. Heinrich Gusztáv a.) 
emlékek a győri múzeumban. Régi — 4 ábrával. 
(I. Börzsönyi Arnold a.) 
— a szentesi. múzeumban. :.Régi — (I. - Csallány 
Gábor a.) 
eredetű franczia küszárbetedák (L Kropf Lajos és 
Mangold Lajos a. ís.) 
Eszther-dráma. Egy — (Il. Bayer József a.) 
ezredek. Eltünt — (1 Gömöry Gusztáv a.) 

. érdekű emlékei. A karlsteini vár — (1. Pór Antal a.) 
— — -ek a klosterneuburgi prépostság múzeumá- 
ban. (Arch. értes. XI. 5.) 
— fegyverei. Az uralkodóház — (Il. , Sz—ő" a.) 
— olasz renaissance emlék. Három:— (1. Pulszky 
Károly a.) 
érmek. Kiadatlan — (I. dr. Réthy László a.) 
— Kiadatlan Árpád- és vegyeskori — (. dr. Réthy 
László a.) 
és finn észjárásbeli találkozások. (1. Sz. J. a.) 
- és " lengyelországi művei. Firenzei János — (I. 
Ehrenberg a.) 
és német hegedősök. (1. Petz Gedeon a.) 
és török. hadviselés. A régi — (Il. Thúry József a.) 

"— fauna Bombinatorjai és egy új Triton- (Molge) faj 
hazánkban. A — (1. Méhely Lajos a.) 

— — egy új mérges kigyója. A — (1. Méhely Lajos a.) 
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Magyar . fauna édesvízi fonáltérgei. A — (I. Daday J. a.) 
— — új Bombinator és Triton fajairól. A — (I. Méhely 

Lajos a.) 
— fegyverek és hadi szokások maradványai a kurucz- 

világban. Ős — (I. Thaly Kálmán a.) 
— festő és . műhimző Párisban 1384—1417. (I. Pór 

Antal a.) 
—  — levele a Graf-féle ves arczkép- -gyűjteményről. 
Egy — (Arch. értes. XI. 2.) 

— — műve a kassai székesegyházban. XVI. századi — 
(I. dr. Éber László a.) 

— fémnevek őstörténeti vallomásai. A — (I. Munkácsi 
Bernát a.) 

— ? Finn-ugor vagy finn- — (Il. Sz. kf a.) 
— Fonetika átírása. A — (I. Balassa József a.) 
— fordítása. Hrotsuitha Dulcitiusának régi —- (I. Ka- 

tona Lajos a.) 
— — Két középkori latin versezet régi — (I. Katona 

Lajos a.) 
— — Szent Ágoston reguláinak — (Il. Bánffy [Coelius] 

Gergely aA 
— — -airól. A , Sok hűhó semmiért" első — (Il. Bayer 

József a.) 
— fordítói. Császár Ferencz, Bálint Gyula. Dante első — 

(: Kaposi József a.) 
— — -ja. Czobor SÁlY, a Chariclea első — (I. Zsák 
. J. Rudolf a.) 
— fölkelő sereg Rába és Marczal-melléki hadműveletei- 

hez. Vázlat a — Melléklet. (Hadtört. közlem. II. 1.) 
— függetlenségi harcz 1848—1849-ben. A — (I. Rónai 

Horváth Jenő a.) 
— glosszái. Szalkay László — (Il. Szamota István a.) 
— — -ros latin codex. Sermones Dominicales. Két XV. 

századból származó — (Il. , Sermones" a.) 
— gombászat megalapítója. Clusius mint a — (I. Istvánffy 

Gyula a.) 
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Magyar Göröngy szó és az nül : u" hangok váltakozása 
a szláv nyelvekben. A — (I... Asbóth Oszkár a.) 

— gyalogezred szereplése Lothringeni Károly sziléziai 
hadjárátában. Egy — (1. Kozics László a.) 

— — -ság megalakulása. A — (Il. Takáts Sándor a.) 
— gyűrű. XII. századi — (Il. Nagy Géza a.) 
— hadi foglyok Nándorfehérvárott 1636-ban. A — (I. 

dr. Karácson Imre a.) 
— hadjáratokhoz./ Ujabb adalékok a középkori — (I. dr. 

Werther Mór a.) . 
— hadijelentés. Az első — (I. Karácsonyi János a.) 
— Hadi Krónika. (I. Rónai Horváth Jenő a.) 
— — szabályzatok és utasítások a XVII. századból. 

(I. dr. Szendrei János a.) 
Magyar hadi szabályzatok gyü i jteménye. A Máramaros- 

megyei 1744-ik évi magyar nemesi fölkelés számára 
kiadott utasítás. (Hadtört. közl. X. 2.) 

— — — Apafi Mihály erdélyi fejedelem hadi ediktuma 
1682 augusztus hó 5-ről. Közli Koncz József. (Had- 
tört. közl. IV. 2.) 

— —.  — Apafi Mihály szebeni edictuma  1686-ból. 
Közli Koncz József. (Hadtört. közl. IV. 5.) 

— "— —  Bujdósó magyarok hadi szabályzata, 1676—78. 
. Közli Koncz József. (Hadtört. közl. VII. 4.) 

— — — Erdélyi hadak menetrendje a XVII. században. 
Közli Koncz József. (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

— — —- Eszterházy Miklós nádor articulus levele 
1631-ből. Közli Geöcze István. (Hadtört. közl. VII. 3.) 

— — — Gróf Eszterházy Pál utasítása Fraknói vár- 
nagyához. Közli dr. Merényi Lajos. (Hadtört. közl. 
1 be. dése 1 JELEZ ; 

— — —. Gróf Forgách Ádám bányavárosi főkapitány 
katonai rendtartása. Közli Illésy János. (Hadtört. 
közl. V. 4.) i 

— — — Hadi articulusok 1734-ből. Közli dr. Borovszky 
Samu. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
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Magyar hadi szabályzatok gyüjteménye. Hadi czikkek 
és katonai eskü, melyek gróf Nádasdy Ferencz lovas 
tábornok, horvát bán által a császári királyi udvari 
hadi tanács elé terjesztettek. (Hadtört. közl. V. 3.) 
— — Hadi edictum Kővár vára részére, 1665-ből. 
Közli Koncz József. (Hadtört. közl. IV. 3.) 
— — Hadi edictum Rákóczy Györgytől, 1660 május 
15-én a szamosfalvi táborból. (Hadtört. közl. IX. 2.) 
-—— — Hadi szabályok a magyar lovasság és a haj- 
dúk számára a 30 éves háború előtti időszakból. 
Közli Gömöry Gusztáv. (Hadtört. közl. IV. 1.) 
— — Hadik altábornagy szabályzata a magyar 
lovasság számára. Közli Szilágyi István. (Hadtört. 
közl. IX. 4.) 
—. —  Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. 
Közli dr. Merényi Lajos. (Hadtört. közl. VIII. 4.) 
— —  Homonnay Drugeth Bálint, Bocskay . fővezéré-. 
nek instructiója Deseöffy János számára, kit Ersek- 
ujvárból távozván, helyettesül visszahagyott. Ersek- 
ujvár, 1605 november 8-án. (Hadtört. közl. VI. 5.) 
— — Magyar lovasság regulamentuma 1722. 
I. rész: Az regiment staabrul. Actuális oberster. 

(Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 
II. rész: Temporaneus oberster és regiment comen- 

dansa. —  Oberst Laidinant. —  Oberst- 
vachtmaister. (Hadtört. közlem. XI. 3.) 

— — Mária Terézia hadi czikkei és .esküformái 
1742-ből. Közli dr. Merényi Lajos. (Hadtört. közl. 
VI. 4.) 
-— — Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók 
ellen. Közli Veress Endre. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— a I. Rákóczy György 1634-iki hadi szabályzata. 
Közli Szilágyi Sándor. (Hadtud. közl. VII. 1.) 
— — Teleki Mihály utasítása Huszt vár kapitányá- 
hoz és várnagyaihoz 1669-ből. Közli Koncz József. 
(Hadtört. közl. VI. 2.) 



DTGÉd  g az Se ETŐ ek Val E E ÖN E kzt B A TTTES 2 RÁN ELNE AS aa sÉZÁ KENE ÜL ÁS CLAY LL ae ET ÖLJE 4 vjet 08 v dotált , é élő A hg 
DETEV E /4A KI ÉG HIS f V 1 ve ( vág.) Köv VAA 

7. 195 aggok KT 1 RAL 0 ak 44 § kr ál A ő. a 

Magyar l 653 

. Magyar hadjáratról Németországban. Chronologiai birálat 
egy honfoglalás előtti — (I. Mátyás Flórián a.) 

— — Németországban és I. Endre, Kálmán királyok 
halála évéről. Egy honfoglalás előtti — (1. Mátyás 
Flórián a.) 

— hadserege. Báthory István király — (Hadt. közl. X. 2.) 
— hadtörténelem az ezredéves kiállításon. A. — (1. Rónai 

Horváth Jenő á.) 
— — -mi emlékek, 6 tábla. Melléklet. (Hadt. közl. VI. 5.) 
— — —- emlékek a külföldi múzeumokban. (I. dr. 

Szendrei János a.) 
—- — -eti irodalom repertoriuma. A — (Il. dr. Mangold 

".: Lajos a.) 
Magyar hadtörténelmi könyvtár. 

I. kötet: Szécsi Mór. Az osztrák-olasz háború 1866- 
ban. XVI és 281 lap. 1893. Tizenkét tér- 
képpel. 6.— 

II. kötet: Balás György. Az 1866. osztrák-porosz 
háború. 329 lap. 1894. 19 szövegábrával 
és 2 térképmelléklettel. 6.— 

III. kötet: Magyar hadi krónika. A magyar nemzet 
ezeréves küzdelmeinek katonai története. 
I. rész : A. honfoglalástól a mohácsi vészig. 
(Egy melléklettel és 11 szövegbeli had- 
műveleti és csatavázlattal.) 362 J8p. 
1895.. 

IV. kötet: U. az. II. rész. A mohácsi vésztől a legújabb 
korig. Egy melléklettel és 21 szövegbeli 
rajzzal és. csatavázlattal. XI és 579 és 
81 lap. 1897. 8. — 

—— hadügyről. A X. századbeli — (1. Hazay Samu a.) 
— — cviselésről. Még valami a régi — (1. Thury J. a.) 
— hangok időtartama. A — (I. Gombocz Zoltán a. 
— — -sor akustikai világításban. A — (1. Molnár G. a.) 
— — -tan és alaktan. (l. , Simonyi Zsigmond: Tüzetes 

magyar nyelvtan" I.) 
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Magyar harangföliratokról. (I. Halaváts Gyula a.) 
határozók. A — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
— vár hadtörténelmi szerepe 805—1803-ig. Hain- 
burg — (Il. Gömöry Gusztáv a.) . 
hatásköri biróság szervezete. Hatásköri biráskodás 
és a — (l. Vitéz Géza a.) 
helyesírás alapja. A — (I. Volf egyket a.) 
— elvei és szabályai. A — (Il. ,H" a.) 
— szabályai. A — (Il. Sz. J. a.) 
— — Újabban átvizsgált kiadás. A — 86 1. 1901. —.30 
— — Újabban átvizsgálta, 1901. február 25-iki összes 
ülésen elfogadta és kiadta a Magy. Tud. Akadémia. 
(Szó- és tárgymutatóval.) 58 lap. 1902. —.40 
helytartótanács I. Ferdinánd korában. A — "(. R. 
Kiss István a.) 
hitbizományok kérdéséhez. Adalékok a — (I. Földes 
Béla a.) 
-hon és társországának húsos gombái. (l. Hazslinszky 
Frigyes a.) 
— -ban. A bronzkor emlékei — (Arch. értes. X. 4.) 
— -foglalás. Az egyházi szláv nyelv hazája és a — 
(1. Volf György a.) 
— — egykorú kútfőinek gyűjtése és kiadása érde- 
kében tett külföldi utamról. A — (I. Marczali H. a.) 
— —- hazai emlékei. A — (I. Hampel József a.) 
— — kútfői. A — A honfoglalás ezredéves emlékére. 
A Magyar Tud. Akadémia megbizásából gróf Kuun 
Géza tiszt., Fejérpataky László, Hampel József, 
Thallóczy Lajos rend., Marczali Henrik lev., Jagió 
V. k. tag, Hodinka Antal, Maróthy Rezső és dr. 
Vári Rezső közreműködésével. szerkesztették Pauler 
Gyula és Szilágyi Sándor rendes tagok. 49. VIII és 
877 lap. 1900. 35.— 
— U. a. (Akad. értesítő 181.) 
— — -t illető arab és egyéb keleti kútfőkről. 
Jelentés a — (Akad. értes. 39, 51.) 
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. Magyar-honi bronzkor. A — (Arch. értes. XI. 5.) 
— — emlékek a La Téne kor kezdetéről. (Il. dr, 

. Reinecke Pál a.) 
— — kora renaissance emlékek a nemz. múzeumban, 

.. (I. dr. Eber László a.) 
— — lemezgombák [Agaricini] elterjedése. A — (I. 

Hazslinszky Frigyes a.) 
— — lovas sírok. A — 8) Nagy Géza a.) 
— -horvát glosszák. (1. M. J. a.) 
— hős Novi bevételénél 1783-ban. Egy — (Hadtört. 

"Közl.: IL 2.) 
— humánismus történetéhez. A — (Il. Hegedűs István : 

,Analecta recentiora" a.) 
— — — Újabb adalékok a — Kivonat. (I. Hegedüs 

István : a.) 
— humanista. A gyulafehérvári székesegyház újabb 

részei s egy — (Il. Bunyitay Vincze a.) 
"—— hun-mondák. Atilla és a — (I. Erdélyi Pál a.) 
— huszárezredes szerződtetése. Egy XVII. századbeli 

— (Il. dr. Szendrei János a.) 
— huszárok az asperni csatában. 1809. május 21—22. 

(Hadtört.. közl. XI. 1/2.) 
— — az orosz udvarnál. (Hadtört. közl. III. 4.) 
e Bajorországban. (Hadtört. közl. I. 1.) 
— — számára. 1576—1586. Báthory István lengyel 

király hadi rendtartása a lengyel seregben szolgáló 
— (I. Barabás Samu a.) 

"— — franczia szolgálatban 1693-ban. (Hadtört. közlem. 
XI. 4. 

— — Moldvában. (Hadtört. közl. II. 3.) 
— — által Tarvisnál. Károly főherczeg megmentése — 

(Hadtört. közl. II. 4.) 
— — támadása franczia vadászok ellen Győrnél. KEL 

tört. közl. VIIL 4.) 
— — őrnagy által. A Mont Cenis megvétele egy — 

((Hadtört. közl. VII, 1.) 
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Magyar-húnmonda germán elemei. A — Kivonat. (1. 
. Bleyer Jakab a.) 
időmértékes verselés történetéhez. Adatok a — (1. 
Borsos István a.) 
ifjak latin versei, mint forrásművek és pótlékok a 
Magyar Athenáshoz. A wittenbergi akadémián a 
XVI. században tanult — (I. Koncz József a.) 
imádságos könyve. Világiak régi — (Il. dr. Horváth 
Cyrill a.) 
insürgensek vitézsége az osztrák örökösödési hábo- 
rúban. (I. K. A. a.) 
irodalom stiljáról. A középkori — (I. Imre Sándor a.) 
— a mohácsi csatában. A — (]. Beöthy Zsolt a.) 
— Dániában. (Akad. értes. 120.) 

-ban. Corneille a — (I. Karl Lajos a.) 
— Moliére a — (I. Gragger Róbert a.) 
— Moliere első nyomai a — (I. Gragger Róbert a.) 

— -hoz. Adalékok a régibb — (Il. Széchy Károly a.) 
— — I. Ányos Pál. II. P. Horvát Endre. Adalékok 
az újabb — (Il. Széchy Károly a.) 
— -ról. FHranczia ismertetések a — (Akad. értes. 
139, 156, 168, 180, 252. és Kont Ignácz a. is.) 
— -történeti Értekezések. 0..B. E. a) 
— — az 1894—95. évi értesítőkben. 1—5. (I. B. F. a.) 
— kutatás feladataíról. A — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
— -író. (Pápay Sámuel.) Az első — (I. dr. Badics F. a.) 
írók cseh fordításban. (Akad. értes. 114.) 
— élete és munkái. (I. id. Szinnyei József a.) 
— Levelei. (1. dr. Esztegár L., dr. Bányai Elemér 
és Szász Béla a.) 
— — a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban. (Il. 
dr. Esztegár László a.) 
— —- Egressy Gáborhoz. (I. dr. Esztegár László a.) 
— — b. Jósika Miklóshoz. (I. dr. Szádeczky Béla a.) 
— — gróf Zay Károlyhoz. (I. Gragger Róbert a.) 
— Ügyvédi vizsgálatai. (I. dr. Badics Ferencz a.) 
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Magyar r. c. Rituale a XVI. századból. Egy — ((. 
Ráth György a 

— jegyzékváltás 1517- ből. Török — (I. Matunák M. a.) 
— — — 1593-ból. (1. G. G. a.) 

— jogtörténeti 

nicipalium.) 

önös s lnöszt s ÖL e e tét 

. MÖVEKESS jezsuita-dráma. A legrégibb -— (I. Melich János a.) 
emlékek. A magyar törvényhatóságok 

jogszabályainak gyűjteménye. (Monumenta hungariae 
juridico-historica. Corpus statutorum hungariae mu- 

Osszegyűjtötték, felvilágosító,  össze- 
hasonlító és utaló jegyzetekkel ellátták dr. Kolos- 
vári Sándor és dr. Ovári Kelemen. 

II. kötet. Első fele: A tiszáninneni törvényható- 
ságok jogszabályai. (Statuta et articuli 
municipiorum hungariae  cis-tibiscano- 
rum.) 522 és LII lap. 1890. 9. — 
Második fele : Kiváltságolt kerületi statu- 
tumok 1870—1799 és városi statutumok 
1404—1773. LXXIX és 4221. 1890. 9.— 

——- — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 20.) 
III. kötet. 

IV. kötet. 

V. kötet. 

A tiszántúli törvényhatóságok jogsza- 
bályai. (Statuta et articuli municipiorum 
hungariae trans-tibiscanorum.) LXXXI 
és 801 lap. 1892. 14.— 
Első fele: A dunáninneni törvényható- 
ságok jogszabályai. (Statuta et articuli 
municipiorum hungariae cis-danubiano- 
rum.) LXXXIII és 916 lap. 1896.  16.— 
Második fele: Szab.kir. városi statutumok 
1376—1800. LXIX és 8421. 1897. 16.— 
Első fele: A dunántúli törvényhatósá- 
gok jogszabályai. (Statuta et articuli 
municipiorum hungariae trans-danubia- 
norum.) Vármegyei statutumok. 1555— 
1800. LXIV és 704 lap. 1902.  12.— 
Második fele: Városi statutumok. 1391— 
1798. LIX és 585 lap. 1904. 12. — 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. Í 42 



INÖBOS XÉS ú Magyar 

Magyar jövévédtek (1. Mia) 
— az erdélyi szászok nyelvében. (I. Melich János a.) 

— kard. Bezdáni. — (I. ifj. Frey Imre a.) 
"— — -ja. Harczias Fridrik első szász választó. feje- 

delem — (I. Nagy Géza a.) 
"— — -ok. (I. Nagy Géza a.) 
— Katalin-legenda. Egy ismeretlen — (I. dr. Bajza J. a.) 
— katona a XVII. század elejéről. Egy — (I. Gömöry G. a.) 
— — -család a mult század elején. Egy — (Hadtört. 

" közlem. XI. 4.) 
— — -ák. A franczia forradalmi háborúkban kitünt — 

(1. Milodánovics Simon a.) 
— kápolna műkincseiről. Az aacheni — (Il. ,ab" a.) 
— — ötvösművei. Az aacheni — (I. Kárász Leó a.) 
— — XVI. századi ötvösműveiről. Az aacheni — (I. 
.. Pór Antal a.) : 
— kereskedelmi bank alapítványa. A pesti — (Akad. 

értes. 44.) 
— — — jutalmáról. Jelentés a — (Akad. értes. 89, 149, 

152/153, 209, 212/2138.) 
— — Csarnok pályázatáról. tág a — (Akad. ér- 

tes. 129.) 
— — — Széchenyi adományából kitűzött pályázatról. 

Jelentés a — (Akad. értes. 125.) 
— :keresztnevek jegyzéke. Nem — (I. , Keresztnevek" a. 
— — U. az. Második kiadás. Kis 89. 20 lap. 1909. .. —.20 
— király és neje testereklyéiről. Jelentés III. Béla — 

(1. dr. Török Aurél a.) 
— — viszonya Giannino di Guccio franczia trónköve- 

telőhöz. Nagy Lajos — (I. Pór Antal a.) 
— — -i kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. 

A — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
— — — nemes testőrség felállítása 1760-ban. A — 

(I. dr. Illéssy János a.) 
— — leány síremléke Nápolyban. Mária nápolyi ki- 

rályné, — (I. Fraknói Vilmos a.) 
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. —— Magyar-kori történelmi emlékek. Török — (I. , Tö- 
ERtt rök —" a 

— korona területén. Ombrometriai tanulmányok a — 
(I. Bogdánfy Ödön a.) 

— költészet. Széchenyi és a — (1. Beöthy Zsolt a.) 
— költők művei. XVI. századbeli — (Il. , Régi magyar 

38 költők tára" VI.) 
"". — — tára. Régi — A M. Tud. Akad. megbizásából 
k - " közzéteszi: Szilády Áron. 

VI. kötet. (XVI. századbeli magyar költők művei.) 
Szegedi Kis István. Sziráki Balázs. 
Armbrust Kristóf. Mádai Mihály. Sarló- 
közi névtelen. Ráskai Gáspár. Gyulai : 
István. Heltai Gáspár. Tőke- Ferencz. 
Szegedi András. Paniti János. Szepet- 
neki János. Szegedi Gergely. Pap 
Benedek. BarátlIstván. Nagyfalvi György. 
Vilmányi Libécz Mihály. Békési Balázs. 
svisgsskogt 1545—1559. VIII, 404 lap. 

köÉs 9 6.— 
— — U. a. éekesnnáb (Akad. értes. 80.) 

" " c — tárának I. kötete. Régi — (1. Sz. Á, a.) 
... — — — VI. kötete. A Régi — (Akad. értes. 80.) . 

— könyvnyomtató levele 1614-ből. (Irod. tört. közlem. 
j EE 1) 

. — " — Könyv-Szemle új folyama. A — (I. Akad. értes. 45.) 
— — -tár III. kötetének előmunkálatairól. . Jelentés a, 

. " Régi — (Akad. értes. 27.) 
tép s st HE kötetéről. Jelentés a Régi — (I. Helle- 

3 brant Árpád a.) 
. —. — — — Régi — (I. ,Régi magyar könyvtár" a. is.) 
E 1905. okt. 16-án a M. T. Akadémiának átadta 

özv. Ráth Györgyné. Ráth György régi — (Akad. 
.  értes. 191.) 
— követség I. Maxmilián császárnál. Ábra. (Arch. értes. 

XI. 3.) 

i 49" 
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Magyar középkori fegyverzetről. A — (Il. Nagy G. a.) 
— közjogban. Az államalkotó szerződések (belső állam- 

szerződések) a — (l. Ferdinandy Géza és Polner 
Ödön a. is.) 

—- Közmívelődési Egylet f. é. közgyűléséről. Szádeczky 
Lajos It. jelentése az Erdélyi — (Akad. ért. 224/225.) 

— közmondások az 1825. esztendei országgy. követekre 
ruházva. (1. Benkó Imre a.) 

— — és szólások rostája. A — (I. Margalits Ede a.) 
— kutyanevek. , Kutya" s más — (I. Munkácsi B. a.) 
— -Láposról. Két őskori bronz csákány — Ábra. (Arch. 

értes. XV. 2.) 3 
— leveleiből. Gróf Bercsényi László, franczia maréchal, 

ifjukori — (Il. Thaly Kálmán a.) 
— — U. a. 1740-ből. (I. Thaly Kálmán a.) 
—  Lovaregylet. (1. Batthyány Elemér a.) 
— lovasság és a hajduk számára a 30 éves háború 

előtti időszakból. Hadi szabályok a — (I. Gömöry 
Gusztáv a.) 

— — regulamentuma 1722. (Hadtört? közl. XI. 1—4.) 
— — számára. Hadik altábornagy szabályzata a — (I. 

Szilágyi István a.) 
— lovas sír. A zala-szántói halmok és két — (Il. 

Darnay Kálmán a.) 
— magánhangzók története. I. Hosszú magánhangzók. 

II. Rövid magánhangzók. A — (I. Balassa József a.) 
— — történetéhez. A — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— — -jog. Széchenyi és a — (Il. Vécsey Tamás a.) . 
— Malom-Egyesülettől. Országos — (1. Burchard a.) 
—  Margit-legenda. Joannes Vercellensis és a — (I. 

Horváth Cyrill a.) 
— mérnökkari tiszt és közvitéz a XVII. századból. 

(Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
— monarchiában. Báró Wüllerstorf és a szabadkeres- 

kedés meghonosítása az osztrák — (I. dr. Matle- . 
kovits Sándor a.) 



dá anebábsas öt sakal d 

. Magyar 661 

Magyar műkincsek. Régi — (Il. Mihalik József a.) 
— — pusztulása a Wesselényi-féle összeesküvés ide- 

jében. (1. Takáts Sándor a.) 
— műköltészetre. A Gesta Romanorum hatása a — (I. 

dr. Lázár Béla a.) 
— művelődés ősi elemei. A — (Il. Winkler Henrik a.) 
— műveltségi szók kaukazusi nyelvekben. (1. Munkácsi 

Bernát a.) 

— nemes árgiststásbse dalaiból. Az étsírávságtás K.J. a.) 
— nemesi fölkelés harczbalépése II. Frigyes ellen. A — 

(I. Andorka K. a.) 
— — — számára kiadott utasítás. A Máramarosmegyei, 

1744-ik évi — [Magyar hadi szabályzatok gyűjte- 
ménye.] (Hadtört. közl. X. 2.) 

— — — 1809-ben. Az erdélyi — (Hadtört. közl. V. 5.) 
—. — — Az 1809-ik évi — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
"— — — vitézei. Az 1809-ik évi — (Hadtört. közl. VI. 

2. 68. ,9—y" a. ís.) 
— — — -ek 1797 és 1800—1801. A — (I. Gömöry 

Gusztáv a.) 
— — — -t, 1809 április 27-én. József főherczeg nádor 

fegyverbe szólítja a — (l. G. G. a.) 
— nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után 

A — (I. Acsády Ignácz a.) 
— nemzet fejlődése az Árpádházi királyok alatt. A — 

(I. Pauler Gyula a.) 
— — katonai tulajdonságairól. A — (Il. Gömöry G. a.) 
— — keletkezése. A — (I. Vámbéry Ármin a.) 
— — ? Török eredetű-e a — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— — története a XI/XIII. században" cz. munka I. 

kötetének elkészültét jelenti dr. Pauler Gyula. A — 
(Akad. értes. 11.) 

— — — az Árpádházi királyok alatt. A — (I. Pauler 
Gyula. a.) 

. — — — Szent-Istvánig. A — (I. Pauler Gyula a.) 
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Magyar nemzetének anyakönyve. A bécsi egyetem —- 
(I. , Magyarországi tanulók külföldön" IV.) 

— -i dísz keletkezése. A — (I. Hampel József a.) 

— — Múzeum régiségosztálya. A — (]. , Múzeum" a.) 

nemzetségek a XIV. század közepéig. A — (1. dr. 
Karácsonyi János a.) 
— -ségi czímerek. (Il. , dr. Karácsonyi János: : bv 
nemzetségek a XIV. század közepéig." III. kötet 
2-ik fele.) 
nevei. A hét napjainak — (I. Melich János a.) . 
népdal strófa-szerkezete. A — (I. Kodály. Zóltán a.) 
— zenei fejlődése. A — (Il. dr. FHabó Bertalan a.) 

népszámlálásról. Az 1910. év végén tartandó — (I. 
Vizaknai Antal a.) 
névszói összetételek. Vogul s — (1. Szilasi Móricz a.) 
nők vitézségéről. Egy franczia költő a — (1. Barkó 
Dénes a.) I 
numismatikai társulat. (I. ,Z." a.) 
nyelv árja és kaukázusi elemei. A — (l. Asbóth 
Oszkár a.) 
— egy külföldi egyetemen. A — (I. Simonyi Zsig- 
mond a.) 
— az Árpádok korában. Hogy hangzott a — (ll. ifj. 
Szinnyei József a.) 
— és helyesírás történetéhez. Adatok a — (I. Me- 
lich János a.) 
— hódítása az utolsó tiz év alatt. A — (I. Vargha 
Gyula aj." 
— keresztény terminologiája. A — (1. Melich János a.) 
— mongol elemeihez. Adalék a — (I. Sz. J. a.) 
— néhány szerkezetéről. A — (I. Misteli Ferencz a.) 
— régi német jövevényszavai? Melyik nyelvjárásból 
valók a — (I. Melich János a.) 
— régi török és mongol elemeihez. Adalékok a — 
(I. Munkácsi Bernát a.) 

a 
a 

al 
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VEB za ZAZONA KEKIT TOK AZSYAAKET VES Éj ő ezt ába $ 

ék . Magyar nyelv szófejtő szótárához: Gombocz Zoltán: 
. Bálvány, bodza, görvély, gőte, hinta és hilinta, ívik, 

. karvaly és herjó, katáng, kócsag és gém, seregély. 
Melich János: Bécs. Adalékok a — (Nyelvtud. közl. 
XXXVI. 3/4.) 
— szófejtő szótárához: M. J.: Loránt, Patok. Adatok 
a — (Nyelvtud. közlem. XXXVI. 2.) 
— sSzófejtő szótárához: Paasonen H.: Bogyó, mo- 
gyoró. — Wichmann György : Három finn-ugor bogyó- 
név: 1. Bogyó. 2. F. marja. 3. F. muurám. Adatok 
a — (Nyelvt. közlem. XXXVIII. 3.) ; 
— szófejtő szótárához: Paasonen H.: Íz. Ég. Hó. 
Adalékok a — (Nyelvt. közlem. XXXIX. 3.) 
— -be került szláv szók átvételének helye és kora. 
A — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— -ben. A szláv szók a — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— — Hangsúly a — (I. Balassa József a.) 
— — [Lengyel és szlovén szók a — (I. Asbóth 
Oszkár a.) 
— — Osszét szók az ugor és a — (I. FHRONYÓ 

. Zsigmond a.) 
— -ekben. "Árja- és kaukázusi elemek a finn — (I. 
Munkácsi Bernát a.) 
nyelvemlék. A tihanyi apátság 1055-i alapító ha 
levele mint — (I. Szamota István a.) 
— a XV. századból. Latin — (I. , Finály Henrik : 
A beszterczei szószedet" a. 
— -ek második kötetének kétféle kiadása. A Régi — 
(Akad. értes. 106.) 
— — A schlügli latin — (Akad. értes. 47.) 
nyelven. Az első geographia — (I. Szily Kálmán a.) 
nyelvjárásban. A j s gy változás a hazai szlovének 
nyelvében és a dunántúli — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— -ok. A — (I. Veress Ignácz a.) 
— — osztályozása és jellemzése. A — (I. Balassa 
József a.) 
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Magyar nyelvkönyvekről. Jelentés a Petrovoszello köz- 
ségtől felajánlott 500 Írtos jutalomért pályázó, oláh- 
nyelvű népiskolákban használandó — (Akad. ért. 120.) 
Nyelvőr. 4. — (Akad. értes. 2.) 
nyelvről. Misteli a — (I. Balassa József a.) 
-— -tan. Tüzetes — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
Nyelvtörténéti Szótár. A — (Akad. értes. 2.) 
— -tudományi Társaság. (Nyelvt. közlem. XXXIII. 
3/4. ég XXXIV. 3/4.) 
nyelvű színi előadás a fővárosban (1784) és gróf 
Waltron. Az első 
— történeti iskoladráma töredéke a XVII. század- 
ból. Egy — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
nyelvünk és a Nyelvtörténeti szótár. Régi — (I. 

: Ballagi Aladár a.) 
,0", szláv ,o". (1. Asbóth Oszkár ja 
Oklevél-Szótár. A — Kivonat. (1. Zolnai Gyula a.) 
— — olvasóihoz. Kérelem a — (I. Zolnai Gyula a.) 
országgyűlések története II. Lajos korában. (Il. 
Szabó Dezső a.) i 
országgyűlés ujonczmegszavazási joga. A — (I. 
Tihanyi Lajos a.) 
— -i emlékek. (I. , Magyar történelmi timlökeks £ Har- 
madik osztály a.) 

Magyari István irodalmi működéséhez. Adalék a  mér- 
tékés vers történetéhez. (1. Dézsi Lajos a.) 
-ban. Ásatás Nagy — (Arch. értes. XV. 4.) 

Magyárok első hadjáratai Európában. A — (Il. Mátyás 

Keeste 

Flórián a.) 
és nyelvük. A szlavoniai — (1. Balassa József a.) 
hadi szabályzata 1676—78. Bujdosó — (I. Koncz J. a.) 

— kivándorlása Amerikába. A — (I. Thirring Gusztáv a.) 
küzdelmeihez. Adatok a bujdosó — (I. Koncz J. a.) 
műveltsége. A honfoglaló — (I. Volf György a.) 
névsora. A bécsi egyetemen a XIV. és XV. század- 
ban tanult -- (Akad. értes. 11.) 
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Magyarok ősi neve Konstantinos Porphyrogennetosnál. 
A — (]. Pecz Vilmos a.) 

— — nevéről Biborban született Constantinusnál. A — 
. (I. Pecz Vílmos a.) 
— Pogány — (I. Gabányi Árpád a.) 
— részére. Augsburgi ötvösök munkái törökök és — (l. 

dr. Takáts Sándor a.) 
"— Számára. Két alapítvány hollandiai egyetemeken 

tanuló — (I. Zoványi Jenő a.) 
— -ra vonatkozó népnevek a bizanczi íróknál. A — (Il. 

; Darkó Jenő a.) 
. — -ról Gurdézi szövege a — (I. gr. Kuun Géza a.) 
Magyarország alkotmányjogi átalakulása modern ál- 

. . lammá. (Il. Schvarcz Gyula a.) : 
. — archaeologiája. (Arch. értes. IX. 4. XVI. 3.) 

. — ,— archaeologiájának kézikönyve" czimű 3 kötetes 
műről. Jelentés a Semsey- féle pályázatra beérkezett 
— (Akad. értes. 77.) 

— atka-faunájához. Adalékok — (I.. dr. Karpelles L. a.) 
— államháztartásának története, 1867—1893. (1. Mat- 

lekovits Sándor a.) 
— barna békái. Ranae Fuscae Hungariae. (1. Méhely 

Lajos a.) 
. ——. — ellen. III. Henrik támadó hadjáratai — Térkép- 

i melléklet. (Hadtört. közl. IV. 1.) . 
— ellen való közös működés iránt. II. Frigyes porosz 

. — király egy tervezete a törökökkel — (Il. Gubics A. a.) 
.  — elleni hadjárata alatt. (1490.) Miksa római király 

naplójából, — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
— édesvízi fonálférgei. (I. Daday Jenő a.) 

. — és II. Frigyes Vilmos porosz király. (1. Wertheimer 
5.5. Ede a). 

. . —. — és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. 1198— 
. . 1526. (I. , Magyar Tört. emlékek" I. 33.) 
— és társországainak húsos gombái. (1. Hazslinszky 

Frigyes a.) 
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Magyarország és társországainak sphaeriái. (1. Hazs- 
linszky F. a.) 
földalatti gombái. (1. Hollós László a.) 
harmadkorú rák-faunájához. Adatok — (Il. Lőrenthey . 
Imre a.) 
hasasgombái. Mágócsy-Dietz Sándor jan. 20-án tett 
előterjesztése Hollós László munkájáról. (I. Mágócsy- 
Dietz Sándor a.) 
három részre osztása történetéről. Károlyi Árpádé és 
Szilágyi Sándortól. Birálat — (Akad. értes. 92.) 
Hymenopterái. (Il. Mocsáry Sándor a.) 
kakukfüveinek ismertetése. Közép- Kurópa, különösen 
— (I. dr. Borbás Vincze a.) 
királya. Corvin Mátyás — Arczkép. (Hadtört. közl. 
TB) 
— I. Ulászló (a lengyeleknél III.) —  Arezkép. 
(Hadtört. közl. I. 1.) 
kurta kigyói. Vipera Berus [L. és Vipera Ursinii 
Bonap. (Il. Méhely Lajos a.) 
legrégibb zsidó temetője. (1. dr. Kaufman Dávid a.) 
melléktartományainak oklevéltára. (1. , Magyar törté- 
nelmi emlékek." I. oszt. XXXI, XXXIII. kötet.) 
a középkorban alkotmányos szabadságát? Miként tar- 
totta fönn — (Il. gr. Andrássy Gyula a.) 
nemzetközi egyénisége. A külügyek intézése és — 
(I. dr. Balogh Arthur a.) 
Neuropterái. (1. Mocsáry Sándor a.)  . 
ó-harmadkori foraminifera-faunájához. Megjegy zések 
— (1. Lörenthey Imre a.) 
ókori földrajza. (1. Fröhlich Róbert a.) 
őskora. (Darnay Kálmán.) Ismert. (I. , sz" Bev 
pókjai. (I. Chyzer Kornél és Kulczynski László a.) 
romlásáról. Szerémi György élete és emlékirata — 
(I. dr. Szádeczky Lajos a.) 
szerepe a lengyel renaissanceban. (I. dr. Divéky 
Adorján a.) 
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. " Magyarország XVIII. századi történetéhez. Újabb 
. — részletek Dél — (I. dr. Szentkláray Jenő a.) 

.  — történelmi földrajza a Hunyadiak korában. (I. dr. 
. Csánki Dezső a.) 
 "— történeti emlékei az ezredéves országos kiállításon. 

A ÚX GYÉR 
"a Új Dókíannáj (1. ÖR ek Kornél a.) 

.  — -ban. A régibb középkor emlékei — (I. Hampel 
József a.) 

."— — Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás 
. meghonosítója — (1. Fraknói Vilmos a.) 

 "— — Skythiai emlékek — (1. Hampel József a.) 
.— — XVIU. századbeli falfestmények — (I. Pasteiner 

3 ágán a.) 
s álgagi -ból a bécsi udvari természetrajzi múzeumban. Ős- 

kori és római leletek — (Il. Hoernes Móricz a.) 

—  — — Új gastromyceta fajok — (1. Hollós László a.) 
; . Magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek kor- 

. rendi osztályozása. A — (I. b. Miske Kálmán a.) . 

ágyú- és harangöntők. (1. Kemény Lajos a.) 
ásvány elemzése. Több — (I. Loczka József a.) 

boszorkányperek okmánytára. Szerkesztette Komá- 
romy Andor. XXIII és 783 lap. 1910. 15.— 
— Ismertetését lásd Akad. értes. 252. 

bronzkor chronologiájáról. Tanulmányok a — (Il. 
Reinecke Pál a.) 

csoportja. A neolithkori szalagdíszű keramika — (I. 
dr. Reinecke Pál a.) 

Lajos a.) 
Eylais-fajok. A — (I. Daday Jenő a.) 

és lengyelországi művei. Firenzei János — (I. 
. Ehrenberg a.) 

Edes ge 

ceptaureák ismertetése. Hul (1. Wagner János a.) 

denevérek irodalma és névjegyzéke. A — (I. Méhely 
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Magyarországi. farkos kétéltűek álczái. A — (I. Méhely 

—— 

Lajos a.) 
földrengési bizottság. A — (Akad. értes. 8.) 

György mester arithmetikája 1499-ből. (I. Szily 
Kálmán a.) 
hadi eseményekről. Mátyás főherczeg -levelei a 
mainzi választófejedelemhez az 1605. évi — (I. Gömöry 
Gusztáv a.) 
hadjárat 1664-ben. A felső — (I. Rónai Horváth 
Jenő a.) 
— -hoz. További adatok az 1664-ik évi felső — 
(I. Rónai Horváth Jenő a.) 
hallgatói. A harderwijki egyetem — (1. Zoványi 
Jenő a.) 
harmadkorú képződményekben. Sepia a — (I. Lö- 
renthey Imre a.) 
kagylósrákok magánrajza. A — (Il. Daday Jenő a.) 
kálczitokról. (I. Franzenau Ágoston a.) 
képfaragókról. Felső — (I. Kemény Lajos a.) 
képírók. (I. Kemény Lajos a.) 
korona, alatt. Tengertül fogvást Erdélyig hány Gene- 
rálisság vagyon — (Il. , 4—y" a.) 

közoktatás története Mária .Terézia korában. A — 
(I. Fináczy Ernő a.) 

kryptokálvinisták hitvitázó irodalmáról. A Felső — 
(I. Ráth György.) 
latinság szótára. A — (I. Bartal Antal a.) 

— — -áról. Jelentés a — (I. Bartal Antal a.) 

múzeum-társulat. Dél — (Arch. értes. XVII. 3., 
XXI. 4. és I. ,—n." a. ís.) 
múzeum-egylet." A felső — (I. ,X.", , H." és Arch. 
értes. XVI. 3.) 
múzeumban. Pannoniai régiségek a Felső — (Arch. 
értes. XV. 2.) 
művei. Peter Vischer — (Il. Kárász Leó a 
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Magyarországi német nyelvjárások. A M. Tud. Aka- 
démia nyelvtudományi bizottsága megbizásából  szer- 
keszti Petz Gedeon. 

. 4. füzet: dr. Gedeon Alajos. Az nió zmedáekösé 

6. 

7. 

2 

3. 
4 

5 

97 

9) 

német nyelvjárás hangtana. 77 lap. 
1905. 1.50 
Lindenschmidt Mihály. A verbászi német 
nyelvjárás alaktana. 37 lap. 1905. —.90 
Gréb Gyula. A szepesi felföld német 
nyelvjárása. 89 lap. 1906. 1.80 
Hajnal Márton. Az isztiméri német nyelv- 
járás hangtana. 63 lap. 1906. 1.20 
dr. Kráuter Ferencz. A niczkyfalvai 
német nyelvjárás hangtana. -öl lap. 
1907. 1.— 
Schüfer Illés. A kalaznói német nyelv- 
járások hangtana. 66 lap. 1908. 1.20 
dr. Mráz Gusztáv. A dobsinai német 
nyelvjárás. 132 lap. 1909. . 2.40 

ötvösök 1732-ben. (I. dr. Ilésy János a.) 

régi harangok és harangöntők. Felső — (1. Mihalik 
József a.) 

— régiségekről. Külföldi hirek — (Il. ,X. Y." a.) 

— római kőemlékeken. Alvilági istenek — (I. dr. 
Kuzsinszky Bálint a.) 

— skytha régiségek. (I. Reinecke Pál a.) 

— szenek vegyi összetétele és caloria értéke. (1. Konek 
Frigyes a.) 

— Szláv nyelvjárások. Szerkeszti Asbóth. Oszkár. 

1. füzet. Pável Ágost. "A vashidegkúti szlovén 
nyelvjárás hangtana. 1481ap. 1909. 2.80 

— tanulók a bécsi egyetemen. (l. Magyarországi tanulók 
külföldön" II. kötet a.) 

— — külföldi főiskolákon. (Akad. értes. 8.) 
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Magyarországi tanulók külföldön. Szerkeszti Ábel 
Jenő dr. 

I. kötet: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. 

EB 

Összeállította  Mokos Gyula. XXXII és 
207 lap. 1890. 4.40 
Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. 
Összeállította dr. Schrauf Károly. CV 
és 365 lap. 1892. 9.— 

A krakói magyar tanulók-háza lakóinak 
jegyzéke. (Regestrum bursae Hungarorum 
Cracoviensis.) 1493—1558. Az eredeti kéz- 
iratból közli és magyarázza dr. Schrauf 
Károly. XXI és 144 lap. 1893. 3.— 
A bécsi egyetem magyar nemzetének anya- 
könyve. Közli dr. Schrauf Károly. Két fény- 
metszettel. XCIV és 544 lap. 1902. 12.— 

— török kincstári defterek. II. kötet. (1. dr. Velics 
Antal a.) 

— utazásai. Evlia Cselebi török világutazó — (I. , Török- 
magyarkori történelmi emlékek" II. oszt. ILI. kötet.) 

— városok életéről aXV—XVII. században. A Felső — 
(I. dr. Demkó Kálmán a.) 

— végházak munitiója 1661-ben. A Felső — (Il. dr. 
Merényi Lajos a.) 

Es Wolfsbergit. (I. Krenner József Sándor a.) 

— -nak a földrengéskutató nemzetközi szövetkezetbe 
való belépéséről. (1. Kövesligethy Radó a.) 

— -on. A czéhek történetéről — (I. dr. Szádeczky 
Lajos a.) 

— — 1540-ig. A káptalani iskolák története — (I. dr. 
Békefi Remig a.) 

-- — TII. András óta. A király tanácsosainak felelőssége 
Aragoniában és — (1. Schvarcz Gyula a.) 

— — A kínvallatás elleni küzdelem — (a Makeséssi 
László a.) 
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. Magyarországon 1549-ben. A mezei és várbeli katona- 
ság eltartásának költségei — (I. J—s. a.) 

 "— 1540-ig. A népoktatás története — (I. dr. Békefi 
Remig a.) 3 
— az Arpádok alatt. A rabszolgaság — (I. dr. Békefi 
.Remig a.) 
— A szerb monostoregyházak történeti emlékei Dél 
— Részlet. (I. Szentkláray Jenő a.) 

 "— 1683-ban. A török sereg átvonulása —  (l. 
Karácson Imre a.) -. I 
— 1577-ben. A tüzérségi és hadiszer-állomány — 
(Hadtörténelmi okmánytár 19. és Hadtört. közlem, 
VII. 5.) 
—— ,A vasipar története —" czimű nyilt pályázatról. 
(Akad. értes. 41.) 
"— A veszettség elterjedéséről. és gyógyításáról — 
(I. Hőgyes Endre a.) , 
— 1593-tól1715-ig. Az állandó hadsereg kérdése — 
(I. Bors János a.) 

- — Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyáról 
általában s különösen — (I. dr. Kosutány Ignácz a.) 
— Rasid efendi török történetíró leírása szerint. 
Az 1663-ik évi török hadjárat — (I. dr. Karácson 

. Imre a.) 
— a mult században. Az oláhok költöztetése dél — 
l. Szentkláray Jenő a.) 
— Dante — (I. Kaposi József a.) 
— Egyiptomi emlékek — (I. Mahler Ede a.) 
— fekvő s egymást szállásaikon felváltó lovasezre- 
dek ő vb terve 1726 november 1-től kezdve. 
A — (I. —s." a.) 

országon" a.) 
— Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás 
meghonosítója — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
—- Mithras emlékek — (Il. Cumont F. a.) 

— Hingellkk kora — (I. "áldyadiak kora Magyar- 
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Magyarországon. XVIII. századi falfestmények — (I. 
dr. Eber Antal a.) 

. — — 1590-ben. Török hadak számereje — (Hadtört. 
közl.. VII. 5.) 

— -ra. A középkori várak, különös tekintettel — (I. 
Könyöki József a.) 

— orvosok és  természetvizsgálók  vándorgyűlésein. 
(1840—1888.) Hazai archaeologiánk a — (I. Száraz 
Antal a.) 

Magyarosítói. Moliére L Avare-jának első — (I. Bayer 
. József a.) 

Magyar-oszmán nyelvi érintkezések. (1. dr. Kúnos I. a.) 
— összehasonlító nyelvtudomány jövő feladatai. A — 

Kivonat ,Munkácsi Bernát: A vogulok vallásos 
költészete" cz. értekezéséből. (Akad. értes. 33.) 

— ötvösművek Abauj-Torna vármegyében. Régi — (l. 
Mihalik József a.) 

— ötvösök Krakkóban. (Il. dr. Szádeczky Lajos a.) 
— — krónikája Lengyelországban. (I. Lepszky Lénárd a.) 
— őrhada 1670 után. A végek — (I. dr. Merényi L. a.) 
— őstörténeti vonatkozások felhasználásával. Az oki. 

kapcsolat eredetéről, — (I. dr. Pekár Károly a.) 
. — palatogrammok. (1. Gombocz Zoltán a.) 
— parlament reformja. A — (I. Meltzl Oszkár a.) 
— pavillonjában. Történelmi emlékeink az 1900. évi 

párisi világkiállítás — (I. Mihalik József a.) 
— philosophia történetéhez. Adalékok a — (I. Bartók 

György a.) 
— pogánykor emlékei Fejérmegyében. A — (Il. Nagy 

Géza a.) 

— — aj lelet. A homorszögi — 4 ábrával. (Arch. 
értes. XII. 5.) 

— — — -ek. A törteli — (I. dr. Pósta Béla a.) 
— — sírlelet. Oroszlámosi — (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— — — -ek. (I. Reizner János a.) 
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Magyar pogánykori sírleletek jéllemzése. A hunn-avar 

I 

[ 

I 

w 

és — (I. Nagy Géza a.) 
— — -ről. A $Szeged-domaszéki — (I. Reizner 
János a.) 
— Sírok. A — (I. Pulszky Ferencz és Börzsönyi 
Arnold a. is.) 
politikai és irányvígjátékok a 40-es években. A — 
(I. Berczik Árpád a.) 
protestáns zsoltárköltészet a XVI. és XVII. szá- 
zadban. A — (I. Császár Ernő a.) : 

r. c. Rituale a XVI. századból. Egy — (I. Ráth 
György a.) 
-ra. A vogul infinitivus használata, tekintettel a — 
(I. Pólya Vilmos a.) 
reformáczió. . Bullinger Henrik és a — (Il. Ráth 
György a.) 
Rousseau-irodalom. A — (Il. dr. Rácz Lajos a.) 

ruházatról és fegyverzetről. Az ős — (Hadtört. 
közl. IV. 1.) 

-ság. Értelmiségünk és a — (I. J JEGYÁRAK József a.) 
sánczok Felső-Ausztriában. (1. Kápolnai a.) 
sírokról. Pogány — (Il. Börzsönyi Arnold a.) 
sodronyos zománcz. A középkori — (Arch. értes. 
XII. 5.) 
sodronyos zománcz Lengyelországban. A — (I. 
Lepszky Lénárd a.) 
— -zománczos művek külföldi múzeumokban. (1. 
Mihalik József a.) 
stipendiumok külföldi egyetemeken. (1. Ballagi A. a.) 

 szablyái a XVIII. században. Egy passaui kard- 
készítő — (Il. ,ng." a.) 
szavak. A Nyelvtörténeti Szótárból kimaradt régi — 
(I. Szeremlei Samu a.) 

. származéka. A Pancatantram és egyik — (I. Gálos 
Rezső a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 43 
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Magyar. szent korona. A — (Arch. értés. XVI. 4.) 

e 

— — felső részévé? Hogyan lett $Szent-István 
koronája a — (Il. dr. Karácsonyi János a.) 

— — országaiban. A felhőzet a — .( Hegyfoky 
Kabos a. 
szentek életének hatása a Florónészméníítöli Ki- 
vonat. (1. Karl Lajos a.) 
szépirodalom dán fordításban. 1851—1904.. (Akad. 
értes. 203.) 
színlap 1812-ből. (1. Bayer József 4) 

színmű történetéhez. Adalékok a — (Il. dr. Bitten- 
binder Miklós a.) 
színpad fölszerelése történetéhez. Adátók a régi — 
(I. Bayer József a.) 
-szláv ethnikai érintkezés kezdetei. A — (I. Mun- 
kácsi Bernát a.) 
szófejtés és történeti fejlődése. A — (I. Halász 
Ignácz a.) 

—— 

KEZES 

e 

— története a legrégibb időktől Hunfalvy Pál föllép- 
teig. A. — (I. Halász Ignácz a.) 

szójegyzék. A Murmelius-féle latin — a. Szamota. 
István a.) . 
— A schlögli — (I. Szamota István a.) 

— a XV. század első negyedéből. A sehtügii . — 
(I. Szamota István a.) 
— s bevezetésül: A kérdés története. Árja és négys 

" kazusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet ; 
(I. Munkácsi Bernát a.) 
— 1533-ból. A Murmelius- féle Latin — (I. Szamota 

"István: a.) 
— -e 1560-ből. Szikszai Fabricius Balázs latán — 
(I. Melich János a.) 
szók. Az oláh nyelvbe átment — (1. Asbóth Oszkár a.) 
szókészletünkK ortholog szabályozása 684 az iskola. 
(1. Más ét Mór a.) 
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Magyar szókincs eredetéhez, — Imeg, ing. A — . (Il. 
Budenz József a.) 

— — sSzóegyezési adatok: kutya, hodály. A — (I. 
Budenz József a.) 

szólások" cz. pályamunkáról. Birálati jelentés a 
, Német és — (Akad. értes. 48. és Simonyi Zsig- 
mond a. is.) 
szótár-töredék, A brassói latin — (I. Melich J. a.) 
szótárak czímszó-jegyzéke. A — (I. Szily Kálmán a.) 

— -irodalom. A — (I. Melich János a.) 

szótárról, Egy állítólag ismeretlen latin — (I, 
Melich János a.) 
szótárról. Egy feledésbe ment .régi latin —- (Akad. 
értes. 48.) 
szótártöredék. A Gyöngyösi latin — (I. Melich J. a.) 
tagadó. A — (Il. Veress Ignácz a.) 
— képző. A — (Il. Beke Ödön a.) 
tanárok Görögországban. (I. H. a.) 

tanulók a XV/XVIII. századból. Ferrarai és perugiai 
— (Il. Pap Károly a.) 

— háza lakóinak jegyzéke. Közli Schrauf Károly. 
A krakkói — (1. , Magyarországi tanulók külföldön" 
III. kötet a.) 
Tájszótár. Az új — (Akad. értes. 483.) 
társaság" és Bessenyei. A , Pesti — (I. Ballagi G. a.) 

termetőről. A liptagergei — (1. dr. Nyáry Albert 
báró a.) 

" — Csesztvén. (1. dr. Nyáry Albert báró a.) 
templom égéséről 1656-ban. Az aacheni — (Il. 
Takács Sándor a.) 
 "— -romokról. A resiczai régi — (I. Mihalik S. a.) 
tengerjog. (I. dr. Nagy Ferencz a.) . 

-török összehasonlító szótára. Thúry József — (l. 
Gombocz Zoltán a.) 
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676 Magyar 

Magyar Történelmi Emlékek. (Monumentá hunyariae 
historica.) Első osztály: Okmánytárak : (Diplomataria.) 
XXVIII. kötet. A Blagay-család oklevéltára. (Codex 

Diplomaticus Comitum de Blagay.) Bevezető 
tanulmánnyal a család történetéhez. Szerkesz- 
tették Thallóczy Lajos és Barabás Samu. Tér- 
képpel, két leszármazási táblával és 11 pecsét- 
rajzzal. CCXCIV és 597 lap. 1897.  — 10.— 

XXIX. kötet. Zrinyi Miklós a szigetvári hős éle- 
tére vonatkozó levelek és okiratok. Közre- 
bocsátja Barabás Samu. I. kötet: Levelek 
1535—1565. XLV és 680 lap. 1898. 12.— 

XXX. kötet. U. a. II. kötet. Levelek : 1566— 1574. 
Oklevelek : 1534—1602. Pótlék: 1535—1567. 
XXXI és 752 lap. 1899. 12.— 

XXXI. kötet. Magyarország melléktartományainak 
oklevéltára (Codex diplomaticus patrium regno 
hungariae adnexarum) I.kötet: A horvát vég- 
helyek oklevéltára. I. kötet. 1490-1527. A M. T. 
Akadémia történelmi bizottsága megbizásából 
szerkesztették Thallóczy Lajos és Hodinka An- 
tal. Egy térképpel. CVIII és 753 1. 1903. 16.— 

XXXII. kötet. Carrillo Alfonz jezsuita-atya leve- 
lezése és iratai. 1591—1618. A M. T. Aka- 
démia történ. bizottsága megbizásából hazai 
és külföldi levéltárakban gyűjtötte. és közre- 
bocsátja dr. Veress Endre. Carrillo egyik levele 
fénynyomatával. LII és 739 lap. 1906. — 15.— 

XXXIII. kötet. Magyarország melléktartományai- 
nak okleévéltára. (Codex diplomaticus patrium 
regno hungariae adnexarum.) II. kötet. A Ma- 
gyarország és Szerbia közti összeköttetések 
oklevéltára 1198—1526. A M. T. Akad. törté- 
nelmi bizottsága megbizásából szerkesztették 
Thallóczy Lajos és Áldásy Antal. 1 térképpel és 
3 pecsétrajzzal. CXXIVés 4791.1907. — 10.— 
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Magyar i . 677 

Magyar Történelmi Emlékek. 

XXXIV. kötet: (Basta György hadvezér [dvslezőső 
és irásai) 1597—1607. I. kötet: 1597—1607. 
(Epistolae et acta generalis Georgii Basta. 
1597—1607.) Közrebocsátja dr. Veress Endre. 
XLIV. és 758 lap. 2 melléklettel és pecsét- 
rajzzal. 1909. 14.— 

XXXV. kötet: A Frangepán család oklevéltára. 
(Codex Diplomaticus comitum de Frangepani- 
bus.) Kiadják dr. Thallóczy Lajos és Barabás 
Samu. I. kötet: 1133—1453. XXXVIII és 
456 lap. 1910. 8. — 

— — — Második osztály: Irók. (Scriptores.) 

. XXX. kötet: Szamosközy történeti munkái IV. 
kötet : 2. pótfüzet. Közzéteszi Szilágyi Sándor. 
433—541 lap. 1889. 1.20 

— — TU. a. 3. pótfüzet. Közzéteszi Szilágyi Sándor. 
544—588 lap. 1892. —.90 

XXXIII. kötet: Magyar történelmi évkönyvek és 
naplók a XVI-—XVIII. századokból. II. 
kötet: Gyulafy Lestár följegyzései. Közli 
Szilágyi Sándor. Keczer Ambrus naplója. 
Közli Tasnádi Nagy Gyula. Krmann Dániel 
superintendens 1708—1709-iki oroszországi 
útjának leírása. Közlik Mencsik Ferdinánd 
és Kluch János. 639 lap. 1894. 4.— 

XXXIV. kötet: Thököly Imre fejedelem 1691— 
1692-iki leveleskönyve. Az eredetiből közli 
Thaly Kálmán. IX és 399 lap. 1896. — 4.— 

XXXV. kötet: Magyar történelmi évkönyvek és 
naplók a XVI1—XVIII. századokból. III. kötet : 
Czegei Vass György és Vass László naplói. 
1659—1739. Közli Nagy Gyula. XIV és 632 
lap. 1896. 4. — . 
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Magyar Történelmi Emlékek. 
XXXVI/XXXVII. kötet: Br. Apor Péter verses 

művei és levelei. (1676—1752.) Szerkesztette 
Dr. Szádeczky Lajos. I/II. kötet: XXXVI, 
591 és 745 lap. 1903. Ára az I. kötetnek  12.— 

a II. 7. 15.— 
XXXVIII. kötet : Magyar történelmi évkönyvek és 

naplók a XVI-—XxXVIII. századokból. IV. 
kötet: Halmágyi István naplói 1752—53, 
1762—69. és iratai 1669—1785. Közli dr. 
Szádeczky Lajos. XXXX és 770 lap.1906. 15. — 

— — — Harmadik osztály: a) Magyar országgyűlési 
emlékek. (Monumenta comitialia regni hungariae.) 
Történeti bevezetésekkel. $Szerkeszti dr. Fraknói 
Vilmos és dr. Károlyi Árpád. 

X. kötet: 1602—1604. VI és 665 lap. 1890.  6.— 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 9.) 

XI. kötet: Szerkeszti dr. Károlyi Arpád. 1605— 
1606. 896 és XII lap. 1899. 10.— 

Magyar Országgyűlési emlékek. Erdélyi — (Monu- 
menta comitialia regni Transsy]vaniae.) Történeti 
bevezetésekkel. Szerkeszti Szilágyi Sándor. 

XIV. kötet. (1664—1669.) 488 lap. 1889.  6.— 
XV. " , — (1669—1674.) 586 , 1892. 6.— 

— — (U. a. ismertetését 1. Akad. értes. 58.) 
XVI. kötet. (1675—1679.) 699 lap. 1893.  6.— 
XVII. , (1679—1682.) 491 1894.  6.— 
XVIII. ,,  (1683—1686.) 607 , 1895. 6.— 
XIX. , " (1586—1688.) 534 , 1896. 6.— 
XX. . , ." (1688—1691.) 492 , 1897. 6.— 
XXI. ,  . (1692—1699.) 472 , 1899. 6.— 

Magyar történelmi életrajzok. (Akad. értes. 3.) 
— — évkönyvek és naplók a XVI —XVIII. századból. , 

(I. Magy. tört. emlékek. Második osztály XXXIII. 2., 
XXXV. és XXXVIII. kötet.) 

s 



B Magyar történelmi képcsarnok megnyitása. (1. N. P. a.) 

. — — pályázatról. Jelentés a Semsey-féle — (Akad. 
értes. 77.) 

Ax s — — beérkezett műről. Jelentés a — (Akad. ért. 79.) 

— — társulat 25 éves jubileuma. A — (Arch. értes. 
MERIL 5.) 

8 "— történeti kútforrás. Bölcs Leó taktikája mint — 
(I. Gyomlay Gyula a.) 

Magyar történeti színműtár. Kóczán Ferencz alapít- 
ványából. 

I. kötet: Attila halála. Történeti tragédia öt 
felvonásban.. Írta Szász Károly. Kis 
89. 187 lap. 1893. 2.— 

II. , . István vezér. Történeti dráma öt fel- 
vonásban. Irta Szász Károly. Kis 8". 
155 lap. 1893. 2.— 

IUH. , Pogány magyarok. Történeti színmű 
négy felvonásban. Írta Gabányi Arpád. 
Kis 8". 164 lap. 1893. 2.— 

33 — — A három kötet ismertetését lásd Akad. értes. 47. 
IV. kötet: Charitas. Történeti szomorújáték há- 

rom felvonásban. Írta Váradi Antal. 
Kis 8". 176 lap. 1899. ; 2.— 
Ilona királyné. Történeti dc$-áma három 
felvonásban. Irta Endrei Zalán. Kis 
8". 173 lap. 1899. 2.— 

a — ÍV. István. Történeti tragédia öt fel- 
vonásban. Irta Somló Sándor. Kis 8". 
212 lap. 1899. 2.— 

37. 

három felvonásban. Irta Váradi Antal. 
Kis 89. 200 lap. 1907. 2.— 

a  — A király arája. Verses vigjáték három 
felvonásban. Irta Földes Imre. Kis 89. 
221 lap. 1907. 2.— 

VI. 

— !" —— VIL , Szent Margit asszony. Szomorújáték 

VII 
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. Magyar történeti színműtár, 

IX. kötet. A királyné. Tragédia három felvonás- 
ban. Írta Földes Imre. Kis 89. 168. 

; lap. 1907. 2.— 
X.  , ——  Daczos lelkek. Verses vígjáték három 

felvonásban. Írta Földes Imre. Kis 
89.159 lap 1907. ; 1.2. — 

Magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 
A — (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 

— — -hoz. A m. tud. Akadémia körlevele a — (Akad. 
értes. 2.) 

— tudósítások Napoleon hadjáratai felől. fogyikotá sau 
(I. dr. Szádeczky Lajos a.) 

— tudósokhoz. Holland tudósok levelei — (1. Zoványi 
Jenő a.) 

Magyarul és a mai görög verstan. Két újgörög nyelv- 
. tan — (I. Télfy Iván a.) 

Magyar "utópia a XIX. század elejéről. (I. Császár 
Elemér a.) 

— várkapitányok szerződései 1634—1661. (I. K. J. a.) 
— — -parancsnokának utasítása. Érsekujvár utolsó — 

: (I. Thaly Kálmán. a.) 
— versalakok Erdősiig. A — (I. Kacziány Géza a.) 
— versbeli mondatképletről. Egy — (1. Horváth János a.) 
— versek a XVIII. század első feléből. (1. Thúry J. a.) 
— viseletek történeti fejlődése. A — (I. dr. Szendrei 

János a.) 
— — -ben. Szkytha-szarmata maradványok a — (I. 

Nagy Géza a.) 
— — -képek czímeres leveleinkben. (I. dr. Szendrei 

János a.) 
— vitéz, Kádár István éneke. Régi — (I. Kanyaró 

Ferencz a.) 
— — -ek sírhalma a Szerémségben. (Hadtört. köz- 

Jem. I. 4.) 
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Magyar vivianitok ismeretéhez. Adatok a — (I. Krenner 
József S. a.) 

— vonatkozású fali képek  Runkelsteinban. (I. Pór 
Antal a.) 

— — kéziratok a poseni kir. levéltárban. (1. dr. Kva- 
csala János a.) 

— t x s h hangok történetéhez. Adalékok a — (I. 
Melich János a.) 3 

— zene történetéhez a XVII. századból. A  Kájoni- 
"codex. Adalékok a — (Il. Seprődi János a.) 

" — — tudományos tárgyalása. A — (I. Ponori Thöw- 
rewk Emil a.) 

Magyari István irodalmi működése. (1. Dézsi Lajos a.) 

Magyarok symphoniája. A — (Il. Kozma Andor a.) 
— .". , Szumirok és — Munkácsi. Bernát jelentése 

Somogyi Edének — cz. könyvéről. (I. Munkácsi 
Bernát a.) 

— -ra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál. A — 
Kivonat. (1. Darkó Jenő a.) 

— -ra. A vogul infinitivus használata; tekintettel a — . 
. (I. Pólay Vilmos a.) 

— — fordítása. Terentius vigjátálotnák — (I. Poónori 
Thewrewk Emil a.) 

Magyary Géza. Újabb irányok a nemzetközi perjog- 
ban. 40 lap. 1907. (Társad. értek. XIII. 8.)  —.80 
(I. Akad. értes. 205. a. is.) 

Magzat vérének hydroxylion- és titrálható alkali-tartal- 
máról. Az érett — (1. Szili Sándor a.) 

— -víznek molekulás concentratió viszonyairól. Vizs- 
. gálatok terhesek — szülők és gyermekágyasok vér- 

savójának s a — (Il. Farkas- Géza és Serindas 
Elemér a.) 

. Mahler Ede dr. A n. múzeum ásatásai Dunapentelén 
1909-ben. 4 ábrával. (Arch. értes. XXX. 2.) 

."— A nippuri ásatások. 2 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 1.) 
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Mahler Ede dr. A régibb bronzkor chronologiájához. 
(Arch. értes. XXII. 4.) 

— A régi egyiptomiak évformái és nagy Heródes 
időrendszerei. (Akad. értes. 93.) 

— Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 12 lap. 1901. 
(Nyelvt. értek. XVII. 9.) —.60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 136.) 
— Babylonia és Assyria. Számos illustrációval. Kis 89, 

370 lap. 1906. (A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó 
Vállalata. Új folyam. LXV. kötet. 1905—1907. 
cyklus.) Ára füzve 4.— 

egész vászonkötésben 5.— 

— Budakeszii sírleletek. Ismertetés. (Arch. értesítő 
XV. 2) 

— Császári (Komárom m, sírleletek. (Arch. értesítő 
XXIII 1) 

— Dunapentelei ásatásaim 1908-ban. 5 ábrával. (Arch. 
értes. XXVIII. 4.) 

— — ásatások az 1907-ik évben. (Arch. ért. XXVII. 5.) 

—  Egyiptologiai tanulmányok a  chronologia köréből. 
.: 12 láp. 1898. (Nyelvt. értek. XVII. 1.) —.30 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 99.) 
— Egyptomi emlékek a m. n. múzeumban. 15 ábrával. 

(Arch. értes. XXI. 1.) 
— Egyiptomi emlékek Magyarországon. Kivonat. (Akad. 

értes. 236/237.) ? i 
— Föliratos agyagtábla Babylonból. Abrával. (Arch. 

értes. XXII. 1.) 
— Kőkori zsugorított csontvázakról. (Arch. értesítő 

XXII. 3.) 
— Naptáradatok művelődéstörténeti jelentősége.  Ki- 

vonat. (Akad. értes. 184.) 
—  Nestanuter koporsója a n. múzeumban. 13 ábrával. 

(Arch. értes. XXII. 2.) 
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Mahler Ede dr. Néhány pannoniai kőemlék. (Arch. ért. 
XXVI. 1.) 

— Okori Egyiptom. Kis 8". 432 lap. 94 képpel. (M. 
Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam. 
LXXIX. kötet. 1908—1910.) Ára fűzve 5. — 

egész vászonkötésben 6.— 

— Panmnoniai feliratos emlékek. (Arch. értes. XXVII. 2/3.) 
— II. Ramses az exodus fáraója. 26 lap. 1900. (Tör- 

tén. értek. XVIII. 9.) —. (5 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 120.) 
— Római föliratos kőemlék Dunapenteléről; (Arch. értes. 

XXIV. 3. és XXIX. 4.) 
— Római kőemlékek Dunapenteléről. 6 ábrával. (Arch. 

értes. XXX. 3.) 
— Újabb föliratos emlékek Dunapentelén. (Arch. értes. 

XXIX. 3.) 
. — Újabb római feliratos emlékek Dunapenteléről. (Arch. 

értes. XXV. 3. és XXVI. 2.) 

Mainzi választófejedelemhez az 1605. évi magyar- 
országi hadi eseményekről. Mátyás főherczeg levelei 
a — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

Majdáni aranylelet. A — (I. Reizner János a.) 

Majláth Béla. A n. múzeum sodronyos pánczéljai. 8 
ábrával. (Arch. értes. XI. 2.) " 

— Az orosházi sírmező. 3 ábrával. (Arch. értes. X. 5.) 
— Hadtörténeti ereklyék a magyar nemz. múzeumban. 

Ismertetés. (Hadtört. közlem. I. 2.) 
— Nyitraszegi urnatemető. (Arch. értes. X. 3.) 
— Újabb alpári leletekről. 25 ábrával. (Arch. értesítő 

XVIII. 3.) 
— Zrinyi Miklós a költő ereklyéi Vöttauban. (Hadtört. 

. közl. IV. 2.) 
— — — könyvtára. (Akad. értes. 19.) 
— 3 1900. márcz. 23. (Akad. értes. 125. és Arch. 

értes. XX. 2.) 
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Makroseismikus rengések feldolgozása. A — (Il. Köves- 
ligethy Radó a.) 3 

Malaria-parasiták továbbfejlődéséről az Anophelesekben, 
Vizsgálatok a — (1. Jancsó Miklós a.) 

Malom-Egyesületről. Országos Magyar — (Il. Burchard a.) 

— Lujz levelei Döbrentei Gáborhoz. (1. Rexa Dezső a.) 

Malonyay Dezső. Az Aphrodite ábrázolás a görög mű- 
. vészet kezdetén és fénykorában. (Athenaeum. IX. 1/3.) 

Mandello Gyula dr. A valuta-változtatás jogi jelentő- 
. sége. Kivonat. (Akad. értes. 183.) 

Mangold Lajos dr. A magyar hadtörténeti irodalom 
repertoriuma. (A , Hadtörténelmi Közlemények" min- 
den füzetében.) 

— A volt cs. és kir. udvari hadi tanács elnökei, az osztrák 
és közös hadügyminiszterek. (Hadtört. közl. VI. 4.) 

— Magyar eredetű franczia huszárezredek. (Hadtört. 
közl. VII. 2.) 

— Mátyás király hadtörténetének bibliografiája. (Had- 
tört. közl. III. 2.) 

Manometrikus tükrök. (I. Kont Gyula a.) 

Mantovai követjárás Budán. (1. Thallóczy Lajos a.). 

Maradékok 1894-ről. A M. Tud. Akadémiai osztályok 
és bizottságok részére föntartott — (Akad. értes. 62.) 

Maradványokról  Kaposfüreden és Magyar - Egresen. 
Okori — (Il. dr. Kohlbach Bertalan a.) 

Marcellusra. Janus Pannonius dicséneke Jacobus — 
(I. Hegedüs István a.) 

Marczali Henrik. A magyar honfoglalás egykorú  kút- 
főinek gyűjtése és kiadása érdekében tett külföldi 
utamról. Jelentés. (Akad. értes. 48.) 

— Az Árpádok és Dalmáczia. 106 lap. 1898. (Történ. 
értek. XVII. 5.) 2.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 104.) 
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Marczali Henrik. Az 1790/1-diki országgyűlés. Két kötet. 
Kis 89. VII, 393 és 382 lap. 1907. (A M. T. Akad. 
Könyvkiadó Vállalata. . Új folyam LXX. és LXXI. 
kötete. 1905—1907. cyklus.) Ára fűzve 10.— 

kötve 12.— 

— Egyetemes és nemzeti történelem. (Akad. értes. 50.) 
— Mátyás és alkotmányunk fejlődése. Az 1486-iki tör- 

vény. Kivonat. (Akad. értes. 140.) 

—. Ranke Leopold. Emlékbeszéd. (Akad. értes. 73.) 
— Zah Felicián bűnpöre. (Akad. értes. 121.) 
— (Il. Bryce J. és a , A magyar honfoglalás kútfői" a. is.) 

Marczal-melléki hadműveleteihez. Vázlat a magyar föl- 
kelő sereg Rába- és — Melléklet. (Hadtört. közl. II. 1.) 

Marczibányi-jutalomra. Meddő pályázat a — (Akad. 
értes. 2.) 

— -mellékjutalomról. Jelentés az Akadémiai nagyjuta- 
: lomról és a — (I. Evkönyv XVII. 7. és Akad. értes. 

Ma 18, 29.30, At, 42. 58, OD, . 66, 77, 18, 09, 
ME 101. 104 113, L25, 1265 137, 149, 150/1516; 
161, 173, 174/175, 185, 188/189, 190, 195, 202, 
209, 212/213, 221, 233. és 245. a.) 

— nyelvtudományi jutalomról. Jelentés a —  (Ákad: 
értes. 29.) . 

Margalits Ede dr. A magyar közmondások és szólások 
rostája. (Nyelvt. közlem. XXIX. 1/4., XXX. 1.) 

— Horvát történelmi repertorium. I 
I. kötet. XXIV és 783 lap. 1900. 15.— 
ER rög ük és 807 Tap. 1902 15.— 

Margit asszony. Szent — (l]. Váradi Antal a.) 

— állítólagos házi oltárkája. Árpádházi boldog — (Il. 
Czobor Béla a.) 

—- -legenda. Joannes Vercellensis és a magyar — (I. 
Horváth GCyrill a.) 

— — -áról. A — (Il. Horváth Cyrill a.) 
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Margitai József, Jelentés a Román-Petre község ado- 
mányából hirdetett pályázatról. (Akad. ért. 152/1538.) 

Margitszigeti Artesi kút vizének hőmérsékleti viszo- 
nyairól. A — (Il. Kalecsinszky Sándor a.) 

— Árpádkori éremlelet. A — (I. Réthy László a.) 
Margó Tivadar. Adatok az ausztráliai Ceratodus pon- 
" tosabb ismeretéhez. (Math. és term. tud. értesítő 

AI: 6.) ; 
— Emlékbeszéd Sir Richard Owen külső tagról. 48 lap. . 

1894. Sir Richard Owen .:.arczképével. (Emlékbeszé- 
dek VILI. 6.) 1, — 

— T 1896. szept. 5-én. (Akad. értes. 89.) ; 
— t. tagról. Entz Géza r. tagtól. Emlékbeszéd — 

(Emlékb. IX. 6.) ; —.60 
Marha. (I. M. J. és L. V. a.) . 
Marich László. (Il. Szögyény-Marich László a.) 
, Marja." Finn — (I. Wichmann György a.) 
Markusovszky Lajos Tr 1893. ápr. 21. (Akad. ért. 41.) 
— t. tagról. Dr. Hőgyes Endre r. tagtól. Emlékbeszéd — 

(Emlékb. VIII. 11.) —.60 
Marlianus Jo. Franc. (1. Irod. tört. emlékek II.) 
Maros-Duna közti csoportozatának helyrajzi és sSzer- 

kezeti sajátságai. Az alföldi sánczok — (I. Téglás 
Gábor a.) 

"— — —. technikai szerkezete. (1. Téglás Gábor a.) 
— -köz őskori részletei. A Duna-Tisza- — (1. Milleker 

Bódog a.) 
—- -portusi lovasemlékről. A — (I. Hampel József a.) 
Marosvásárhelyi  éollegiumban. 1794-iki iskolai dráma 

a — (I. Szász Béla a.) 
— ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. A — (I. 

Békefi Remig a.) 
—. török okmányok. (I. Kégl Sándor .a.) 
, Marót bán" meséje. A — (1. Vörösmarty Mihály a.) 
Marót Károly dr. Néhány szó a Toldi-mónda egy epis 

zódjához. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
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Maróthi Rezső. Kisfaludy Sándor levelei  Bezerédj 
Györgyhöz. (Irod. tört. közl. XV. 4.) 

— . (1. , A magyar honfoglalás kútfői" a. is.) 
Maróti római tábor. A pilis —.(1. dr. Fröhlich Róbert a.) 
— téglabélyegek. A pilis — (1. dr. Finály Gábor a.) 
Mars Hungaricus. (1. Vághó Ignácz a.) 
— :— -a. Eszterházy Pál — (I. Bubics Zsigmond a.) 
Martalócz. Hajdú, haramia és — (Il. Takáts Sándor a.) 
Martian Julián. Régi telepekről és lelhelyekről a ki- 

rályhágóntúli területen. (Arch. értes. XXIII. 3. és 
SKXIV; 4); 

Martin Lajos Tr 1897. márcz. 4-én. (Akad. értes. 89.) 
. Martinovics Ignácz levelei. (I. Zsák J. Adolf a.) 
. Martinuzzi György levele az erdélyi szászokhoz. (1540. 

nov. 11.) Petrovics Péter, Enyingi Török Bálint 
és — (Il. ,Kárffy Ödön: Adatok Buda történe- 
téhez" a.) 

Martius Galeottus. (I. Irodalomtört. emlékek II.) 
Marton Alajos dr. Őskor. (I. Arch. értes. XXIX. 1.) 
Martoni leletekről. Kis — (Il. Bella Lajos a.) 
Marusy András. (Irod. tört. közl. III. t.) 
— hitlevele. (1. dr. Illésy János: Irod. tört. tarló- 

zatok II.") 
Mastricht mellett. Sikerült les-állás — (Hadtört. közl. 

V. 5.) 
Maszk a n. múzeumban. Márványfej és bronz — (l. 

Hekler Antal a.) 
. Maszlag. Alkermes. Razzia. X. Gyülep. Misödér. Puncs. 

Keleti műveltségszók : — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
Maternus astrologiájához. Firmicus — Szövegkritikai 

adalékok — (I. Némethy Géza a.) 
Mathematika. Tudományos világnézet és — (Il. Gold- 

. ziher Ignácz a.) 
— -i értekezések. (I. , Értekezések" a 
Mathématikai és természettudományi bizottság. 1861— 

. 1888. A — (Akad. értes. 7.) 
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Mathematikai és természettudományi értesítő. A III. 
osztály által kiküldött szerkesztő-bizottság: Szabó 
József elnök, b. Eötvös Loránd, Fodor József, Ju- 
rányi Lajos, Krenner József §., Lengyel Béla, Szily 
:" Kálmán bizottsági tagok közreműködésével Szer- 
keszti König Gyula. 

VII. kötet. (1889.) 6—9. füzet. 139—360 lap. 
VIII. 99 (1889/1890.) 239 lap. 7 táblával. 

(1890/1891.) 338 lap és 4 tábla. 
(1891/2.) 279 lap. 4 tábla. 
(1892/3.) 390 lap és 3 tábla. 
(1893/4.) 12 füzet. 473 lap és 12 
tábla. 

Minden kötet 9 füzetben jelent 
meg. Egy-egy kötet ára 6.— 

(1895.) 489 lap és 2 tábla. 
(1896.) 440 lap és 1 tábla... 
(1897.) 384 lap. 
(1898.) 503 lap és 3 tábla. 
(1899.) 627 lap. 
(1900.) 394 lap és 3 tábla. 
(1901.) 518 lap és 10 tábla. 
(1902.) 669 lap és 6 tábla. 
(1903.) 474 lap és 5 tábla. 
(1904.) 498 lap. 1 szelvénytábla 
és 4 táblával. 
(1905.) IV és 598 lap. Több táblával. 
(1906.) IV és 826 lap. 
(1907.) 420 lap. 
(1908.) IV és 545 lap. 
(1909.) IV-és 621 lap. 3 táblával 
és 2 geologiai térképpel. 
(1910.) IV és 609 lap. 11 táblával. 

Minden kötet 5 füzetben jelenik 
meg. Egy-egy kötet ára  10.— 
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Flllldmatikak. és természettudományi közlemények, 
vonatkozólag a hazai viszonyokra. Szerkeszti dr. 
Lengyel Béla. 

XXIV. kötet. 1—10. szám. 629 Tap. Több tábla 
ke rajzzal. 1890/1. 12.90 
5. KXV.. 4.5. iszám.: 579vilap. 28. tábla 
. GEGASA vázájó rajzzal. 1891/83. 15.80 
3 XXVI. ,  1—5. szám. 567 lap. 12 táblával, 

10 ábrával és egy geologiai tér- 
képpel. 1894/5. 16.80 

XXVII. ,  1—65. szám. (93 lap. 62 táblázat- 
tal és táblával és több ábrával. 
1897—1901. Ken LA 

. valés táblával. 1902—1906. 12.— 
1—4. szám. 568 lap. 12.— 

XXX. ,  1— 6. szám. 451 lap. Számos 
ábrával. 15.30 

8 Mljaratikai fogalomalkotás. Az ismerés viszonyla- 
k. gossága és a — (Il. Pauler Ákos a.) 

— módszer a nemzetgazdaságtanban. A — ((I.. Földes 
E: : Béla a.) 
— — — pályázatról. Jelentés a Lukács Krisztina-féle — (I. 

Akad, értes. 17, 185.) 

7 BE 
MA 

AT 

tz 

Izidor a.) 

MEZ Sándor dr. A német birodalom és mon- 
archiánk vámpolitikája. Kivonat. (Akad. értes. 7.) 

— Birálatok az Első Magyar Általános Biztosító- 
társaság jutalmára beérkezett pályamunkákról. (Akad. 
értes. 31, 43, 67.) 

—  Birálat a Lévay Henrik-jutalomra érkezett pálya- 
műről. (Akad. értes. 43.) 

. — — Enmlékbeszéd Apáthy István r. tagról. 24 lap. 1891: 
14980 (Emlékbesz. VI. 12.) —.40 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. I ád 

XXVIII. ,  1—4. szám. 577 lap. Számos ábrá- 

— repertorium physikusok számára. tap. Fröhlich . 

434 

§ 

§ 
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Matlekovits Sándor dr. Magyarország államháztartásás 
nak története 1867—1893. (Akad. értes. 59.) 

— Báró Wüllerstorf és a szabadkereskedés meghono-. 
sítása az osztrák-magyar monarchiábán. 56 lap. 
1890. (Társad. érték. X. 7.) 1.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 9.) 

Matriarchális családi szervezet kérdéséhez. Adalék 
a — (I. dr. Somló Bódog a.) 

Matunák Mihály. A palásti csata. 1552 aug. 9—10. 
(Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 

— Ádatok Szigetvár (1566.) elestének történetéhez. 
(Hadtört. közl. X. 2.) 

— Balassagyarmat veszedelme 1639. szeptember 28-án. 
(Hadtört. közl. X. 

— Ersekujvár második alapítása. (Hadtört. közl. X. 1.) 
— "TTörök-magyar jegyzékváltás 1517-ből. (Hadtört. köz- 

lé. X. 8.) 
— Veszprém ostroma és visszafoglalása 1566. junius 

30-án. (Hadtört. közl. X. 2.) 
Maulde k. tag Tf 1902. május 29. René de — (Akad. 

értes. 161.) 
Maurer Béla. Újabb adatok a porkurai pyritről. (Math. 

és term. tud. értes. XXI. 4.) 

Maurikios-féle taktika kora és szerzője. A — ((l. 
Gyomlay Gyula a.) 

Mauritz Béla dr. A Mátrahegység eruptiv kőzetei. 117 
lap. 1909. (Math. és t. t. közl. XXX. 4.) 2.40 

Mausoleumban Kazinczy Ferencz unokájától, Becske- 
. házi Becske Bálinttól összegyüjtött emléktárgyak jegy- 
zéke. A Széphalmi Kazinczy. — (Akad. ért. 238.) 

Mauthner Nándor. A phenylzsírsavak egy általános 
synthesise. (Math. és t. t. értes. XXVIII. 1.) 

Maxmilián császárnál. Magyar követség I. — Ábra. 
(Arch. értes. XI. 3.) 
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. Mayer Józséf dr. A németujhelyi Mátyás billikom. 
(Arch. értes. XI. t.) 

Mayerhoffer Gusztáv. (Il. , Magyar írók cseh fordítás- 
. ban" a.) 

Mazzini. (1. dr. Vida Sándor a.) 
Mádai Mihály. (I. , Költők tára VI.") 
Mágnesek kölcsönös vonzásai és taszításai. Együttesen 

lengő elemi — (Il. Fröhlich Izidor a.) 
— -ről. A moraviczai vasércztelepben előforduló termé- 

szetes — (1. Abt Antal a.) 
Mágneses hatásáról. Kisérletek az elektrostatikai erőtér 

mozgásának — (I. Korda Dezső a.) 
. — jelenségek vizsgálata. Változó áram- és — (I. 

. Wittmann Ferencz a.) 
— -ezés hatása a rugalmassági modülusra. A — ((. 

Tang] Károly a.) 
— —- mechanikai hatásairól. Vizsgálatok a — (I. Tang 

Károly a.) ; 
Mágnesi térben. Kathodsugarak nem homogén és forgó 

— (I. Klupathy Jenő a.) 
— -ség befolyása a vas hővezető-képességére. A — (ll. 

Korda Dezső a.) 
— —. folytonossági elméletéhez. Alapvetés az elektro- 

mosság és — (l]. Farkas Gyula a.) 
— —- köréből. Vízsgálatok a gravitátió és — (I. br. 

Eötvös Loránd a.) 
Mágóchi Gáspár levele Ujhelyi Györgyhöz egy török 

rab felől. (I. K. A. a) ; 
 "— — — özvegyéhez Berhany Aga török rab dolgában. 

(Hadtört. közl. VIII. 2.) 
Mágócsy-Dietz Sándor. A kenderrel végzett tenyész- 

tési kisérletek. (Math. és t. t. értes. XXIV. 1.) 
.— előterjesztése Hollós László munkájáról: ,  Magyar- 

ország hasas gombái." (Akad. értes. 152/153.) 
—  Emlékbeszéd Hazslinszky Frigyes r. tagról. 29 lap. 

1899. Arczképpel. (Emlékbesz. IX. 10.) 80 
447 
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Mágócsy-Dietz Sándor. Emlékbeszéd Jurányi Lajos 
r. tag felett. 32 lap. 1901. Arczképpel. (Emlékbesz. 

9. ők 10.) 1 
— — Staub Móricz lev. tag. fölött. Arczképpel. 44 lap. 

1906. (Emlékbesz. XIII. 3.) 00 
— Jelentés a Forster János-pályázatról. . (Akad. érte- 

sítő 166.) 
— — — Semsey-pályázatokról. V. (Akad. értes. 222/223.) 
— Kétszikü fás növények béldiaphragmája. (Math. és 

term. tud. értes. XVII. 1.) 

Máj czukorképző működéséről. Vizsgálatok a — (I. 
Tang] Ferencz és Harley Vaughan a.) 

— -ban. Adatok a zsírképződés kérdéséhez a — ak 
Plósz Pál a.) 

Mándoki honfoglaláskori lelet. A — (I. dr. Jósa A. 60 

Máramaros vármegye Kölcsey Ferenczről. (1. , dr. Iléssy 
János: Irod. tört. tarlózatok VI.") 

Máramarosmegyei bronzkard. Egy — (Il. M. §. a.) 
—  1744-ik évi magyar nemesi fölkelés számára kiadott 

utasítás. A — (Magyár hadi szabályzatok gyűjte- 
ménye és Hadtört. közl. X. 2.) 

— .-Szigetről. 1687. Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa 
rendeleteiről s a német seregekről Teleki Mihályhoz — 
(Hadtört. közl. VIII. 2.) 

Márga foraminifera faunájáról. A budaörsi út mellett 
feltárt — (1. Franzenau Ágoston a.) 

Mária-kép. A kruümaui — (Il. Pór Antal és Pulszky 
Károly a.) 

— királyné arczképe Königsbergben. (1. dr. Éber L. és 
Kemény Lajos a. is.) 

— . , I. Lajos nejének arczképe. (1. Kövér Béla a.) 
— -Magdolna-templom lerombolása. A budai — (I. 

Takáts Sándor a.) 
— nápolyi királyné, magyar királyleány, síremléke 

Nápolyban. (I. Fraknói Vilmos a.) 



lén adat ta sánták szosz álkrüklékl mia 

-ag z s is 

. Mária—Márki . 693 

Mária Terézia és hadvezérei. (I. Hollán Ernő a.) 5 
— hadi czikkei és esküformái 1742-ből. (1. dr. Merényi 

Lajos a.) 
— háborujában szolgált erdélyi katonák : Székely Zsig- 

mond, Toldalagi János és Székely András levelei 
gróf Teleky Sándorhoz, hadi hírekről. 1742—1743. 
A — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

— idejében. A pozsonyi vár — Melléklet. - (Hadtört. 
közl. IX. 4.) 

— királynő levele gróf Nádasdy Ferenczhez. (Hadtört. 
közl. I. 2.) I 

— korában. A magyarországi közoktatás története — 
(I. Fináczy Ernő a.) 

— levele gróf Nádasdy Ferenczhez Schweidnitz bevétele 
alkalmából. (Hadtört. közl. II. 4.) 

— megbízó levele Nádasdy Herenczhez, midőn neki 
1757-ben a morva-sziléziai hadsereg parancsnokságát 
átadja. (Hadtört. közl. II. 1.) 

— -rend. A katonai — (I. Huszár Imre a.) 
— — történetéből. Báró Fejérváry Géza. Egy lap a — 

(Hadtört. közl. IV. 1.) 
— -áig. A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól — 

(I. Fraknói Vilmos a.) 
Márki Sándor. A pálülései ütközet, 1658 julius 6-án. 

Részlet Márki S. , Aradmegye és város történetéhez" 
czímű munkája. II. kötetéből. (Hadtört. közl. IX. 1.) 

— A tizenötéves török háború történetéhez. (Hadtört. 
közl. VII. 3/4.) 

— Arad középkori hadtörténete. (Hadtört. közl. III. 3—D.) 
— beszéde Kőváry László Il. t. ravatalánál Kolozsvárt, 

1907. szeptember 27-én. (Akad. értes. 215.) 
— Brassai emléke. (1. Akad. értes. 92.) 
— Emlékbeszéd Finály Henrik Il. tagról. 68 lap. 1899. 

(Emlékbesz. IX. 11.) 1.20 
— —. Köváry László lev. tag felett. 48 lap. 1910. 

Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 12.) 1.— 
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Márki Sándor. Emlékbeszéd Nagy Iván r. tagról, 
23 lap 1900. (Emlékbesz. X. 6.) —.40 

— Jelentés a Péczely-pályázatról. (Akad. értes. 191.) 
— —- az ifj. bojári Vigyázó Sándor-féle pályázatról. 

. (Akad. pőtáá, 499) 
—- Nekrolog gróf Mikó Imre ig. és t. t. zabolai szülő- 

házának emléktáblával megjelölése alkalmával. 1905. 
szept. 4. (Akad. értes. 190.) 

.— Péró lázadása. 96 lap. 1893. (Történ. értek. XV. 11.) 
1.80 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 40.) 
— II. SZA VÉGŰG Ferencz mint hadúr. (Hadtört. közlem. 

1/2.) 
3 tása társalkodó 5Y APA Vénus. (I. Gyöngyösi I. a.) 
— — U. a. tudományos kiadása. (Akad. . ÉÁBA 242.) 
Mártélyon.  Népvándorláskori temető (I. Farkas 

Sándor és H. J. a.) 
Márton. Szent — Áttört művű csat a XIV. (?) szá- 

zadból a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XII. 8.) 
Márton Lajos dr. A féregyházi őskori aranylelet. 14 

ábrával. (Arch. értes. XXVII. 1.) 
— Az ottlakai őskori aranykincs. 13 ábrával. (Arch. értes. 

XXIX. 5.) 
— Egy. sajátszerű kőkori edény-alak. 7 ábrával. (Arch. 

értes. XXIX. 2.) 
— 1904. évi kutatások az abonyi régibb középkori 

sírmezőben. 30 ábrával. (Arch. értes. XXVI. 1.) 
— Skytha aranylelet gyomai halomsírból. 2 ábrával. , 

(Arch. értes. XXV. 3.) 
— §Skytha sírleletek Gyöngyösön. Térrajzzal, 5 képes 

táblával és 15 ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 1.) 
— Új leletek az abonyi régibb középkori sírmezőből. 

94 ábrával és 1 képes táblával. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
Mártoni régi sírokról. A pecze-szent — (I. Gséplő P. a.) 
Márványfej és bronzmaszk a n. múzeumban. (1. Hekler 

Antal a.) 
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Márványról. Donner szobrászról és a süttői — (I. dr, 
"Takáts Sándor. a.) 

Másodlagos és foltos elfajulás tanához. Adatok a — 
(I. Schaffer Károly a.) 

— -rendű felületek osztályozása. A — (Il. Vályi Gyula Kő 

. — — parcziális differencziálegyenletek egy osztályáról. 
A — (Il. Kürschák József a.) 

— — — -ről. A variácziószámításban föllépő — (l. 
Kürschák József a.) 

Másolat-voltáról és az ő 5 ö hangváltozásról. A HB. — 
(I. Trócsányi Zoltán a.) 

Mássalhangzók. A jésített — (I. Balassa József a.) 
— történetéhez. Adalékok a finn-ugor palatalis — (I. 

Szilasi Móricz a.) 
— -kal írt levelének hasonmása. Révai Miklós egyszerű- 

sített — Melléklet. (Irod. tört. közl. IX. 3.) 
Mátészalkai leletekről. Kiskőszeghi és — (I. ifj. Frey 

Imre a.) 
— :telki leletekről. Kiskőszegi és — (Il. ifj. Frey I. a.) 

Mátra-hegység eruptiv kőzetei. A — (I. dr. Mauritz 
Béla a.) 

Mátyás Flórián. A magyarok első hadjáratai Európában. 
30 lap. 1898. (Történ. értek. XVII. 9.) —.60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 105.) 
— Chronologiai bírálat egy honfoglalás előtti magyar 

hadjáratról Németországban. 41 lap. 1899. (Történ. 
érték. XVIII. 5.) — .90 

— — U. a. kivonata. (Arch. értes. 104.) 
— — megállapítások hazánk XI. és XII. századi tör- 

ténetéhez. Kivonat. (Akad. értes. 117.) 
— — U. a. 42 lap. 1899. (Tört. értek. XVIII. 5.) : —.90 
— Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Német- 

országban és I. Endre, Kálmán királyaink halála 
évéről. 29 lap. 1898. (Történ. értek. XVII. 8.)  —.60 
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Mátyás Flórián. Pogány szokások őseinknél. Roger és 
Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. Kivonat. (Akad. 
értes. 95.) 

— — U. az. 35 VAP 1897. (Történ. értek. XVII. 2) 
i ——.60 
— Szent-László és Imre király végnapjai és II. Endre 

életévei, fogsága és temetése. 42 lap. 1900. (Történ. 
, , értek. XIX. 33) —. 
— — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 180.) 
— Történelmi egyezések és tévedések. 31 lap. 1896. 

5" (Tört, érték. XVI. 10.) —.60 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 83.) 
— TT. 1904. április 2. (Akad. értes. 173.) 
— fölött. - Emlékbeszéd — (I. Békefi Remig a.) , 
Mátyás főherczeg levelei a mainzi választó fejedelemhez 

. az 1605. évi magyarországi hadi eseményekről. ((l. 
Gömöry Gusztáv a.)  - 

— Magyarország királya. Corvin — Arczkép. (Hadtört. 
közl. I. 3, III. 2. és Rónai Horváth Jenő a. is.) 

-— király. A bécsi udvari könyvtárban levő Philostratus 
Hlalápentek ítés czímlapjáról. Szövegrajz. (Hadtört. közl. 

III. 2.) 
— — A renaissance és — (I. Pulszky Ferencz a.) 
— — által 1485 junius hó 1-én történt elfoglalása al- 

. . kalmával. Bécs megadási föltételei, a városnak — 
(Hadtört. közl. I. 3.) 

— — Bartholomeus Fontius és — (I. Hegedűs István a.) 
— — alatt. Az építészet — (1. Pasteiner Gyula a.) 
— — — Védő alkotmány, haderő és harczászat — (l. 

Hazay Samu a.) 
— —- arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. III. 2.) 

— — Boroszlóban. (1. Fraknói Vilmos a.) 
—- A0 th intikök, A németujhelyi — (I. dr. Mayer József a.) 
— király billikoma Wasserburgban. Ábra. (Arch. értes. 

X.. 5.) 
—— — U. a. (1. Hpl. a..is.) 
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Mátyás király boroszlói klözkéné (1. X. y. a.) 
— — Ábra. (Arch. értes. XXIX. 1.) 
— — csapatai által. Egy . szállítmány tőrbeejtése — 

(Hadtört. közl. III. 2.) 
— — első kisérletei a német birodalom megszerzésére. 

1468—1470. (I. Fraknói Vilmos a.) 
— — 1477-ki ausztriai hadjáratához. Adalék — (I. 

Ováry Lipót a.) 
— — életrajza. (1. Fraknói Vilmos a.) 
— és alkotmányunk fejlődése. (I. Marczali Henrik a.) 

— — — és Beatrix bécsi mellképeiről. (1. Takáts Sándor a.) 
— — — domborműves arczképeinek történetéhez. (l. 

Thallóezy Lajos a.) 
— — — kiadatlan arczképei egykorú kéziratokban. (I. 

. Csontosi János a.) 
— — és Filippinus Lippi. (I. dr. Éber László a.) 
— — fekete serege. (1. Huszár Imre a.) 
— — felett. Garzoni gyászbeszéde — (I. Hegedűs I. a.) 
— — — Gyászbeszéd — (I. Hegedüs István a.) 
— — — Raguzai emlékbeszéd — (Il. Hegedűs István a.) 
— — hadjáratai. (I. Rónai Horváth Jenő a.) 
-—  — hadtörténetének bibliografiája. (1. dr. Mangold 

Lajos a.) 
— — halálának négyszázados évfordulója alkalmából 

kiadott emlékfüzet. (Hadtört. közl. ILI. 2.) 
— — — -ára való emlékdalhoz. (I. Kalmár Elek a.) 
— — két levele. (I. G—y a.) 
— — könyvtárában. Hadtudományi könyvek — (I. 

Csontosi János a.) 3 
— — levelei. Külügyi osztály: 

I. kötet. 1458—1479. A M. T. Akad. tört. bizotts. 
megbizásából közzéteszi Fraknói Vilmos. 
1893. XV és 496 lap. 4.50 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 57.) ; 
. I. kötet. 1480—1490. LXX és 406 lap.1895. 4.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. . 80.) 
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Mátyás király levelezésének kiádása tárgyában jelentés. 
(I. Fraknói Vilmos a.) 

— —. mint a czisztercziek reformátora. Hunyadi — (1. 
Békefi Remig a.) 

— — mint levélíró. (1. Fraknói Vilmos a.) 
— — nézete az ó-kor hadvezéreiről. (Hadtört. közlem. 

ti 2) 
— "— oroszországi követségéről. Régi kép — (I. dr. 

Szendrei János a.) 

— — pajzsa Párisban. Horn Emil úrnak a párisi 
Musée d Artillerie-ben eszközölt eredeti fölvétele 
után. Szövegrajz. (1. Hadtört. közl. III. 2. és Korda 

1. Dezső a. is.) 
— — személyes bátorságának példái. (Hadtört. közl. 

dl 24 
. — — törvénykönyve. (1. dr. Borovszky Soma, a.) 

—- —- -lyá. választása. (1. Fraknói Vilmos a.) 
— — mint városépítő. (1. Csánki Dezső a.) 
— — -hoz. Egy olasz költő — (I. Hegedűs István a.) 
— — -nak hadművészeti szempontból legérdekesebb 

levele, melyet az otrantói vállalat alkalmából nápolyi 
követéhez, az egri bibornokérsekhez írt. (1. Kőszeghy 
Sándor a.) 

— — -ra. A renaissancekori művészet, mint korszellem 
kifejezője Olaszországban, némi tekintettel — (I. dr. 
Janicsek József a.) 

— — -t dicsőítő művei olaszországi XV. századbeli 
íróknak. (,, [rod. tört. emlékek" II.) 

— -kori emlékek. (Arch. értes. IX. 5. és ,X." a. is.) 

Mátyfalvi templom és czímerképe. A — (Il. Mihálik 
József a.) : 

Mátyusföld nyelvjárása birálatához. (1. Zolnai Gyula a.) 

Mázas kályhacserépen Nadabról. (Arad m.) Solymár, 
dombormű XV. századi — Ábra. (Arch. értes. XII. 2.) 
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Mechanikai elv alkalmazásának algebrai alapja. A 
ú7 ; Fourrier-féle — (Il. Farkas Gyula a.) 
— — — elvek azon osztályáról, melyhez tartoznak. Az actio 
Mé" elvéről és a — (I. Réthy Mór a.) 

— — az aether számára. Általános — (1. Farkas Gy. a.) 
— — -ről. Az Ostwald-féle — (I. Fejér Lipót a.) 
— hatásáról. Vizsgálatok a mágnesezés — él. Tangl 

Károly a.) 
— hőelmélet második főtételéről. Az általánosított Ost- 

wald-féle elvről és a — (I. Réthy Mór a.) 
.— munka-integrál képzésének egy új módjáról. A — 

(I. Fuchs Károly a.) 
— működésében. A zsírok olyadás pontjának jelentősége 

. a gyomor — (I. Tangl Ferencz és Erdélyi Sándor a.) 
—. -jának alaptételei. Descartes — (I. Ellend Jözsef a.) 

Mechanismusa. A veszéttség elleni immunitás — (I. 
ú Hőgyes Endre a.) 

"Mecset. A kairói Haszan — (1. Goldziher Ignácz a.) 

. Meczenzéfi német nyelvjárás hangtana. Az alsó — (l. 
dr. Gedeon Alajos a.) 

Medencze harmadkori képződményei. Az erdélyi — (I. 
Koch Antal a.) 

— ifjabb harmadkori képződményei. Az erdélyi — (I. 
Koch Antal a.) 

Medgyesi aranylelet. (1. Kugler Alajos a.) 
Medicus több rendbeli kérdései a Semsey-bizottsághoz. 

(Akad. értes. 12.) 
Mednyánszky Dénes br. A pöstyéni egyházi emlékek. 

1 (Arch. értes. XXV. 5.) 
7 — Pettko János emlékezete. Felolvasta Szabó József 

rt. (Akad. értes. 32.) 
Medusa-domborművei mágyarázatához. Adatok a bhosii 

n. múzeum — (Il. dr. Ziehen Gy. a.) 
— -fej domborműves brogzkorOSBNN a n. múzeumban. 

Ábra. (Arch. értes. XX. 3., XXI. 3.) 3 
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Medusák mozgásairól. A — (I. Veress Elemér a.) 

Medve-énekek. (1. KAGTG3A népköltési gyűjtemény " III.) 
— nevei. A — (I. , A. 0." a.) 

Medveczky Frigyes. Jelentés a nagyjutalom- és a 
Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 188/189.) 

— Tanulmányok Pascalról. 208 lap. 1910. (Bölcs. értek. 
ua 1 9 4.— 

Megalapításáról. Egykorú tudósítások a M. Tud. Aka- 
démia — (1. dr. Viszota Gyula a.) 

Megalithikus emlékek a  Hebrida szigeteken. (1. , X. Y. a.) 

— — -ről. A Pozsony környékén előforduló állítóla- 
gos — (I. Boeckh Hugó a.) 

Megállapítások hazánk XI. és XII. századi történetei- 
hez. Chronologiai — (1. Mátyás Flórián a.) 

Megértés, mint a megismerés középponti mozzanata. 
A — (I. Böhm Károly a.) 

Megfigyelések az ó-gyallai csillagdán. Spektroskopikus — 
(I. Konkoly Miklós a.) 

— -ről. Jelentés az ó-gyallai csillagdán 1892-ben tör- 
tént — (Il. Konkoly Miklós a.) 

Megismerés középponti mozzanata. A megértés mint 
a — (Il. Böhm Károly a.) 

— természete. Az ethikai — (I. dr. Fitos Vilmos a.) 

— -ünk subjectiv elemeihez. Újabb adalék — (I. 
Pekár Károly a.) 

Megszakító magyarázatához. Adatok a  Wehnelt — 
(I. Klupathy Jenő a.) 

Megtestesül. (1. Kalmár Elek a.) 

Megtévedés magyarázata. Egy érzéki — (1. dr. Szili 
Adolf a.) 

Megvétele 1704-ben. Érsekújvár — (I. Thaly Kálmán a.) 

Megye és a várispánság közötti különbség. A — (I. 
Balássy Ferencz a.) 



:: Megye. 

Í £ alsigyei monografiák. 
Magyarország közgazdasági és közművelődési álla- 
pota a XIX. században. Szerkeszti Kőrösi József. 

"I. kötet. XXII és 252 lap. 1891. 3.-: 
Tartalma : Grünwald Béla: Zólyommegye. — Szmrecsányi 

. Arisztid: Liptómegye. — Dr. Pisztory Mór: Pozsony vá- 
.. rosa. — Sváby Frigyes: Szepesmegye. — Ifj. Kubinyi" 
. Miklós: Árvamegye. 

Minden megye külön is kapható. 

B TT kötet. 328 lap. 1895. 9.40 
Tartalma: Ifj. gróf Széchenyi Imre: Somogymegye. — 

Dr. Gaal Jenő: Békésmegye. — Dr. Gaal Jenő: Csanád- 
megye. — Ballagi Géza: Zemplénmegye. — Dr. Berényi 
Pál: Sopronmegye.  : 
Minden megye külön is kapható. 

"68 —- — ÁArvamegye monograpfiája. (1. Kubinyi Miklós a.) 
. — — —  Békésmegye monografiája. (1. dr. Gaál Jenő a.) 

— — Csanádmegye monografiája. (1. dr. Gaál Jenő a.) 
— — Csikmegye közgazdasági leirása. (1. T. Nagy I. a.) 
— Hunyadmegye közgazdasági leírása. (1. Téglás G. a.) 

. — — Kolozs vármegye közgazdasági leírása. 58 Jap. 
. 1910. (I. Barabás Endre a.) 7 ér 

NEEE Liptómegye. (1. Szmrecsányi Arisztid a.) 
"— —  Máramarosmegye. (1. Nyegre László a.) 
— 6  Nyitramegye. (Il. dr. Thuróczy Károly a.) 
— — Pozsony városa. (I. dr. Pisztory Mór a.) 
— — Somogy vármegye. (l. gr. Széchenyi Imre a.) 
— —  Sopronmegye monografiája. (1. dr. Berényi Pál a.) 
— —  Szepesmegye. (I. Sváby Frigyes a.) 
— — Torontál vármegye gazdasági monografiája. (I. 

Jeszenszky Ignácz a.) 
s Vas vármegye közgazdasági leírása. (1. Éhen Gy. a.) 
— Veszprém vármegye gazdasági leirása. (1. Kis Ernő a.) 

. — — Zemplén vármegye közgazdasági és közművelő- 
dési állapota. (1. Ballagi Géza a.) 

— — Zólyommegye monografiája. (1. Grünwald Béla a.) 
— — (Il. Arch. értes. XVI. 83. a. is.) 
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Megyei önkormányzatunk keletkezése. (Il. Tagányi K. a.) 
— tisztsége. Kazinczy — (I. dr. Váczy János a.) 
Megyéket és székeket: 1644. szept. 9. I. Rákóezy 

György az általános fölkelésre kiadott parancsa gyors 
teljesítésére megsürgeti a — (Hadtudományi ok- 
mánytár 21. és Hadtört. közl. IX. 3.) 

Mehemed béglerbég arézképe. Szokolóvics — Méllék- 
let. (Hadtört. közl. VI. 1.) 

— budai pasa négy levele gróf Eszterházy Miklóshoz. 
1625/26. (I. dr. Merényi Lajos a.) 

Meiss! Ferencz. Terlingi ezüstfibula. Ábrával. (Arch. 
..  értes. XIII. 4.) 
Melanchthon Fülöp mint bölcsész és páédagogus. (I. 

—n —r alatt.) 
Melczer Gusztáv. Az úrvölgyit aragonitról. (Math. és 

term. tud. értes. XXI. 3.) 
— Adatok a korund kristálytani és optikai ismeretéhez. 

2 tábla. (Math. és térm. tud. értes. XIX. 5.) 
— Néhány ásványról, főkép Ceylon szigetéről, (Math. 

és term. tud. értes. XVIII. 5.) 
Melhárd Gyula. A nagyberki (Somogy m.) lelétről. 

1 képes táblával és 12 ábrával. (Arch. ért. XX. 4/5.) 
— A pulai leletről. (Arch. értes. XXIV. 3.)  -: 
—  Bronzkori leletekről Somogymegyében (Artéh.ért. XV.3.) 
Melich János. A brassói latin-magyar sSzótár-töredék. 

35 lap. 1905. (Nyelvt. értek. XIX. 4.) -— 60 
— — U. az. (Akad. értés. 176/177.) 
-—— A Festetich-kódex egy ismeretlen másolata. (Nyelvt. 

közl. XXX. 3.) 
— A gyöngyösi glosszák. (Nyelvt. közl. XXVIII. 3.) 
— — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 106.) 
— A gyöngyösi latin-mágyar- szótár-töredék. Veress 

Ignácz másolata felhasználásával közrebocsátotta, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta — XXXVI és 
242 lap. 1898. 9.— 

— —. U. a. kivonata. (Akad. értes. 99.) 
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——— Melich János. A 38-ik személynévmás j-kezdétű alakja 
ci az osztjákban. (Nyelvt. közlem. XXVI. 3.) 
. " — A hét nápjainak magyar nevei. Kivonat. (Akad. 
1 . értes. 181.) 

— A legrégibb magyar jezsuita dráma. (Irod. tört. 
. Közl. V. 3.) 

. -— A magyar nyelv keresztény terminologiája. (Akad. 
ú értes. 159.) 
. —— — A magyar szótárirodálom. (Nyelvt. közlem. XXXV. 
ú 2—4., XXXVI. 1—4., XXXVII. 1/2.) 
; —z A székely és a "csángó név eredete. (Nyelvt. közl. 
a XXXV. 83/4.) 
. — — A szlovén nyelv szótára. (Nyelvt. közl. XXVI. 2.) 
. — — A szóvégi rövid magánhangzókról. Kivonat. (Akad- 
3 értes. 244.) 

— Az ,ország" - szerb-horvát ,rusag" szóról. (Nyelvt. 
közl. XXXV. 3/4.) 

— Adalékok a magyar 7x:3 h hangok történetéhez. 
. (Nyelvt. közl. XXXIX. 3.) 

— Adatok a magyár nyélv és helyesírás történetéhez. 
(Nyelvt. közl. XXXIV. 2., XXXV. 2.) ; 

. — — — U. az. (Akad. értes. 176/177.) 

. — — — — Szláv jövevényszók korához. (Nyelvt. közl. 
XXVI. I.) 

— — — Szlávság magyar elemeihez. (Nyelvt. közl. 
XXV. 3.) 

— Bécs. (Nyelvt. közlem. XXXVI. 3/4: Adalékok a 
; magyar nyelv szófejtő szótárához.) 
— Dana, danna. (Nyelvt. közlem. XXX. 1.) 
— Egy állítólag ismeretlen latin-magyar szótárról.(Nyelvt. 

..: közlem. XXXVII. 4.) 
— — rejtelmes szó : Leubezes. (Nyölvt. közl. XXVIII. 1.) 
— — XVI. századbeli palócz-orosz szójegyzék. (Nyelvt. 

közlem. XXIX. 3.) 
—a Fáré. (Nyelvt. közlem.; XXVI. 4., XXVII. 2.) 
— Fene. (Nyelvt. közl. XXVI. 4.) 
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Melich János. Geréb. (Nyélvt. közlem. XXVII. 2., 4.) 
— Görög. (Nyelvt. közl. XXXIII. 2.) 
— IÍromba. (Nyelvt. közlem. XXVI. 3., XXVII. 2.) 
— Ismeretlen magyar Calepinus. (Nyelvtud. :közlem. 

XXVII. 4.) 
— Jelentés a Semsey-pályázatokról. I. (Akad. értesítő 

399/293.) 
— Kombinált igeidő-alak. (Nyelvt. közlem. XXIV. 1.) 
—-  Kotorgárt. (Nyelvt. közl. XXV. 1.) 
— Követ fujni. (Nyelvt. közlem. XXVI. 4.) 
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi 

. német jövevényszavai? A középírank nyelvjárás tér- 
képével. 50 lap. 1900. (Nyelvt. értek. XVII. 4.) 1.20 

— — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 122.) 
— Pótlások jövevényszavainkhoz:  Karapol, kappan. 

(Nyelvt. közlem. XXIV. 4.) 
— Rába. Rábcza. (Nyelvt. közlem. XXX. 3.) 
— Révai Miklós nyelvtudománya. Részlet 1907 október 

€-iki előadásából. (Akad. értes. 216.) 
— — TU. az. 42 lap. 1908. (Nyelvtud. értek. XX. 4.)  1.— 
— Sarjú. (Nyelvt. közlem. XXVII. 4.) 
— §Szalkay László glosszái. (Nyelvt.- közl. XXXV. 1.) 
— Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 

1590-ből. A késmárki ág. ev. főgymnasium könyv- 
tárában lévő egyetlen példányból közzétette, beveze- 
téssel és magyarázatokkal ellátta — 141 lap. . 1906. 
(Nyelvt. értek. XIX. 9.) 3 3.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 193.) 
— Szláv jövevényszavaink eredetéről. (Nyelvt. közlem. 

XXXIX. 1/2.) 
— Szláv jövevényszavak. (Nyelvt. közlem. XXXII. 1/4., 

: ! XXXIII. 1—4., XXXIV. 1—4., XXXV. 1/2.) 
— Török eredetű (oszmanli) jövevényszavainkhoz. (Nyelv- 

tud. közl. XXV. 2.) 
— Tröster János. (Nyelvt. közlem. XXV. 1.) 
— Zsarol. Pérzsöl. (Nyelvt. közlem. XXV. 4.) 
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Méelius Péter életéhez. A debreczeni városi tanács- 
ülések jegyzőkönyvéből kiírt ádalékok — (I. Csűrös 

Me: Férenez a.) ; 
. — Mellboglárok Királyföldi — (I. Kövér Béla a.) 

. — Mellékjutalom. Az Akadémiai nagy- és — (Akad. 
E. értesítő 2.) 
. — — -név. A móndatból vált fő- és — (1. P. Thewrewk 
jú Emil a.) 
. — — -tartományainak oklevéltára. Magyarország — (I. 
; , Magyar történelmi emlékek" I. oszt. XXXI. és 
ú . XXXIII. kötet a.) 
. — — -termények mennyilegi meghatározása. A levegőben 
í ; égéskor keletkező nitrogéntartalmú — (1. dr. Iosvay 
. Lajos a) 
. — — -üregei. A látóideg és az orr — (I. Ónodi Adolf a.) 
"Eset -nek dehiscentiái. Az Orr — (I. Ónodi Adolf a.) 

. —— Mellképe bronzból. Baccháns — (Il. ,X." a. 
— I. Miksa császár domborműves — (I. Mihalik J. a.) 
— -eiről. Mátyás és Beatrix .bécsi — (I. Takáts 

3 Sándor a.) Í 
. — — sszobor a dévai múzeumban. Díszes női — (Il. Téglás 
ik Gábor a.) 

— -szobra az Akadémiában. Gróf "Teleki József — 
(I. dr. Viszota Gyula a.) 

. Meltzl Oszkár. A magyar parlament reformja. (Athe- 
naeum I. 2/4.) 

Menander Redivivus. (1. Hegedüs István a.) 

Menasági-templom falfestményei. A csik — (I. Huszka 
József a.) 

Mencsik Ferdinánd és Kluch János. Krmann Dániel 
superintendens 1708—1709-iki oroszországi útjának 
leírása. (Magy. tört. emlékek II. oszt. 33. kötet. II.) 

Mendeleeff Dimitrij. 7 1907. febr. 2. (Akad. értes. 209.) 
Menedékvárainak holléte. Decebal végső — (1. Téglás 

Gábor a.) ő 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 45 
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Menetbiztosítás és előörsi szolgálat gróf Bercsényi 
hadseregénél. (Hadtört. közl. I. 1.) 

— -rendje a XVII. században. Erdélyi hadak — 
[Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye.] (1. Koncz 
József a.) 

Menyhárth László Dél-Afrikában tett metégrőltáká meg- 
figyelésének eredményeiről. Pater. — (1. Fényi Gyula. 
a ONT Tsa 6 t sötRAT 18 TR 

— meteorologiai megfigyelései Boronában. (l. § enyi 
Gyula a.) 

Mennyileges elemzése. A szénvegyületek égési hőjének 
caloriméteres meghatározása és azok egyidejű — 
(I. dr. Ruzitska Béla a.) 

— -ségek általános elméletéhez. Az algebrai — (I. 
Bauer Mihály a.) 

— — általános elméletének alapvonalai. Az algebrai — 
(I. König Gyula a.) 

— -ségi meghatározása. A. levegőben delle keletkező 
. nitrogéntartalmú melléktermények — (I. dr. Ilosvay 

. Lajos a.) 
Mercy Claudius Florimund kormányzata a temesi 

bánságban. (Il. dr. Szentkláray Jenő a.) 

Merevítő tartóinak graphikai elméletéhez. A láncz- 
hidak — (I. Kherndl Antal a.) 

Merényi Lajos dr. A felsőmagyarországi végházak 
munitiója 1661-ben. (Hadtörténelmi okmánytár 2. és 

" Hadtört. közlem. VIII. 2.) 
—- A füleki várőrség panaszai 1669-ben. (Hadtört. 

közlem. X. 4.) : 
—- A kanizsai végek történetéhez. (Hadtört. közlem. 
140) 

— A küruczok Lendván. (Hadtört. közl. X. 1.) 
—- A török végek őrhada 1577-ben. Közli — (Hadtört, 

közl. VII. 2.) 
— — — történetéhez. (Hadtört. közl. IX. 4.) 
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Merényi Lajos dr. A végek magyar őrhada 1670 után. 
(Hadtört. közl. VIII. 3.) 

, — A véghelyek 1577. évi kivonatos költségvetése. 
(Hadtört. közl. VI. 4.) 

— Az Andrási-ezred zászlószentelési ünnepére kiadott 
Instructió. (Hadtört. közl. VI. 1.) 

— Az esztergomi hódoltság történetéhez. (Hadtört. 
közl :xX. 3. j 
— Adalék a Bocskay - felkelés történetéhez. (Hadtört. 

közl. IX. 2.) 
— — Király Albert ez. generális életéhez. (Hadtört. 

KÖZL. V. 3.) 
— Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei a török 

. végbeliektől. (Hadtört. közl. X. 3.) 
-— Báthory Zsigmond fejedelem udvari lovassága. Közli — 

(Hadtört közl. VII. 1.) 
— Eszterházy Pál nádor versei. (Irod. tört. közl. II. 9/8.) 
— Gróf Eszterházy Pál utasítása Fraknói várnagyá- 

. — hoz. (Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye és 
Hadtört. közl. IX. 1.) 

— Hadi törvénykezéseink emlékeiről. (Hadtört. közlem. 
V. 4.) 

— Heves vármegye panasza a török ellen. 1629. (Had- 
tört. közl. X.:2.) 

—  Homonnay utasítása ungvári főtisztjeihez. (Magyar 
hadi szabályzatok gyűjteménye és Hadtört. közlem. 
VIII. 4. 

— Kálló és Szatmár őrségeinek panasza .1631-ben. 
(Hadtört. közl. VII. V.) 

— Mária Terézia hadi czikkei és esküformái 1742-ből. 
(Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye és Hadtört. 
közl. VI. 4.) 

—-  Mehemmed budai pasa négy levele gróf Eszterházy 
Miklóshoz 1625/26. (Hadtört. közl. X. 3.) 

-— Nádori rendelet a pápai végház erődítése ügyében. 
ettizotört, KÖZT XL) 

40 
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Merényi Lajos dr. Versegi védekezés Szeitz és Alexovits 
ellen. (Irod. tört. közlem. II. 1.) 

— Wesselényi Ferencz levelei füleki kapitánysága idejé: 
ből. 1639—1644. (Hadtört. közl. VI. 2.) 

— —. két levele Sopron vármegyéhez az 1655-ik évi 
honvédelmi törvény végrehajtása iránt. (Hadtört. 

közl. X. 1.) 

Meridián , Zérus — és egységes időszámítás" tárgyában 
a M. Tud. Akadémiához intézett kérdésekre. Válasz 
a — (Akad. értes. 15.) 

— és az egységes időszámítás" tárgyában a M. Tud. 
Akadémiához intézett kérdésekre. Válasz a , zérus — 
(I. Akad. értes 15.) 

Mesenterialis tömlők. A hashártya-tömlőkről: Peritonealis, 
retroperitonealis, omentalis és — (Il. Genersich A. a.) 

Meskó tábornok visszavonulásáról az  1809-ik évi 
győri csata után. Voith Ferdinánd vezérkari őrnagy 
emlékirata — (Hadtört. közl. VII. 2.) 

Mesoderma keletkezése. A — (I. Perényi József a.) 

Messallam auctore. De Ovidio elegiae in — (I. Némethy 
Géza a.) 

— Lygdami Carmina. Accedit Panegyricus in — (I. 
, Lygdami" a.) 

Messallához írt elegia szerzőjéről. A — (I. Néméthy 
Géza a.) 

Messinai ara. A — (Il. Heinrich Gusztáv a.) 

Messinger Károly. Natrium-thyoselenid. (Math. és term. 
tud. értes. XV. 2.) 

— Seleno-arsenatok. (Math. és term. tüd: értes. XV. 2.) 

Mester jegyeinek ellenőrző táblája. A nagyszebeni ötvösök 
— (I. Winkler Elemér a.) 

— -táblája. A nagyszebeni ötvösök — (Il. Gyárfás T. a.) 

—-" -ségéhez. Adat a neolithkori köszerszámok — (l. 
Bella Lajos a.) 
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Meta-nitrosalicylsav néhány új származéka. Az asymme- 
trikus -— (Il. Konek Frigyes a.) 

— -kritikai jegyzetek a logikai objectivismus  proble- 
májához. (1. Enyvvári Jenő a.) 

— -morphosisról. Elettani és energetikai vizsgálatok a — 
(I. Tangl Ferencz a.) 

— -phosphorsav kimutatásáról az élesztő nucleinjában. 
A — (1. Liebermann Leo a.) 

Meteorologiai intézet földrajzi hossza. A m. kir. köz- 
ponti — (I. Konkoly Th. Miklós a.) 

— és Földmágnességi intézet tárgyában. A Magy. Tud. 
Akadémia felirata a Vallás- és közoktatási Minisz- 
teriumhoz, az Országos — (Akad. értes. 39.) 

— - megfigyelései Boromában. Menyhárth László — (l. 
Fényi Gyula a.) 

— — -ének eredményeiről. Pater Menyhárth Dél-Afriká- 
ban tett — (I. dr. Fényi Gyula S. J. a.) 

—  observatorium létesítése a nagyszalóki csúcson. 8 
Konkoly Th. Miklós a.) 

Methodologiáról. Az államjogi — (I. Nagy Ernő a.) 

Methylalkohol hatása magnesium-nitridre. (1. Szarvasy 
j Imre a.) 
— -endinitrodiamin és vegyületei. A — (1. Győry I. a.) 

Metszési pontjairól. A rezgő lemezek csomóvonalainak 
; — (1. Schuller Alajos a.) 
Meyer Gotthold Alfréd dr. Szent Simon ezüstkoporsója 

Zárában. N. 49-rét. 64 lap. 1895. Tizennégy képes 
melléklettel és 29 ábrával a szövegben. 8.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értés. T0.) 
Meynaárd felett. Emlékbeszéd — Adrien C. Barbier dé 

— (I. Goldziher Ignácz a.) 
Meynert a psichikus egyensuly mesterséges zavarairól, 

(I. dr. Haftl Dezső a.) 
Mezőgazdaságának történetéből. Egy fejezet — (Il. 

Tormay Béla a.) 3 
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Mezőgazdasági jutalomról. Jelentés a Worster-féle — 
(Akad. értes. 89, 93.) 

— — pályázatról. . Jelentés a Lévay-féle — (Akad. 
értes. 245.) 

— — tudományok köréből. Pályázathirdetés a technikai 
és — (Akad. értes. 133.) I 

— -kászonyi góth sír. A — (. Lehóczky Tivadar a.) 
— -keresztesi csata 1596-ban. A — (Il. dr. Komáromy 

András a.) 
— — — 1596 október 26-án. A — (Katonai vázlat.) 

Melléklet. (Hadtört. közl. V. 2/83.) . 
— — —- színhelye. A — (Hadtört. közl. V. 3.) 
— —.  — történetéhez. További adalékok a — (I. 

navey a.) 
— — csatáról. Egy szemtanu tudósítása az 1596-iki — 

(I. dr. Komáromy András a.) 
— — — Egykorú német tudósítás a — (Il. Gömöry G. a.) 
— — — Miksa főherczeg jelentése Rudolf császár és 

magyar királyhoz a — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
Mezőségen létezett vicusokról. Potaissától keletre a — 

(. Téglás István a.) 
— - -ségi tavak mikroskópos faunája. A — (I. Daday 

3 Jenő a.) 
— cségről. Ezüst torguesről a — (l. Téglás István a.) 
—  -somlyói várról. A — (1. Mihalik Sándor és Halaváts 

Gyula a. is.) 
— -telegdi ev. ref. templom falképei. "Alert (1. Huszka 
"József a.) 
— -tóháti vicusról és a potaissai Apolló domborműről. 

. A — (I. Téglás István a.) 
— -turon. Honfoglaláskori leletről — (1. Supka Géza a.) 
MégsRE a n. múzeumban. Agyag — Ábra. (Arch. értes. 

XIII. 2.) 
— Bregetióból a n. múzemban. Bronz — Ábra. (Arch. 
.n értes. X.XI. .1.) 
— TUriról. Bronz — 1 ábrával. (Arch. értes. KÖLL 2.) 
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Méhnely: Lajos dr. A földi kutyák fajai származás- és 
rendszertani tekintetben. (Species generis spalax.) 
IV és 353 lap. 33 táblával és 10 szövegközti rajz- 
zal. 1909. 15.— 
A magyar fauna egy új béka- s egy új Triton-faja. 

. Kivonat. (Akad. értes. 15. és 32.) 
— — mérges kigyója. (Math. és term. tud. értes. 

4: XII. 2/3.) 
— — új Bombinatorjai és egy új Triton (Molge) 
faj hazánkban. 2 tábla eredeti rajzzal. 551—-574 

. lap. (Math.. és term. tud. közl. XXIV. 9.)  " —.80 
— U. az. (Mathem. és term. tud. értes. IX. 5/6.) 
— — -országi denevérek irodalma és névjegyzéke. 
Kivonát. (Akad. értes. 127.) ; 
— — farkos kétéltűek álczái. (Math. és term. tud. 
értes. XII. 10.) 
A nyugat-palaearctikus gőték két ÖLrökökÉLŐL (Molge 
Montandoni Blgr. és Molge Palmata Schneid.) 2 
táblával. 31 lap. 1893. (Math. és term. tud. közlem. 

1:  KXV. 4. és Math. és term. tud. értes. X. 1.) —.80 
Biró Lajos herpetologiai gyűjtéséről, különösen egy 
új-guineai új. békanemről. (Math. és term. tud. . értes. 

KKNYT, 9) 
Kurta kigyóink (Vipera berus) zoologiai rajza. a. 

5. Mágyarország" a.) 
Lacerta praticola Eversm. (Matter: és térm. "tud. 
.értes. XII. 10.) 
Magyarország barna békái. (Ranae " Fuscae frlzt 

"Tiae.) 63. lap. 1892. (Math. és VER tud. közlem. 
XXV: 1.) 7. abbé 
a U. a. kivonata. (Akad. értes. 20. és Math. és 
térm. tud. értes. IX... 8/9.) 7 
— kurta ná (Vipera Bérgus L. és Vipera tai 
nii Bonap.) 2 tábla rajzzál. 108 lap. 1895. (Math. 

.! és term.-tud: közlem;: XXVI. 4.) 3 
——- — U. az. (Math. és term. tud. értes. XI. 6/7) : 
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Méhely Lajos dr. Ösibb és újabbkori gyíkok. (Math. 
és term. tud. értes. XXV. 5.) 

— Prospalax priscus (Nhrg), a mai spalaxok pliocaen- 
kori képe. 3 táblával. 18 lap. 1908. CM, és term. 
tud. közlem. XXX. 2. —.80 

Mélységmérések. A Feketajtoggéren végzett — (Akad. 
értes. 16.) 

Mérei Kálmán. Gróf Teleki László , Kegyencz"-e. 
Ismerteti K. J. 

Méréséről. Gyorsváltakozású gyenge áramok — (l. Gáti 
Béla a.) 

Mér(föld) — Kiló. (Ezer—mille —) (1. Simonyi Zsig- 
. mond a.) 

Mérföld jelző. Lussuniumi római út és egy ismeretlen — 
(I. Daróczy Zoltán és Arch. értes. XVII. 2.) 

Mérgezés ismeretéhez. Adatok a heveny nikotin — ((, 
Vas Frigyes a.) 

— -ekről. Tanulmányok az idült nikotin és alkohol — 
(I. Vas Frigyes a.) 

Mérleg. A gőzkaloriméterhez tartozó — (I. Schuller 
Alajos a.) 

— Lussuniumi — (Il. Daróczy Zoltán a.) 
Mérnökkari tiszt és közvitéz a XVII. századból. Ma- 

gyar — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 
Mértékes vers történetéhez. Magyari István irodalmi 

működéséhez. Adalék a — (I. Dézsi Lajos a.) 
Mészáros-czéh régi pecsétje. A kassai — (I. Mys- 

kovszky Viktor a.) 
Mészáros Gyula dr. A csuvas ősvallás emlékei. (Csu- 
1 népköltési gyűjtemény I. kötet.) VII és 471 
p. 1909.) . 10.— 

Kisz Ltétös agyagművességhez. . Adatok az őskori — 
(I, Wosinszky Mór a.) 

— díszítésű edények Munkácson, (I. L. T. a.) 
Mészkőn talált római föliratokról. Tordán és — (ll. 

Téglás István a,) 
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, Mi." Ki" — (1. Szilasi Móricz a.) v 
,, Mi." (Kis 08), Helyreigazítás —  (. Munkácsi 

Bernát a.) — 

Michael de Ungaria XIII. beszéde. (I. Horváth Cyrill a.) 

Michelangelo  szobrászatára. A forma jelentőségének 
empirikus vizsgálata a művészeti alkotás psycholo- 
giájában, különös tekintettel — (1. Kenczler Hugó a.) 

Michelson-féle pályadíj jutalomtételei. A szentpétervári 
Császári Tudományos Akadémia — (Akad. értes. 
210/211.) 

Mihalik József. A beszterczebányai ötvösök pecsétje. 
1 ábrával. (Arch. értes. XII. 1.) 

— — boldogkőváraljai neolithkori telepek. (Arch. köz- 
lem. XX.) 

— — — őskori telep. 1 ábrával. (Arch. értes. XV. 3.) 
— — bor hatásainak allegoriái régi ötvösműveken. 14 

ábrával. (Arch. értes. XIX. 3.) 
— — bujánházai , Béla vára" nevű őskori oxbb 1 ábrá- 

val. (Arch. értes. XII. 4.) 
— —  felsőmérai La Teéne-kori vasleletről. 2 képes táb- 

lával. (Arch. értes. XXV. 3.) i 
— — hejczei harang. (Arch. értes. XV. 5.) 
— — , Hradek" nevű őskori földvárról Sárosmegyében. 

1 ábrával. (Arch. értes. XIII. 1.) ; 
— —- kassai dóm régi síremlékei. 5 ábrával. (Arch. 

értes. XVII. 2.) . 
— — — sírleletről. 1 ábrával. (Arch. értes. XIV. 1.) 
— — kolozsvári ötvös czéh pecsétje. (Arch. értes. 
tXRV..59 

— — korponai csizmadia ages pecsétlője  1631-ből. 
(Arch. értes. XII. 3.) 

— "— mátyfalvi templom és czímerképe. (Arch. értes. 
XI. 4.) 

— — mislyei és hejczei praehistorikus telepekről. 1 
ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
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Mihalik József. A nagybányai ékszerlelet. 5 ábrával. 
. (Arch. értés. XXVI. 2.) 

— — BREE lyes ötvösök  czéhpecsétje. (Arch. értes. 
) jú 

— — pesti ötvösök czéhpecsétje. (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— — richwaldi harang. (Arch. értes. XV. 1.) 
— — selmeczbányai ötvösök és festők pecsétnyomója. 

Ábrával. (Arch. értes. XI. 1.) 
— —.  sonkádi bronzkardról. 2 ábrával. (Arch. értés. 

947 ERGBE (ég ÉRE 
— — szatmári ötvösezéh pecsétje 1590-ből. 1 ábrával. 
(Arch. értes. XIII. 2.) 
— —  tornyos-németii  bronzlelet. 1 képes táblával. 
:: (Arch. "értes; XIV. 4): : 

— — verseczi ötvöslemezről. 2 ábrával. (Arch, értes. 
ék 4.) 
— — vizsolyi pohár. 1 ábrával. (Arch. értes. XVII. 5.) 
— Az abosi földvárról: 1 ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 
.— -- országos iparműv. múzeum. (Arch. értes. XVII. 5.) 
— — ungvári útmutató. (Arch. értes. XVII. 3.) 
— Adalékok hazai ötvösségünk . történetéhez. (Arch. 

értes. XIII. 4/5., XVI. 2.) 
— Antik érmek Ugocsamegyében. (Arch. értes. XI. 5.) 
— Antonius mester aranykelyhe.: Képes táblával. (Arch. 

értes. XVIII. 5.). 
—--Beham és Flötner művészete hazai emlékeken. 14 

ábrával. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— Egy kassai rézöntő a XVII. . századból. (Arch. értes. 
PURY B) 
— — lőcsei kéhöly a XVII. százádból. 5 ábrával. (Arch. 

..., értés. XIII. 2.) 
— — zománczozott délszláv csattról. Ábrával. fAtoh. 
.. értes. X.XI,. 3.) 

—  Feketekúti régiségek. áról értes; XVI. 
— Felsőmagyarországi régi harangok és  harangöntők. 

(Arch. értes. XVII. 4.) 
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Mihalik József. Hann Sebestyén két ismeretlen ötvös- 
művéről. 2 ábrával. (Arch. -értes. XX. 3.) 

— Hazai ötvösczéhek pecsétjei a XVII. és XVIII. szá- 
zadból. 2 ábrával. (Arch. értés. XII. 5.) 

. — — ötvösségünk történetéhez. (Arch. értes. XVIII. 4.) 

 "— Három egyházi ötvösmű a m. n. múzeumban. 6 
ábrával. (Arch. értes. XVIII. 3.) 

— — kassai kőszobor. 3 ábrával. (Arch. értes. XXX. 3.) 
— Kassa város nagypecsétje. 1 ábrával. (Arch. értes. 

XV. 4.) 
— — — ötvösségének története. (Arch. közlem. XXI.) 
— — -i harangok. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— — — középkori műemlékek viszonyáról a sváb művé- 

szethez. (Arch. értes. XV. 2.) 
— — — ötvösművek a miskolczi ev. ref. eklézsia kincs- 

tárában. 1 képes táblával. (Arch. értes. XIV. 4.) 
— — — származású ötvösművek. 3 ábrával. (Arch. értes. 
KER TTT. 1) 
— Kecskeméti Ötvös Péter. 1 képes táblával. (Arch. 

értts. XIV. 2.) 
— Két kassai fedeles kupa. 3 ábrával. (Arch. értes. 

úg. 2 9.80g Hg Bb 
-— Lőcsei ötvösökről a XVIII. században. (Arch. értes. 
99032. dyvet HB B 
— Magyar sodronyzománczos művek külföldi múzeumok- 

ban. 3 képes táblával. (Arch. értes. XIX. 5.) 
— I. Miksa császár domborműves mellképe. 2 ábrával. 

(Arch. értes. XVIII. 2.) "7 

— Nonnert Ötvös Pál. 2 ábrával. (Arch. értes. XIV. 3.) 

— Őskori emlékek Ugocsa HORMISRYHDSN. (Arch. értes. 

6.8. 69 
— — telepek Liptómegyében. 8 ábrával. (ápol értes. 
MRI: 2 

— Ctági Mdáktóharak Ugocsamegyében. FArOlk értes. 
XI. 5.) 
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Mihalik József. Régi bártfai ötvösök. (Arch. ért. XVI. 5.) 
— — brassói ötvösség. 12 ábrával. (Arch. értes. XX. 1.) 
— . — hazai ötvösműveink az ezredéves országos ki-:- 

állításon. 12 ábrával. (Arch. értes. XVI. 4.) 
— —. kassai sírkövekről. (Arch. értes. XIX. 2.) 
— -— magyar műkincsek. 10 ábrával. (Arch. értes, 

XXV. 1.) 
— — —  ötvösművek Abauj-Torna vármegyében. (Arch. 

értes. XIX. 4.) 
— Selmeczbányai ötvösművek a XVII. századból. 1 

.. ábrával. (Arch. értes. X. 4.) 
— Sodronyos zománczú kehely akassai ev. ref. eklézsia 

tulajdonában. 6 ábrával. (Arch. értes. XIII. 1.) 
— Szilasi János ötvösművei. (Arch. értes. XV. 5.) 
— Tanulmányok a régi hazai ötvösség köréből. (Arch. 

értes. XXI. 2.) 
— Történelmi emlékeink az 1900. évi párisi világ- 

kiállítás magyar pavillonjában. 1 képes melléklettel. 
(Arch. értes. XX. 4/5.) 

— Urmezei és csarnatői ásatásaink eredménye... 1 áb- 
rával. (Arch. értes. XV. 2.) 

Mihalik Sándor. A mezősomlyói várról. (Arch. értes, 
XVII. 5.) 

— A resiczai őskori telepről. (Arch. értes. XVII. 1.) 
— — — régi magyar templomromokról. (Arch. értes. 

XVII. 4.) 3 
Mihalkovits Géza dr. A boncztani műszók (nomina 

anatomica) reformálása. (Math. és term. tud. értes. 
XIII. 5.) 5 

— A Jacobson-féle szerv. (Math. és term. tüd. értes. 
XVI. 1.) 

— Emlékbeszéd dr. Lenhossék József felett. L. J. 
arczképével. 38 lap. 1893. (Emlékbesz. VII. 8.) —.90 

— Vizsgálatok az orrnakiés járulékos üregeinek fejlő- 
déséről. (Math. és termi. tud. értes. XIV. 2.) 

— T. 1899. jul. 12-én. (Akad. értes 125.) 



eáz ama ab sát öökétlánékée 

Te 

al al 

lta els ni 

vasat at 

9 

MRA Ge al dá 

ee ag FT EPVIt 

Mihalkovits— Miklós 717 

Mihalkovits Géza dr. ravatalánál 1899. julius 15-én. 
. Waldeyer Vilmos ktag beszéde — (Akad. ért. 120.) 

— felett. Thanhoffer Lajos r. tagtól. Emlékbeszéd — 
(Emlékb. X. 7. és Preisz Hugó a. is.) —-50 

Mihály deák bibliája. (1. Császár Elemér a.) 
— oltár. A szepeshelyi Szent — (1. dr. Eber László a.) 
 "— templom sírköveiről. A soproni Szent — (Il. Varju 

Elemér a.) 
— vajda arczképe. Melléklet. (Hadtört. közlem. VI. 4.) 
— — közt. A miriszlai ütközet az erdélyiek, Básta 

és — (Il. dr. Szádeczky Lajos a.) 
— vajdáról. Görög históriás ének — (I. Hegedűs I. a.) 
Mihályfalván. Római és más sírokról Alsó-Szent — (l. 

. Téglás István a.) 
Mihályi József. (1. Bodley J. E. D.: Francziaország II. 

kötet a. is.) 
Mihálykői zárdának felfedezéséről, A Szent — (I. dr. 

Cserni Béla a.) 
Mikes Kelemen fordításairól. (I. Dézsi Lajos a.) 
— levele Teleki Mihályhoz, Béldi Pál bodolai kasté- 

lyának ostromáról. 1676 április 30-án. (1. K. J. a.) 
— , Törökországi leveleinek" keletkezése. (1]. Császár " 

Elemér a.) 
— — — -ről. (I. Miklós Ferencz a.) 
— -ről. Adatok — (Il. Illéssy János a.) 
Mikesi leletekről. (1. Téglás István a.) 
— római romok szétdulása és a közelebbről Tordán 

talált római föliratokról. A — (I. Téglás István a.) 
Miklosich Ferencz ktag halálát Hunfalvy Pál bejelenti. 

(Akad. értes. 16.) 
Miklós Ferencz. Mikes törökországi leveleiről. (Irod. 

tört. közl. XIV. 3/4.) 
Miklóstelepi sírleletről. A kecskeméti — (Arch. ért. 

XVI. 2. és Kada Elek a. is.) 
— -templomban. Ezüst könyvtáblák a brassói Szent — 

(I. Gyárfás Tihamér a.) 



ű 18 Mikó—Miksa 

Mikó imre gróf ig. és tt. zabolai szülőházának emlék- 
táblával megjelölése alkalmával elmondott beszéde 
Márki Sándor 1. tagnak. 1905. szeptember 4. (Akad. 
értes. 190.) 

— -szobor leleplezési ünnepélyéről. Jelentés a folyó évi 
junius 10-én Kolozsvárott tartott — (I. Jakab E. a.) 

Mikrofaunájához. Újabb adatok a Balaton — (. Daday 
Jenő a.) 

— -nak alaprajza. Paraguay — (Il. Daday Jenő a.) 
. —-— ismeretéhez. Adatok az alföldi székes vizek — 

(I. Daday Jenő a.) 
— — — Adatok a tátrai tavak — (I. Daday Jenő a.) 
— — — Adatok Német-Kelet-Afrika édesvízi — (Il. 

Daday Jenő a.) 
Mikromegas. Irodalom és journalistika. (Athenaeum I. 4.) 
Mikroskop. Egy új szerkezetű — (Il. Lendl Adolf a.) 
— tárgyában. Szily. Kálmán előterjesztése a  Lendl- 

féle — (I. Szily Kálmán a.) 
— -i állatok Ceylonból. Edesvízi — (I. Daday Jenő a.) 
— — —. Mongoliából. Edesvízi — (I. Daday Jenő a.) 
— — -— Turkesztáni édesvízi — (I. Daday Jenő a.) 
— —- megfigyeléséről az elektromos ellentállás meg- 

határozásánál. Rezgések — (I. Schuller Alajos a.) 
— — technikai eljárások. - Eszközök és — (I. Than-. 

hoffer Lajos a.) 
— -os faunája. A mezőségi tavak — (1. Daday Jenő a.) 
Miksa császár domborműves mellképe. I. — (1. Mihalik J. a.) 
— főherczeg jelentése Rudolf császár és magyar király- 

hoz a mezőkeresztesi csatáról. (1. Gömöry G. a.) 
— — oltára a M. N. Múzeumban. Harmadik — (I. dr. 

FEber László a.) 
— király adománylevele Görcsön Ambrus részére. (L 

Illéssy János: Irod. tört. tarlózatok I. a.) 
— — korában. A jobbágyadózás — (1. Acsády Ignácz 4) 
— római király naplójából, Magyarország elleni had- 

járata alatt. 1490. (I. Gömöry Gusztáv. a.) 
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Mikszáth Kálmán. A szökevények. Elbeszélés. (Akad. 
értes. 138/1839 ) 

— művei idegen nyelveken. (1. Heinlein István a. ) 
— -ünnepélyen. 1910 május 16. Berzeviczy Albert akad. 

elnök beszéde a — (Akad. értes. 246/247.) 
— ravatalánál az Akadémia oszlopcsarnokában 1910 

május 31. Beöthy Zsolt másodelnök beszéde — 
. (Akad. értes. 246/247.) 

Milanóhoz és Velenczéhez, római útja idejében. Zsig- 
mond király viszonya — (l. Áldásy Antal a.) 

Milanói Péter szobrász Ragusában. (1. Nehéz Lajos a.) — 
Milesz Béla. A tiszafüredi múzeum. (1. Arch. értesítő 

ME Ty XX IZ, XXL 4, XXIG 4. . XXIM. 3. 
REV 2 28, RV TAX VIZ VR 27 és 
XXIX. 288 

— — — és könyvtár-egylet. (Arch. értes. XVII. 2) 
— — —. evidéki rég. egylet köréből. mens értesítő 

DE Ke 2) 
Miletos. (1. dr. Hekler Antal a.) 
Milieu-elmélet. Taine és a — (Il. Szigetvári Iván a.) 
— -elmélete. Hippokrates — (I. Hornyánszky Gyula a.) 
Militia. La Santa — (I. G. G. a.) 
Mille — (Ezer —) mér(föld) — kiló. (1. Simonyi Zsig- 

mond a.) 
Milleker Bódog. A Duna-Tisza-Marosköz őskori rész- 

letei. (Arch. értes. XHI. 2.) 
— —  károlyfalvai bronzkincsről. 4 ábrával. (Arch. értes. 
SY E 3) 3 

— Újabb vattinai leletek. (Arch. értesítő XIX. 2., 
2 K 4. XXÖL 29 
— — vattinai őstelep. (Arch. értes. XIV. 1.) 
— —  verseczi városi múzeum. (1. Arch. értes. XVI. 1., 

MET ET 1 DRE R Xg 1. AXZISE 
MERET 2 REV E. XAVER V 1-2. XXVIII 
XXVIII. 2. és XXIX. 4.) 

— — és vattinai őskori régiségek. (Arch. közl. XX.) 
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Milleker Bódog. fakaszt római régiségleletei. 3 
(Arch. értes. XII. 5.) 

— Három aldunai római erőd. 1 helyrajzzal. (Arch. 
értes. XXI. 1.) 

—  Nagy-Gáj-i (Torontál m.) leletekről. 2 képes táblá- 
(. "wal. (Arch. értes. XIX. 5.) 
— Őskori szobrocskák az Alduna vidékéről. 9 ábrával. 

(Arch. értes. XX. 1.) 
. — Szerbkeresztúri őstelep. 2 ábrával és 4 képes táb- 

lával. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— "Török-kanizsai leletekről. (Arch. értes. XIII. 5.) 
Milleneum. (Hadtört. közl. IX. 1.) 
— kiállítás. (1. ,Y." a. 
— .i drámára. Pályázat — (Akad. értes. 35.) . 
— — kiadványának tervezete. A M. Tud. Akadémia — 

(I. Akad értes. 39.) 
— — kiállítás. (1. ,Y" a. 
— — U. az.. (Arch. értes. XIII. 3.) 
Milodánovics Simon. A franczia forradalmi háborúk- 

ban kitűnt magyar katonák. (Hadtört. közl. IV. 3.) 
Milotai Nyilas István. (1. Bánóczi János a.) 
— végrendelete. (1. dr. Illéssy János a.) 
Milyen. Minő, — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
Mindszentről. Középkori harang — Ábra. (Arch. értes. 

2EI, 1) 
Minerva szobrocska. Négy — (I. dr. Finály Gábor a.) 
Miniszteri jelentés a n. múzeumi régiségosztály gyara- 

podásáról 1893/4-ben. (Arch. értes. XV. 2.) 
— rendelet as törvényhatósági, községi, felekezeti és 

egyesületi múzeumok és könyvtárakról. (Arch. értes. 
XVIII. 1.) 

Miniszterium jelentése a n. múzeum érem- és régiség- 
osztályáról. A vallás és közoktatásügyi — (Arch. 
értés; XII...3,, XIII. 4, XV.-2.) 

— évi jelentése. A vallás- és közöktatásügyi — (I. 
SM. ág 
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Miniszteriumhoz, az Országos Meteorologiai és Föld- 
mágnességi intézet tárgyában. A M. Tud. Akadémia 
félirata a Vallás- és Közoktatási — (Akad. ért. 39.) 

Minő, milyen. (l. Simonyi Zsigmond a.) 

Minta. (1. Sz. J. a.) 
Minták  Fönlakról. Újabb lemezsajtoló bronz — (Il. 

Dömötör László a.) 
Mirificum. A Gauss-féle pentagramma — (I. Schlesinger 

Lajos a.) : 
Miriszlói csata terve. A — Melléklet. (Hadtört. közl. 

VI. 4.) 
— ütközet az erdélyiek, Básta és Mihály vajda közt. 

A — (1. dr. Szádeczky Lajos a.) 
Miseruha. A sztropkói — (I. dr. Pogány Kálmán a.) 

Misödér. Puncs. Keleti műveltségszók: Maszlag. Alkermes. 
Razzia. X. Gyülep. — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Miske Kálmán báró. A kápolnás-nyéki bronzleletről. 
(Arch. értes. XVIII. 5.) 

— — magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek 
korrendi osztályozása. 4 táblával és 12 ábrával. 
(Arch. értes. XXIX. 2, XXX. 2.) 

— —  nemescsói neolithkori telepről. (Arch.  értes. 
XVII. 3.) 

— — vasrégiségek megóvásának új módjáról. (Arch. 
értes. XXIII. 3.) 

— Edények és bronzemlékek a velem-szent-vidi ős- 
telepről. 3 ábrával és 2 képes táblával. (Arch. értes. 
XVII. 4.) / 

— Egy őskori bronzszobrocskáról. Abrával. (Arch. értes. 
XXVIII. 3.) 

— Felső-Szent-László-i (?) bronzleletről. (Sopron m.) 
Képes táblával. (Arch. értes. XIX. 1. 

— Fűző és varrótűk a velem-szent-vidi telepről. 1 képes 
táblával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 

— Keczöli vaslándsák. (Arch. értes. XX. 1.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 46 
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Miske Kálmán báró. Őskori bálványképek Temes- 
. " Kubinról. 10 ábrával. (Arch. értes. XIX. 3.) 
-—  Régiségek  Velem-Szent-Vidről. 3 képes táblával. 

(Arch. értes. XVIII. 2.) I 
— Újabb leletek Lovasberényben. 21 ábrával és 4 

képes táblával. (Arch. értes. XVIII. 4.) i 
— Velemi régiségekről. 1 képes táblával. (Arch. értés. 

XVI. 3.) 
— Velem-szent-vidi leletről. 1 ábrával. (Arch. értes. 

XXV. 3.) 
Miskolcz színészete 1800-tól 18083-ig. (I. Büybő J. á) 
— -i evang. ref. egyház presbiteriumához. Kazinczy 

. Gábor levele a — (I. dr. Tüdős István a.) 
— ev. ref. eklézsia kincstárában. Kassai ötvösművek 

.a — (I. Mihalik József a.) 
Miskoiczi Gáspár. (I. Versényi György a.) ; 
Miskolczi múzeum. (1. Arch. értes. XIX. 5., ,ab.", ,y." 

:, és" ifj. Losonczy István a. is.) 
.— - palaeolith kőszakóczák. A — (Arch. értes. XIV. 2. 

. és Herman Ottó a. is.) 
—- — lelet. (Herman Ottó a.) 
— — — ötletéből. A — (I. Halaváts Czújk a.) 
—- —. — Felelet Halaváts Gyulának. (I. Herman 0. a.) 
— -on. Délibáb — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
Mislyei és hejczei praehistorikus telepekről. A — ((. 

Mihalik József a.) 
Misteli: Ferencz. A magyar nyelv néhány szerkezetéről. 

: (Nyelvt. közlem, XXVII. 2.) 
— — — nyelvről. (I. Balassa József a.) 
—- . Hogy birálnak a fiatalok ? (Nyelvt. közlem. XXVI. 1/2.) 
— Hunfalvy Pálról. (Nyelvt. közl. XXIII. 1.) 
—,T. 1903. okt. 6. (Akad. értes. 173. és Nyelvt. közl. 

XXXIII. 3/4.) 
Misztótfalusi " Kis. Miklós. (1. Kis Miklós a.) 
Misumenoidae. (1. Chyzer K. és Kulczynski L.: 

Araneae; Hung, I. a.) ] 
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Mithras emlékek Magyarországon. (. Cumovt F. a.) 
— — -ről Szerb-Posesenán. Újabb római feliratról és — 

(I. Téglás Gábor a.) 

Mitrovics Gyula ifj. Az aesthetikai tetszés alapproble- 
mája. (Athenaeum XIX. 3/4.) 

— Aeneas Sylvius , De duobus Amantibus"-ának THY AS 
átdolgozói. (Irod. tört. közlem. VI. 1.) 

— Plinius és agörög képírás története. (Athenaeum VII, 
1—4, VIII. 1—2.) 

Mituch Auguszta. (I. Tangl Ferencz és Mituch A. a.) 

Mixich Lajos dr. (I. , Régi magyar könyvtár" 
szám a.) 

. Mocsáry Sándor. A föld fémdarázsai. , (Math. és term. 
tud. értes. VII. 6/7.) 

— Emlékbeszéd Xántus János 1. tagról. 28 lap. 1899. 
" (Emlékbesz. IX. 9.) —.60 

— Magyarország Hymenopterái. Kivonat. (Akad. érte- 
SÓ. 97.) 
— —  Neuropterái. (Akad. értes. 118.) 
— Monographia Chrysididarum orbis terrarum niversi, 

4. XV és 643 lap. 1889. 2 táblával. 40.— 
— (I. Horváth Géza a. is.) 

Modern alkotmányok gyűjteménye. A — (I. Ballagi 
Géza a.) 

— állammá. Magyarország alkotmányjogi átalakulása — 
. (I. Schvarcz Gyula a.) 

8 . — irodalomban. Mysticismus a — (Il. P. J. a.) 
. — költészetben. Találkozások a klasszikus és — (l. 

.  Bartal Antal a.) 
— művészet bölcselete. A — (Il. Lyka Károly a.) 
— növénytan törekvései. A — (Il. Klein Gyula a.) 
-— praerafaelista művészet. A — (I. Lyka Károly a.) 

Moenich Károlyhoz. Hunfalvy Pál a Nagyszótárról. 
. , Két levél — (I. Róna Béla a.) 
Moesiai érmek. Kiadatlan Alsó — (I. Neudeck Gyula a.) 

46t 
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Moesz Gusztáv. Adatok a grönlandi lievrit kristály- 
tani ismeretéhez. (Math. és term. tud. értes. XVII. 3.) 

— Krokoit Tasmaniából. 1 tábla. (Math. és term. tud. 
értes. XVII. 3.) 

Mogyoró. (I. Paasonen H. a.) 
Mogyoróskai kehely. A — (I. M. J. a.) 
Mogyorósy János id. T. (Arch. értes. XIII. 3.) 
Mohaíflórájának ismeretéhez. Adatok a Biharhegység —— 

(I. Péterfi Márton a.) 
Mohai Ágnes-forrás új elemzése. A — (I. dr. Lengyel 

Béla a.) 
— — — -víz újabb elemzése. A — (I. dr. Lengyel 

. Béla a.) 
, Mohács"-a görögül. Kisfaludy Károly — (I. dr. Télfy 

Iván a.) 
Mohácsi csata elvesztésének okai és következményei. 

A — (I. Ortvay Tivadar a.) 
— — terve. A — Melléklet. (Hadtört. közl. II. 2.) 
— csatában. A magyar irodalom a — (I. Beöthy 

Zsolt a.) 
— — -ról. Egykorú levél a — (Il. G. G. a.) 
— emlékekről. (I. Dudás Gyula a.) 
— hadjárat 1526-ban. (I. , Kápolnai" a.) 
— nyelvemlékek. Az aranyos-széki — (I. Hunfalvy 

Pál a.) 
— veszedelmének forrásai. Listius László — (I. Pintér 

Jenő a.) 
—- vész után. A magyar nemesség és birtokviszonyai 

a — (I. Acsády Ignácz a.) 
— — -ig. A honfoglalástól a — (I. Rónai Horváth 

Jenő: Magyar hadi krónika. I. rész.) 
— — -tőla legújabb korig. A — (1. Rónai Horváth Jenő : 

Magyar hadi krónika. II. rész.) 
Moholi lelet. (1. Dudás Gyula a. 
Moissan Henry 7 1907. február 20. (Akad. értes. 209.) 
— k. tag felett. Emlékbeszéd — (I. dr. Lengyel B. a.) 
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Mokos Gyula. Adalékok Kocsi Csergő Bálint életéhez. 
(1. Irod. tört. közl. II. 3.) 

— Kanizsai Pálfi János levele a gyulafehérvári pro- 
fessorokhoz. (Irod. tört. közl. XV. 4.) 

— Kocsi Csergő Bálint levele gályarabságából. 1675. 
. (I. Irod. tört. közl. II. 2.) 

— Ujabb adatok Kocsi Csergő Bálint életéhez. (Irod. 
tört. közl. III. 4.) 

— (Il. , Magyarországi tanulók külföldön" I. kötet a. is.) 
Moldva történetére összegyűjtött kéziratai. Schmitt 

Viktor — (Akad. értes. 11.) 
— -i csángó nyelvben. A t, $, s, z, $ és Z hangok tör- 

ténete a — (1. Wichmann György a.) 
" — — -k nyelvjárásához. A — (1. Rubinyi Mózes a.) 

Moldvában. Magyar huszárok — (Hadtört. közl. II. 3.) 
.,.., 

Molekuláris trá TÁST A vérsavó —. (1. Bu- 

— -ás El ödántentjór vászon airól. Siragálatok emberi 
kóros folyadékok — (I. Bodon Károly a.) 

— —- — terhesek, szülők és gyermekágyasok vérsavó- 
jának s a magzatvíznek — (Il. Farkas Géza és 
Scipiades Elemér a.) 

— — — -jára. A táplálék és ivóvíz befolyása a vér — 
(I. Bársony Tivadar és Szász Tibor a.) 

Molge faj hazánkban. A magyar fauna Bombinatorjai 
és egy új Triton — (I. Méhely Lajos a.) 

. — Montandoni Blgr. és Molge Palmata $Schneid. A 
nyugat  palaearctikus gőték két vérrokonáról. (I. 
Méhely Lajos a.) 

. Moliére a magyar irodalomban. (I. Gragger Róbert a.) 
— első nyomai a magyar irodalomban. (I. Gragger R. a.) 
— -fordításai. A XVIII. évszázad — (l. Bayer. József a) 
— — Kazinczy Ferencz és — (Il. Bayer József a.) 
— , Képzelt beteg"-ének első fordítása. (1. Bayer J. a.) 

ie 1) Avare-jának első magyarosítói. (1. Bayer József a.) 
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Mollináry-ezred utolsó ütközete Boszniában. A — (Had- 
tört. közl. III. 5.) 

. Molluskák rendszeres összeállítása. A Trencsén vár- 
megyében található — (I. Brancsik Károly a.) 

Molnár Albert. (1. Szenczi Molnár Albert a.) 
— Géza. A magyar hangsor akusztikai világításban. 

(Math. és term. tud. értes. XVIII. 1.) 
— János. Bacsányi János levelei id. Báró Ráday 

Gedeonhoz. (Irod. tört. közl. XVII. 1/2.) 
— Garas István , Embert utáló Timon"-ja. (Irod. tört. 

közl. XIX. 1/2.) 
Molybdaenoxid két új módosulatáról. A kékszínű — (Il. 

Ilosvay Lajos és Scheitz Pál a.) 
Mommsen Tivadar. A trencséni várszikla föliratáról. 1 

ábrával. (Arch. értes. XIII. 3.) 
— Fölirat Valerius Dalmatius történetére. Fénynyomatos 

melléklettel. (Arch. értes. XXII. 4.) 
— T. 1903. nov. 1. (Akad. értes..173. és Arch. értes. 

XXIII. 5.) 
— halálakor. A M. T. Akadémia részvétirata a berlini 

kir. porosz akadémiához — (Akad. értes. 168.) 
Monarchiában. Báró Wüllerstorf és a szabadkeres- 

kedelem meghonosítása az osztrák-magyar — (I. dr. 
Matlekovits Sándor a.) 

— -ánk vámpolitikája. A német birodalom és — él. dr. 
Matlekovits Sándor a.) 

Monda A Ciris — (I. Vári Rezső a.) 
— idegen eredetű epizódja. A Toldi — (I. Fóti József 

Lajos a.) 
— kifejtéséhez. Megjegyzések a hun — (Il. Belják B. 

Pál a.) 
— egy epizódjához. Néhány-szó a Toldi — (I. dr. 

Marót Károly a.) 
Mondat" modern szempontból. Az ,összevont — ((I. 

Erdélyi Lajos a.) 
— -ból vált fő- és melléknév. A — (I. P. Thewrewk E. a.) 



. " Mondat—Monilia vedi 

"Mondat képletről. Egy magyar versbeli — (I. Horváth 
János a.) 

— -ok. Mondattani vázlatok I: A hiányos — (I. Simonyi 
Zsigmond a.) 

— -tan köréből. Az absolutus esetek. Kisérlet az össze- 
. hasonlító — (1. Hegedűs István a.) 

— — -i álláspontja. Gabelentz — (l. Kalmár Elek a.) 
— — — buvárlatok. (I. Zolnai Gyula a.) 
—. — — egyenletek. (I. Kicska Emil a.) 
— —  — tanulmányok. (I. Erdélyi Lajos a.) 
— — — vázlatok. I. A hiányos mondatok. (1. Simonyi 

Zsigmond a.) 

Mondája. Kőmives Kelemenné — (Il. Sarudy György a.) 

— -ához. Újabb adatok Kömíves Kelemenné — (I. 
Sarudy Gy. a.) 

Mondák. Atilla és a magyar hun — (I. Erdélyi Pál a.) 

— -ra. Magyar befolyás az olasz karolingi — (Il. Rényi 
Rezső a.) 

— -ra. Magyar szentek életének hatása a Florence — 
(1. Karl Lajos a.) j 

— -sa. Magyar Balázs — (I. , ys—" a.) 

, Mondolat" keletkezéséről. A — (I. dr. Váczy János a.) 

Mondolata. Szentgyörgyi — (1. Szily Kálmán a.) 

, — :-pör" keletkezésének történetéhez. Adalék a — (Il. 
dr. Demek Győző a.) 

— — -höz. A — (Il. H. Kiss Kálmán a.) 
Mongol elemeihez. Adalék a magyar nyelv — (I. Sz. J. a.) 
— — — régi török és — (Il. Munkácsi Bernát a.) 

Mongol nyelvtan. Nyelvmutatvány. (Szójegyzékkel.) Rö- 
vid — (I. Budenz József a.) 

-— jából. Edesvízi mikroskopi állatok — (Il. Daday 
Jenő a.) 

Monilia és Coniothyrium sporáinak életképességéről. A 
Botrytis, — (I. Istvánffi Gyula a.) 
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728 Monographia—Montecassinó 

Monographiája. A hazai Asparabus-félék — :(l.. dr. 
Bernátsky. Jenő a.) 

— A Populus-nem — (1. Gombocz Endre a.) 
— "Temes vármegye — (1. Akad. értes. 9.) 
.— .ról, Jelentés Csanád vármegye — (Akad. értes. 81.) 

Monografiák. Megyei — (I. , Megyei" és Arch. értes. 
9GVá ú a: AS.) 

Monori Wertheimer Ede. (I. ,, Wertheimer Ede" a.) 

Monostor. A  bodrogh-szigeti Pálos — (I. Gubitza 
Kálmán a.) j 

—  kegyurai. A pusztaszeri — (l. Karácsonyi János a.) 
— -egyházak történeti emlékei Délmagyarországon. A 

szerb — (1. Szentkláray Jenő a.) 
— - régiségek. Jász — (Arch. értes. XVI. 4.) 
Monostorszeg határában. Ásatásáról az , Opoljenik" ős- 

emberi telepen — (Il. Gubitza Kálmán a.) 
— -i kőemlék. A bodrog — (I. Dudás Gyula a.) 
— — leletekről. A bodrog — (1]. Gubitza Kálmán a.) 
— — sírleletekről. A bodrog —- (I. Gubitza Kálmán a.) 
— -szigeti emlékkő. A — (Il. Varju Elemér a.) 
— -templom maradványai. A Somogyvári Szent Egyed 

[Aegidius] — (I. Gerecze Péter a.) 
Monéyd hatásáról káliumhydroxyd káliumcarbonatra. 

. A nitrogén — (Il. Szelényi Jenő a.) 

Mont Cenis megvétele egy magyar huszárőrnagy által. 
A — (Hadtört. közl. VII. 1.) 

Montaige Mihály és Locke János. (Il. dr. Acsay 
Antal a.) 

Montandoni Bler. és Molge Palmata Schneid. Molge — 
A nyugat-palaearctikús gőték két vérrokonáról. (I. 
Méhely Lajos a.) 

Montanusa. Holbere: Erasmus — (1. dr. ego jetézemi 
Miklós. a.) 

Montecassinói apáthoz. Szent László levele a — (l. 
Fraknói Vilmos a.) 
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Montecuccoli Rajmund gróf tábornagy arczképe. Mel- 
. léklet. (Hadtört. közl. IV. 3.) 

— — jelentése a császárhoz a Szt.-gotthárdi- győzelem- 
ről. (1. Koncz József a.) 

— — és fővezér vázlata, melyet a császárhoz tett je- 
lentéséhez csatolt. A Zrinyivár melletti császári 
tábor; — Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 3.) 

— császári vezér és Zrinyi Miklós horvát bán között. 
az 1691-iki erdélyi hadjárat tárgyában folyt vita 
iratai. (I. Hadtört. okmánytár 9. szám.) 

— röpirata Zrinyi ellen. (1. Hadtörtén. okmánytár 9.) 

Montesguieu és a felelős kormány intézménye. (Il. Nagy 
. Ernő a.) 

— és Rousseau. (Il. dr. Balogh Arthur a.) 
Monumenta comitialia regni Hungariae. (1. , Magyar 

történelmi emlékek" III. A.) 
— — —  Transsylvaniae. (l. uiazttktyi országgyűlési 

emlékek" a.) 
— hungariae juridico-historica. (I. , Magyar jogtört. 

emlékek" a.) 
— -ák a M. Tud. Akadémia könyvtárában. Diplomatá- 

riumok és — (Il. Hellebrant Arpád. a.) 

Moralkritikus. Stirner mint — (]. Várnai Sándor a.) 

Moraviczai vasércztelepben előforduló természetes mág- 
. — nesekről. A — (I. Abt Antal a.) 
Morbus hungaricus. (Il. dr. Győry Tibor a.) 

Mordvin határozók tekintettel a finn nyelvre. A — ((l. 
Steuer János a.) 

— neve?  Indogermán  eredetű-e a Volga folyónak 
legrégibb ismeretes — (]. Paasonen H. a.) 

— szótárhoz. Pótlék az erza — (Il. Szilasi Móricz a.) 
Moré-pör irataiból. Szolnok 1552-ben. Tollrajz a — 

. Szövegbeli rajz. (Hadtört. közl. II. 1.) 

Morphografiája. A látó idegfő — (1. Szili Adolf a.) 
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Morphologiai értelmezése anatomiai alapon. A Ruscus- 
phyllocladium — (1. Bernátsky Jenő a.) 

— és optikai viszonyairól. A Schuller-féle arzénsulfid — 
(I. Krenner József S, a.) 

— és phylogeniai viszonyaira. A levélszervek számbeli 
ingadozásáról, különös tekintettel a virágok — (I. 
Schilberszky Károly a.) 

— -jaés a suggestiónak behatása ezekre. Az intrahypno- 
tikus reflexcontrakturák — (1. dr. Schaffer Károly a.) 

— és rendszertani tagolódása. A nymphaea lotus cso- 
port — (1. Tuzson János a.) 

— -ról. A kuldzsai Nan-Shan — (I. Prinz Gyula a.) 
Morphometriájának egy új módszeréről. A földfelület — 

(I. Kövesligethy Radó a.) 
Morus Tamás és Bacon Ferencz. (Il. dr. Acsay Antal a.) 
"Morvamezei (dürnkrúti) csata. Az 1278-ik évi — (I. 

sóvári S0ós Elemér a.) : 
— — A — Katonai csatavázlat. Melléklet. (Hadtört. 

közl. III. 4.) 
— 6 színhelye. A — A Wischer-féle 1670. évi térkép 

után. Melléklet. (Hadtört. közl. III. 4.) 
— — után. Habsburgi Rudolf és ÍV. László találko- 

zása a — Melléklet. (Hadtört. közl. III. 4.) 
— sziléziai hadsereg parancsnokságát átadja. Mária 

Terézia megbizó levele Nádasdy Ferenczhez, midőn 
neki 1757-ben a — (Hadtört. közl. II. 1.) 

Morvay Győző. Galánthai gróf Fekete János. (Irod. 
tört. közl. XI. 1—4.) 

Moselfrank és erdélyi szász. (1. Scheiner András a.) 
irádntv át jeselhofi bronzkori leletek. Mosony-Szolnok 

és — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
Mosonymegyei ásatások. (1 dr. Sőtér Ágost a.) 
— fölkelésre vonatkozó két levél. Az 1604-ik évi Győr- 

és — (1. G—y a.) 
— múzeum. (l. AH. s és Arch. értes. XVIII. 3., XIX. 

3. KXIII58. a.) 



Mosony—Módosulat KULT 

Mosony-megyében. Népvándorláskori sírmező a besenyei 
papréti birtokon — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 

— -Szolnok és mosony-jeselhofi bronzkori leletek. (1. dr. 
Sőtér Ágost a.) 

Mosso az elfáradásról. (Il. dr. Buday József a.) 

Moszatvegetatiójához. Adatok a Pieninek — (I. dr. 
; Filarszky Nándor a.) 
Moszkvai congressus. (Arch. értes. XI. 2.) 

Motorok csuszamlásának meghatározására. Ujabb mód- 
szer váltakozó áramú indukcziós — (I. Hoor Mór a.) 

Mozgalmaihoz 1670-ben. Adalékok I. Rákóczy Ferencz 
és Zrinyi Péter — (I. Koncz József a.) 

Mozgalom. A socialismus és a szövetkezeti — (I. Vár- 
. nai Sándor a.) 

(RNABÁS és érzés. (1. Beljak B. Pál a.) 
— utóképéről. A — (1. Szili Adolf a.) 
— -ának iránya. Naprendszerünk — (1. Terkán Lajos a.) 
— —  mágnesi hatásáról. Kisérletek az elektrostatikai 

erőtér — (I. Korda Dezső a.) 
— -felfogásbeli hibák. A csillagingás és a vele kap- 

csolatos — (Il. dr. Pekár Károly a.) 
— -tan. (1. Fröhlich Izidor: Kinematika a.) 

Mozsarak. Régi — (Arch. értes. XV. 3.) 
Mozsár 1595-ből. Régi — (1. Petrovay János a.) 

Mozzanatos igeképzés. Kombinált műveltető és — (I. 
Szilasi Móricz a.) 

— képzők. Kombinált műveltető s — (I. Svilasi M. a.) 
Mód- és időalakok. Az ugor nyelv összehasonlító alak- 

tanához. A — (1. Budenz József a.) 
— -jaink a háromszéki nyelvjárásban. Időalakjaink és — 

(I. Erdélyi Lajos a.) 
Módosulatairól, a Jendrássik összehúzódási elméletének 

alapján. Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának kü- 
lönböző  behatásokra beálló — (I. Regéczy Nagy 
Imre a.) 
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Módszer a nemzetyazdaságtanban. A mathematikai — 
(1. Földes Béla a.) 

— az erkölcsi képzésben. A szemléleti — (I. dr. Pau- 
ler Ákos a.) 

— -ei. Az irodalomtörténet — (I. Dézsi Lajos a.) 
— — és eszközei. A lélektani kutatás mai feladata ; — 
7 Parády Kálmán a.) 

Móra Ferencz. Ásatás a szeged-ötömösi  Anjoukori 
temetőben. (Arch. értes. XXVI. 1.) 

— — -áról a Fekete-szélen. [Szeged Alsó-tanya.] (Arch. 
értes. XXVI. 5.) 

— Bilisicsi ásatásokról. Szeged-Alsóallja. (Arch. értes. 
S SXXVIII. 52 

— Szegedvidéki leletekről. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 

Móricz Zsigmond. A biblia. (Athenaeum XVI. 4., 
Ay 1 

Mráz Gusztáv dr. A dobsinai német nyelvjárás. 1832 
lap. 1909. (Magyarországi német nyelvjárások 7. 
szám.) ss 7 2.40 

Muhi pusztáról. Őskori csésze a — Ábra. (Il. Arch. 
értes. X. 2. és dr. Szendrei János a. is.) 

Muhoray Alfonz. Apatini lelet. (Arch. értes. XVII. 3.) 

, Mundoa." , Tilutoa" — (I. R. Prikkel Márrán a.) 

Municipatium. Corpus statutorum Hungariae — (I. 
, Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 

— -piorum húngariae cis-tibiscanorum. Statuta et arti- 
culi — (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 

— — — trans Danubianorum. Statuta et articuli — 
(1. , Magyar jogtörténeti emlékek V. kötet a.) 

— —  trans-tibiscanorum. Statuta et articuli — (Il. 
Magyar jogtörténelmi emlékek III.) 

Munitiója 1661-ben. A felsőmagyarországi végházak — 
(I. dr. Merényi Lajos a.) 

Munka-integrál képzésének egy új módjáról. A mecha- 
nikai — (Il. Fuchs Károly a.) 



. Munkács-—Munkácsi 733 

Munkács-i görög-katholikus püspökség története. A — 
(I. Hodinka Antal a.) 

— Kishegyen. ÁAsatás a — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 
— pénzverde. A — (I. Lehóczky Tivadar a.) 

. — vár. A — (Il. Soós Elemér a.) 
— környékén. Emlékek a régibb vaskorból — (I. Le- 

hóczky Tivadar a.) 
— —  Vaskori emlékekről — (I. Lehóczky Tivadar a.) 

— -melletti Gallis-hegyen. Vaskori leletről a — (I. 
Lehóczky Tivadar a.) 

— -nál. Germánok emlékei — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 

— -on. Mészbetétes díszítésű edények — (I. L. T. a.) 

. — Munkácsi Bernát dr. A felső-lozvai vogul nyelvjárás. 
(Nyelvt. közl. XXIV. 1.) 

— A finn-magyar d—1l és d—-z hangmegfelelésekről. 
(Nyelvt. közlem. XXVII. 2.) 

— A ,hajnal" szó újabb etymologiájához. (Nyelvt. 
. közlem. XXV. 1.) 

— A lapu és nap szók magyarázatához. (Nyelvt. közl. 
XXIV. 2.) 

—. A magyar fémnevek őstörténeti vallomásai. Kivonat. 
(Akad. értes. 51.) 

— — — magánhangzók történetéhez. (Nyelvtud. közl. 
XXV. 2/3.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 68.) 
— -- — összehasonlító nyelvtudomány jövő feladatai. 

Kivonat szerzőnek a , Vogulok vallásos költészete" 
cz. értekezés előszavából. (Akad. értes. 33.) 

— — — -szláv ethnikai érintkezés kezdetei. Kivonat. 
(Akad. értes. 91.) 

— A samán csuvas neve. (Nyelvt. közlem. XXXII. 4.) 

— — vogul evangéliom ,nute" szava. (Nyelvt. közlem. 
XXIII. 3.) 

— — — ,figura etymologica" kérdéséhez. (Nyelvt. 
közlem. XXVI. 3.) 



734 Munkácsi Bernát 

Munkácsi Bernát dr. A vogul visten-nyila. £ .(Nyelvt. 
közlem. XAXV..8.) 

— — — ,khals" (Nyelvt. közlem. XXIII. t.) 
— — — nép ősi hitvilága. (Nyelvt. közl. XXIX. 2/4, 

XXX, 1/4, XXXI. 1. és XXXII. 1/2.) 

— — — nyelvjárások szóragozása. 

Bevezetés. I. Éjszaki vogul nyelvjárás. Éjszaki 
vogul nyelvmutatványok. 1/2. Fordí- 
tással és jegyzetekkel. (Nyelvt. közl. 
XXI. 5.) 

— — U. az. 3/5. (Nyelvt. közl. XXI. 6.) 
II. Középlozvai vogul nyelvjárás. Nyelv- 

. mutatványokkal. (Nyelvtud. közlem. 
xx da 

III. Alsólozvai vogul nyelvjárás. Nyelv- 
mutatványokkal. (Nyelvtud. közlem. 
XXIII 19 

IV. A kondai vogul nyelvjárás. (Nyelvt. 
közlem. XXIII. 4.) 

V. A pelimi nyelvjárás. (Nyelvt. közlem. 
XXIV. 1.) 

VI. A tavdai nyelvjárás. I. (Nyelvt. közl, 
XXIV. 2). 
A tavdai nyelvjárás. II. (Nyelvt. közl. 
XXIV; B.) 

— — — szóragozásukban ismertetve. Különlenyomat a, 
, Nyelvtud. közlem."-ből. (Ugor füzetek 11.) 270 aj 
.1894. ( 

, — — vogul-osztják 2. személyrag. (Nyelvt. közlem. 
( 

UEAZÁPÜSAE B népköltés irodalma s főbb sajátságai. A vogul 
nép ősi hitvilága. (1. Vogul megköltési GYŰJVERYÁNYE. , t B 
kötet. Kiegészítő füzet.) 

— A vogulok pogány ősvallása (Akad. értes. 40.) 
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Munkácsi Bernát dr. , A vogulok vallásos költészete" 
cz. értekezéséből. , A magyar összehasonlító nyelv- 
tudomány jövő feladatai." Kivonat — (Akad. ért. 33.) 

. — Az ,ember" szó magyarázatához. (Nyelvt. közlem. 
. XXIV. 4.) 

— — ,est" eredete. (Nyelvt. közlem. XXV. 3.) 
— —  ,ugor" népnevezet eredete. Kivonat. (Akad. 

értes. 76.) 
— Adalékok a magyar nyelv régi török és mongol ele- 

. "meihez. (Nyelvt. közl. XXXII. 3/4.) 
— — az ugor-szamojéd nyelvhasonlitáshoz. (Nyelvt. 

. közl. XXIII. 1.) 
. — Alán nyelvemlékek szókincsünkben. (Akad. értes. 171.) 
— Altaji elemek a szláv nyelvekben. (Nyelvt. közlem. 

XXIII. 4.) 
— "Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 

S Nyelvt. közlem. XXVIII. 3/4. és XXIX. 1.) 
— — — I. kötet: Magyar szójegyzék s bevezetésül: 

A kérdés története. VII és 672 lap. 1901. 12.— 

— Budenz József emlékezete. 65 lap. 1896. 1.20 

— Déli osztják szójegyzék. (Nyelvt. közlem. XXVI. 1.) 
— — U. az. dr. Pápai Károly gyűjtései alapján össze- 

állította —  Különlenyomat a Nyelvt. közlem.-ből. 
(Ugor füzetek 12.) 58 lap. 1896. 1.20 

— Egy déli osztják ,hős" ének. (Nyelvtud. közlem. 
XXVIII. 1.) 

—  — ,epe" jelentésű szó az ugor nyelvekben. CNyöjet 
közlem. XXIII. 3.) 

-— Helyreigazítás. , ki" és , mi" (Nyelvt. közlem. XXV. 3.) 

— Iráni elemek finn-ugor nyelvekben. (Nyelvt. közlem. 
XXV. 4.) 

. — Jelentés a Lukács Krisztina-féle jutalom nyelvtudo- 
. mányi pályázatáról. (Akad. értes. 128.) 

— jelentése Somogyi Edének. , Szumirok és magyarok" 
cz. könyvéről. (Akad. értes. 169.) i 
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Munkácsi Bernát dr, Kutya s más magyar KÜLytülévolbi 3 
(Nyelvtud. közlem. XXIII. 3.) 

— Magyar műveltségi szók kaukázusi nyelvekben. (Nyelvt. 
közl. XXIII. 1.) 

— Még néhány szó az , est" MEGYÁLÁSÍTÁSZIRAR (Nyelvt. 
közlem. XXVI. 3.) 

— válaszára. (1. Setülá Emil a.) 

— Néhány műveltségi szó eredetéhez. (Nyelvt. közlem. 
XXV. 3.) 

— Ősi török-árja nyelvérintkezés. (Nyelvtud. közlem. 
XXIV. 4.) 

— Török eredetű-e a magyar nemzet? Kivonat. (Akad. 
értes. 67.) 

— -,, Valaki". (Nyelvt. közlem. XXV. 1.) 
— válaszára. Az , est" szó vitája. (1. Setülü Emil a.) 
— Végszó a , nap" és , vidra" magyarázatához. (Nyelvt. 

.  közlem. XXV. 1.) 
— Votják szótár. (Lexicon linguae votjacicae.) XVI és 

836 lap. 1896. 16.— 

Megjelent 4 füzetben. Minden füzet külön is kapható. 

Ára az 1. füzetnek (1890.) 3.— 
8.2 al (1892.) 3.— 
a 3. jó (1893.) 3.— 
a 4. h7 (1896.) 7.— 

— Zárszó. Az ,est" szó vitájához. (Nyelvt. közl. 
XXVII. 1.) 

— (I. , Vogul népköltési gyűjtemény" a. is.) 
— -nak , Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel- 

vekben" cz. munkájára. Megjegyzések — (I. Asbóth 
Oszkár a.) 

Munkák és folyóiratok. A M. Tud. Akadémia megbizá- 
sából és segélyezésével megjelenő — (Akad. értes. 
5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113, 125, 187, 
149, 161, 173, 185, 195, 209, 221, 233, 245. sz. a.) 

— kiállítása. Női — (I. , ab." a.) 
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"Munkásbiztosítás" czímű munkájáról. Jelentés György 
Aladárnak a , Munkásvédelem és — (Akad. értes. 149.) 

— -élelmezés. (I. ,—n —r." a.) 
— -ságáról 1906-ban. Jelentés a M. Tud. Akadémia — 

(Akad. értes. 209.) — 
. ,— -védelem és munkásbiztosítás" cz. munkájáról. Jelen- 

tés György Aladárnak a — (Akad. értes. 149.) 
— -viszonyok reformja. A — (I. Le Play a.) 

. Muraköz-Rába melléki hadjárat és a Szt.-Gotthárd melletti 
csata. Az 1664-ik évi — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

Murád útja Várna felé. 1444. (1. Angyal Dávid a.) 
, Murány ostromá"-nak forrásai. Kisfaludy K. — (I. 

dr. Viszota Gyula a.) 
Murányi Vénus. Márssal társalkodó — (Il. Gyöngyösi 

István a.) 
— — tudományos kiadása. (Akad. értes. 242.) 
— — -ához. Gyöngyösi — (Il. Sz. K. a.) 
Murgai lelet. Tolna m. (I. ,,h." a. 
Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból. (I. 

Szamota István a.) 
Museum papyrusa. Aristoteles és a British — (I. 

Schvarcz Gyula a.). 
. Musée d Artillerie fegyverterme, melyben Mátyás király 

pajzsa őriztetik, (Horn Emil fölvétele után.) A — 
Szövegrajz. (Hadtört. közl. III. 2.) 

. Mutató. Hely, Név és Tárgy — (I. Irod. tört. közl. 
minden évfolyamának utolsó füzetében.) 

— a Nyelvtudományi Közlemények I—XXV. évfolya- 
mához. (1. Simonyi Zsigm. a.) 

a Muurain." Finn — (I. Wichmann György a.) 
§ Múzeum színes ablaktáblája. A zürichi (I. Pór Antal a.) 
— Az Akadémia és a Nemzeti — (I. Kollányi Ferencz a.) 

"— —  alsófejérmegyei — (Arch. értes. XXIII. 8, 
XXV. 3.) 

j ; ESÉS Aguincumi — mét dr. Kuzsinszky Bálint, nX. Y." és 
,K. B." a. is.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 4 4.7 
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Múzeum úsatásai. A dán Fggp éa — (Arch. ért. XX. 3.) 
— — A magyar nemz. (Il. , X. Y." és Arch. értes. 

XIII: 3) 
— dunapentelei ásatásai 1908 és 1909-ben: A nemz. — 

(I. dr. Hekler Antal a.) 
— — — 1909-ben. (I. dr. Mahler Ede a. is.) 
—  ásatása Jász-Alsó-Szent-Györgyön. A magyar nem- 

zeti — (Arch. értes. XIX. 5.) 
—- Balatoni — (1. Arch. értes. XVII. 4. és , X. Y." a.) 
— Az új bécsi — (Arch. értes. XI. 5.) 
— A borsod-miskolczi — 1 ábrával. Ism. (I. ifj. Lossonczy 

István a.) 
— igazgatósága. A budapestvárosi — (Arch. ért. XIX. 3.) 
— A bukaresti nemz. — (Il. Téglás Gábor a.) 
— kiadványai. III. füzet. 1908. A debreczeni városi — 

(Arch. értes. XXIX. 4.) 
— A délmagyarországi — td. ab pl , 5. H. J.", , —n 

at aX 7. X 08, Arch; értes. XI. 5. X.L. 1. AVE fi 
VEL TV XXLV aa. is.) 

ee -egyesület. (I. Lehóczky és Arch. értes. X.XII. 9.) 
— Az erdélyi országos — (I. ,a.", ,,x", xy", ,y" és 

Arch. értes. XVII. NASA, 4 Es dégé: HA ji 
— -Egyesület jubileumi ünnepélyén Kolozsvárott, 1909. 

november 23-án. Horváth Géza rt. beszéde az 
Erdélyi — (Akad. értes. 240.) 

gy8 

" — Az aradi ereklye — (I. Téglás Gábor a.) 
— érem- és régiségtára állapota. Dr. Pósta Béla hiva- 

talos jelentése. Az erdélyi — (Arch. értes. XX. 2., 
XXIV. 3. és XXVI. 2/3.) 

— érem- és régiségosztályáról. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterium országgyűlési jelentése a nemz. — 
ÉL Arch. ért. XáI..3., XIII. 2.X.V..2.. Ö8 szöke tis EE AB 

— éremtárának eyarapodása. (I. Arch. értes. IX. 4., 
XLI RXIIL L ra " , Gohl Ödön és Réthy 
ZEYGY 1 CG ati AARARRI v ROZZARÁSNN SAGAN ges GE : ARAB E MNÍN a EnrEa etáb; éle , Zo 10 

— — újjárendezése. (Il. 2 dd ő a.) 
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Múzeum éremgyűjteménye. A zágrábi — (Arch. ért. X. 4.) 
KEZE kőemlékein. Római fegyverek a nemz. — (I. Hoffiller 

Viktor a.) 
Félegyházai — (I. ,,X." a.) 

-egylet. A felsőmagyatországi — (I. ,,X.", ,, H", és Arch. .. 
értes. IX. 3., XVI. 3.) 
A fiumei városi — (Arch. értes. XVI. 2.) 
Nürnbergben. A germán — (Il. Hpl. a.) 
Gyóri — (Arch. értes. XVI. 2., XVII 4.) 
, Hadtörténelmi" — (1. Hampel József a.) 
társulat. A hontvármegyei — (I. ,,h." a.) 
igazgatója. A nemz. — (Arch. értes. XV. 1.) 
Az orsz. iparművészeti — (Il. Arch. értes. XVI. 5. 
és Mihalik József a. is.) 
könyvtárában. Báró /ósika Miklós levelei a M. Nemz. 
— (1. dr. Esztegár László a.) 

— jubileuma. A magy. nemz. — (Arch. értes. XXII. 5.) 
Kássai — (1. ,h." a. 
Kiskunfélegyházai — (Il. Puky József a.) 
A laibachi országos — (I. , m. p." a.) 

régiségtárában. Domborműves bronzládika. A magy. 
nemzeti — (Il. Éber László a.) 
1906. évi állapotáról. Jelentés a Magyar Nemz. — 
Es DA) : 
Medusa-dómborművei magyarázatához. Adalék a buda- 
pesti nemz. — (Il. dr. Ziehen Gyula a.) 
Miskolczi — (Arch. értes. XIX. 5., , ab" és ,y" a.) 

Mosonymegyei — (I. , H." és Arch. értes. XIX. 3., 
XXIII; 3.) 
Műtörténeti — (1. ,y" a.) 
Nagybányai — (I. ,ab. és ,X. Y." a.) 
némely régiségeiről. A des. 4 dd élágásis — (I. Herepey 
Károly a.) 

. Nagyváradi — (1. Arch. értes. XIII. 1., XVIII. 8. és 
SAY ak 189)! 

47" 
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Múűzeum-egyesület., Nógrádmegyei — (Arch. ért. XV. 4., 
, Wagner István" és ,Y. a." is.) 
Két római ruhás női szobra. A nemz. — (1. dr. Hekler 

a AAL á je ; 
ügye az országgyűlésen. A m. n. — (Il. ,Y." 
sodronyos pánczéljai. A m. n. — (I. Majláth Béla a.) 
Pécsi püspöki — (I. Gerecze Péter a.) 
— városi — (I. ,J. y." a.) 
— és baranyamegyei — (I. ,X. Y." 
Pozsonyvárosi —- (Arch. értes. XVI. 5. XXIII. 1. 
ÓS 7, XS, a. ÍS.) 
régiségtár vendégei. A nemz. — (Arch. értes. IX. 4., 

.X. 1., 3., 4. és XII. 3—4.) 
régiségtárában. Két főúri ajándék a nemz. — (I. dr. 
Eber László a.) 
régiségtárának gyarapodása. A nemz. — (I. Arch. értes. 
IX. 3—4., XII. 1., XIII. 4.,. XIV. 1., XV..2—5,, 
XVI. JARAT XVII. E 5.. XVIII. 8, XX. hő , Ham- 
pel József", 76, Éhes és éa EVT TA: is.) 
középkori sarkantyúi. A szabolcsmegyei — a. Nagy 
Géza a.) 
legrégibb pannoniai sírtáblái. A nemzeti — (I. Ham- 
pel József a.) 
néhány érdekesebb tárgyáról. A sopronmegyei — 
(I. Bella Lajos a.) 
bizanczi súlyai. A m. nemz. — (I. Gohl Ödön a.) 
A szabolcsmegyei — (Arch. értes. XII. 4., XIX. 3. 
ÖK HDI" A. 18) 
A szegedi — (I. Arch.értes. XIX. 3., XXI. 3., XXIII. 
9., XXIV. 4., , Hpl", Reizner János és Tömörkényi 
István a. is.) 
A szegzárdi — (I. H. J. és Haugh Béla a. is.) - : 
kodexeiben. Szent Erzsébet ábrázolásairól a British — 
(I. Karl Lajos a.) 
Szentesi — (I. Arch. értes. XVII. ds VAI, 4 ÖN 
Csallány Gábor a. is.) 
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Múzeum ügyében. A Széchenyi — (Il. Akad. értes. 97.) 
— megnyitása. 1905. nov. 3. A Széchenyi — (Akad. 

értes. 192., Kautz. Gyula és Szily Kálmán a. is.) 
— A székely nemzeti — (Arch. értes. XX. 2., XXVI. 3.) 
—. Székesfehérvári — (I. ,a. b." a.) 
— Szépművészeti — (Arch. értes. XVI. 3., XX. 2.) 
— A szilágymegyei — (Arch. értes. XVII. 5.) 
— § A felkai , Tátra — (Arch. értes. XIX. 5. és 

ab. ra. is) s 
— gyűjteményei. A temesvári — (I. ,d. d." a.) 
— és könyvtár-egylet. A tiszafüredi — (1. Milesz Béla 

és Arch. értes. X. 2., XI. 2. és XIX. 3. a. is.) 
— megnyitása. A tfolnamegyei — (Arch. értes. XVIII. 

M. XIX. 3.) 
— -egylet. A sopronmegyei történ. és régészeti — 

, 4 ég 5 tg Ag) 
—  Troides-gyűjteménye és Erzsébet királyné pillangója. 

A magyar nemzeti — (I. Horváth Géza és Mocsáry 
Sándor a.) 

— -egyesület. Váczi — (1. Hpl. a.) 
— A zágrábi — (I. B. J. a.) 
— A zombori — (I. Arch. értes. XXIII. 4.) 
Múzeuma. Budapest székesfőváros — (Arch. ,értes. 
Kb 2 p.s I VÓS ege YGSÉLÁSÁS) 

— A fejérmegyei rég. egyesület — (I. , X. Y." a.) 
— A komárommegyei és városi történetrégészeti egylet — 
KET ÓB a Dé A 18) 

— A M. Tud. Akadémia Széchenyi — (Akad. értes. 
T0t: 113. 125. 187, 149; $01, 173. 

— Versecz város — (Il. Milleker Bódog, X. Y. és Arch. 
E -értos. XXIII. 1. a. is.) 
Múzeumában. Magyar érdekű emlékek a klosterneu- 

buigi prépostság — (Arch. értes. XI. 5.) 
— Vezető sopronmegye és Sopron város — (I. ,X." a.) 
— Szent Demeter(?). Domborműves bronzlap a nagy- 

enyedi collegium — :ÁAbra. (Arch. értes. XII. 4.) 
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Múzeu mának tárgyjegyzéke. A Magy. Tud. Akadémia 
Szécsenyi — Osszeállította Szily Kálmán és Viszota 
Gyula. IV és 189 lap. 1905. 1.— 

Múzeumban. 1438-ból. Szines ablak a zürichi — Ábra. 
(Arch. értes. XXII. 3.) 
Czímereket ábrázoló festett üvegablak I. Ferdinánd 
korából a zürichi — Ábra. (Arch. értes. XXII. 2.) 
Gyulafehérvárról. Őskori aranylelet a — Ábra. (Arch. 
értes. XXIV. 5.) 
Asklepios szobra a nemz. — (I. dr. Hekler Antal a.) 
Bacchansnő ; antik terracotta dombormű a fejérvári — 
Ábra. (Arch. értes. XV. 5.) 
Római bronz bélyegző a pápai — Ábra.(Arch. értes. 
XV. 4.) 
Erdélyi zománczos boglár a XVI. századból a nemz. 
4 Ábra. (Arch. értes. XV: 1.) 
Bronzkori lelet Tarnasról (Kolos m.) a nemz. — Ábra. 
(Arch. értes. XXVIII. 4.) 
A megdicsőült Christus. XIV. századi zománczos 
rézlap a magy. nemz. — Ábra. (Arch. értes. XV. 1.) 
Áttört művű csat a XIV. (?) századból a nemz. — 
(Szent Márton.) Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
XIV.- századi föliratos bronzcsat a szegedi — Ábra. 
(Arch. értes. XI. 4.) 
Rejtélyes bélyegű cserépedény a, szegzárdi — "Ábra. 
(Arch. értes. XXII. 4. 
Rejtélyes bélyegű cseréptárgyak a soproni — (l. 
Kugler Alajos a.) 
Kora keresztény elefánt- és egyéb csontdomborművek 
a m. nemz. — (Il. Semper H. a.) 
Őskori csontszerszámok a tiszafüredi —  Ábrákkal. 
(Arch. értes. XXV. 2.) 
Őskori csonttárgyak a, tiszafüredi — rna (Arch. értes. 
XXV.:2) 
Dionysost ábrázoló bronzszobrocska a nemz. — (I. 
dr. Ziehen Gyula a.) 
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Múzeumban. Pöstyéni dombormű a, nemz. — (I. Éber 
László. a.) 

— Római agyagedény Szilas-Balhásról a nemz. — Ábra. 
(Arch. értes. XXIV. 5.) 

— Őskori cserépedény a nemz. — Ábra. (Arch. értes. 
XVI. 5.) 

— — —. szelevény Vadasdról a nemz. — Ábra. (Arch. 
értes. XVIII. 2.) 

—  Egyptomi emlékek a m. n. — (I. Mahler Ede a.) 
— Előadások a nemz. — (Arch. értes. XIX. 1.) 
— Ereklyetartó a nápolyi nemz. — (I. Radisics Jenő a.) 
— Őskori aranyékszer a nemz. — Ábra. (Arch. ért. XI. 4.) 
— Két vaskori aranyékszer a nemz. -— (Il. dr. Éber 

László a.) 
—  Zománczos ékszerek a vaskorból a m. n. — (Il. dr. 

Tischler Ottó a.) 
— Antik bronzfibula Bregetióból a nemz. — Ábra. (Arch. 

értes. XVII. 5.) 
— — — a nemz. — Ábra. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— — ezüstfibula a n. — Ábra. (Arch. értes. X. 1.) 
— Pannoniai bronzfibulák a nemz. — Ábra. (Arch. 

értes. XVII. 5.) , 
— Aranyozott ezüstfogó 1563-ból a nemz. — Ábra. 

(Arch. értes. XXX. 3.) 
— XI—XII. századi fülbevaló a nemz. — (Arch. értes. 

EI. 1.) 
— Arany fülönfüggő és arany csüngő, előbbi állitólag 

Erdélyből való, a düsseldorfi — Abrák. (Arch. értes. 
XXV. 5.) 

— Római gladiator bronzszobrocska a m. nemz. — 
Ábra. (Arch. értes. XIII. 5.) 

— Egy glagolita ősnyomtatvány a Nemzeti — (I. Asbóth 
Oszkár a.) 

 — Rézgyűrű az eszéki — Ábrával. (Arch. értes. XII. 1.) 
— Népvándorláskori aranygyűrű a nemz. — Ábra.(Arch. 

értes. IX. 4.) 
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Múzeumban. /adtörténeti ereklyék .a Magy. Nemz. — 
(I. Nagy Géza és Majláth Béla a. is.) 
Herakles bronzszobrocskája a nemz. — (I. dr. Ziehen 
Gyula a) 7 
Hermes-Toth szobrocskák a nemz. — (I. Hekler 
Antal a.) 
Domborműves diszítmény XVII. századi királyföldi 
ezüstkancsóról a nemz. — Ábra. (Arch. értes. XVI. 5.) 
Őskori aranykarperecz Muzsnáról a nemz. — Ábra. 
(Arch. értes. XX. 2.) 

Őskori aranykarpereez Székelyhidáról a nemz. — 
Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 
 Hallstattkori bronzkarperecz a n. — Ábra. (Arch. 
értes. XXVIII. 4.) 
Két czímeres falkárpit az iparművészeti — (1. dr. 
Réthy László a.) 
, Kemény"-levelek a nemz. — (I. Pais Dezső a.) 
Athosi vízszentelő kereszt a m. n. — (I. Supka G. a.) 

Árpádkori bronzkereszt a nemz. — . Ábra. (Arch. 
értes. XIX. 2.) k 

Románkori bronzkereszt a nemz. — Ábra. (Arch. 
értes. XIX. 4.) § 
XIV. századi bronzkereszt a nemz. — Ábra. (Arch. 
értes. XIX. 2.) 
Keresztke és karika a karászi sírmezőről a nemz. 
— Ábra. (Arch. értes XII. 3.) 
Sodronyzománczos korona a nürnbergi germán — (I. 
Kövér Béla a.) 
Külföldi szakemberek a nemzeti — (Arch. értes. 
XEELVB/A4., XVI 4 égei gs tá 8) 
Római bronzlámpa a nemz. — Ábra. (Arch. értes. 
XV. 3.) 
— — 2 képes táblával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 

valószinűleg Borsodmegyéből. Őskori aranyláncz a m. 
nemz. — Ábra. (Arch. értes. XIII. 4., XV. 5.) 
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.. Múzeumban. Őskori lándsacsúcsok Abaujmegyéből a 

. ——" nyiregyházai — Ábrák. (Arch. értes. XXX. 3.) 

. — — Újabb három érdekes lelet a szentesi — §3 Csallány 
18 Gábor a.) 
. — — Ókori leletek a szentesi — (1. Csallány Gábor a.) 
. — — Őskori és római leletek Magyarországból a bécsi (7 48 
. — udvari természetrajzi — (1. Hoernes Móricz a.) MT 
. — — Antik aranylemez a nemz. — Ábra. (Arch. értes. ő 
Mi XV. 5) va 
. — — Madáralak bronzból a szombathelyi — Ábra. (Arch. 98 
: értes. XVIII." 2.) Ash 
. — — Madárfejű őskori bronztárgy a verseczi — Ábra. 

. —— (Arch. értes. XVIII. 4. 
. — — Régi magyar emlékek a győri — (Il. Börzsönyi A. a.) 
. —— — — a szentesi — (Il. Csallány Gábor a.) 
. — a Márványfej és bronzmaszk a nemz. — (I. Hekler 
; Antal a.) 
5. .—  Medusafej domborműves bronzkorongon a nemz. — 

Ábra. (Arch. értés. XXI. 3.) 
.—  Bronzimécses Bregetióból a nemz. — Ábra (Arch. 

e SZIA átt 2 ETTEK GZ Ézta a 

vég db Ket eb 

értes. XXI.-1.) 
. — — Agyagmécses a nemz. — Ábra. (Arch. értes. XIII. 2.) 1 
. . — Harmadik Miksa főherczeg oltára a M. N. — (1. dr. a 088 
j Éber László a.) Ms 

— Új vagy kevéssé ismert idegenföldi Myriopodák a ki 
magy. nemz. — (1. Daday Jenő a.) rv.30uta 

-— Antik imythologiai domborművek a nemz. — (I. 7 LATYA 
Ziehen Gyula a.) . e 

— Nestanüter koporsója a nemz. — (Il. dr. Mahler kN, 
Ede a.) sik 

. — — Díszes női mellszobor a dévai — (1. Téglás Gábor a.) ÚsRA8 

. — — Elefántcsont nyergek a n. — (1. Kárász Leó a.) b 
"— Régi chirurgikus olló a nyiregyházi — Ábra. (Arch. Tap 

értes. XXVI. 1.) x.gtgi 
— .Három egyházi ötvösmű a m. n. — (I. Mihalik 1140 

ES: József a.) ; ; ks 
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Múzeumban... Régi övek a nemz. — (Il. dr. Szendrei 

Ke 

János a.) ; 
XVI—XVII. századi ezüstövök a nemz. — Abra. 
(Arch. értes. XXX. 1.) 
Nino Pisano Madonnája a nemz. — Út Éber László a.) 
Régi ezüstpohár a nemz. — Ábra. (Arch. értesitő 
XVII. 2.) 3 
XVII. századi A HALORARALRORAB. — Ábra. (Arch. értes. 
OV EN NAT Ar) 
Antik üvegpohár Sabariából a nemz. — Ábra. (Arch 
értes. XIII. 4. ) 
Magyarhoni kora renaissance emlékek a nemz. — 
(I. dr. Eber László a.) 
Pannoniai régiségek a felső-magyarországi — (I 
Arch. értes. XV. 2.) 
Sarapis szobrocska a Nemzeti — (I. dr. Hekler 

. Antal a.) 
Satyr bronzszobrocskája a nemz. — (I. dr. Ziehen 
Gyula a.) 
Sxythiai régiség a bukaresti — Ábra. (Arch. értes. 
XIV. 53) 3 
Két KIK zonlnaktA emlék a m. nemz. — a. (4 dr. 
Éber László a.) 
Szent Dorottya hermája a boroszlói iparművészeti — 
(I. Hintze Ervin a.) 
Szent Márton. Áttört művű csat a XIV.(?) század- 
ból a nemz. — Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
Néhány antik bronzszobrocska a nemz. — (1. Récsey 
Viktor a.) i 
Antik szobrocskák az erdélyi — (I. dr.  Finály 
Gábor a.) 
XVII. századi taréjtartó lemez sárgarézből a nemz. — 
Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 
Térszűke a nemz. — (Arch. értes. XVIII. 3.) 
Thrák vallásbeli emlékek a zágrábi — (Il. dr. Hof- 
filler Viktor a.) 
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. Múzeumban. Tükörtok elefántcsontból; középkori dom- 
A .  bormű a m. nemz. — Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
" —  Bronzkori urna Szolnokról a n. — (Arch. ért. IX. 5.) 
.  — Antik üvegedény bevésett amorettekkel a nemz. — 
§ Ábra. (Arch. értes. XIV. 2.) 
. — XVI. századi vadászserleg sodronyzománczos kupá- 
B. val az orsz. iparművészeti — Abra. (Arch. értes. 
We XXIX. 2.) 3 
úŰ — Római vastór a — Abra. (Arch. értes. XIX. 4.) 
. — Vattinai leletek a verseczi — (I. Milleker Bódog a.) 
! — XVI. századi zabla a kecskeméti — Ábra. (Arch. 
a értes. XVIII. 5.) 
. — Zsigmond király sárkányrendjét ábrázoló régi hím- 
. zés a müncheni n. — Ábra. (Arch. értes. XIX. 5.) 

— -ból. Közlemények a szegedvárosi — (1. Reisner J. a.) 
Múzeumi érem-, régiség- és történelmi emléktár álla- 

pota. A szegedi — (Arch. értes. XXVI. 2.) 
— és könyvtári értesítő. A — (I. X. Y. a.) 
— ezüstpoháron. Szegélydiszítmény a nemz. — Ábra. 

(Arch. értes. XVII. 2.) 
-— régiségtár újjá rendezése. Nemz. — ATA) 
— tanács. Nemzeti — (Arch. ért. XVIII. 2. és , a—a" a.) 

. — -nak. Ajándék a Széchenyi — (Akad. értes. 144.) 
§ Méizéttnok és könyvtárak főfelügyelősége. A — (1. .Hpl, 

..h. j." és Arch. értes. XXIV. 4.) 
-— dolgában. Értekezlet a hazai — (Arch. értes. XIII. 5.) 
— Londoni — (1. Hpl. a.) 
— és könyvtárakról. Miniszteri rendelet a förvényható- 

sági, községi felekezeti és egyesületi — (Arch. értes. 
XVIII. 1.) 

— A vidéki — (I. ,Hampel József", , Hpl.", ,H.", 
,ab." és Arch. értes. XIV. 1., XXII. 4. a. is.) 

Múzeumokban. Magyar hadtörténelmi emlékek a kül- 
földi — (I. dr. Szendrei János a.) 

— Magyar sodronyzomónczos művek külföldi — (I. 
Mihalik József a.) 

fi 

 aggitóló 
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Múzeumokról. Az atheni — (Arch. értes. XVI." 2.) 
— A müncheni és zürichi új — (I. Hpl. a.) 
— -ról. Néhány rajnavidéki — (1. Hpl a.) 
Muzsnáról a n. Múzeumban. Őskori aranykarperecz — 

Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 
Müller Frigyes j 1898. május 25-én. (Akad. értes. 113.) 
— Miksa és a Rigvéda. (I. Fiók Károly a.) 
— T 1900. okt. 98. (Akad. értes. 137.) 
— (1. Goldziher Ignácz a. is.) 
Münch gróf orosz táborszernagy levele herczeg Lobko- 

vitz tábornokoz. (I. ,,J. J. 740) 
Müncheni és zürichi új múzeumokról. A — 2 ábrával. 

td HDE 4) 
— n. múzeumban. Zsigmond király sárkányrendjét ábrá- 

zoló régi hímzés a — Ábra. (Arch. értes. XIX. 4.) 
. Münnich. Sándor. Egy mármarosmegyei bronzkard. 

(Arch. értes. XII. 1.) 
—  Őskori cserepek Szepesben. (Arch. értes. XI. 1.) 
Mű az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, bran- 

denburgi választó alatt gyülekezett s Budát fölsza- 
. badítani akaró hadser egről. Egy német  — (1. Ré- 
csey Viktor a.) 

— -alak szempontjából. A görög bölcsészet főkép a — 
(I. Hegedüs István a.) 

— -emlék. Nehány felsővidéki — (I.  Myskovszky 
Viktor a.) 

— — -ei. Árvamegye — (I. Myskovszky Viktor a.) 
— — — Turóczmegye egyházi — (I. Visegrádi János a.) 
— — — A Vértes vidékének történelmi — (Il. Nácz 

József a.) 
— —  — ről. Faépítészetünk — (Il. Myskovszky V. a.) 
Műemlékek viszonyáról a sváb művészethez. Kassai 

középkori — (1. Mihalik József a.) 
— országos bizottsága. (1. , X. Y.", , dr. Czobor Béla" 

és Arck! értés. IX 2. XII... 84 XL OKOM 
2—3., XIX. 3. a.) 
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.  Mű-emlékek. Sárosmegyei — (1. Myskovszky Viktor a.) 
— védelmére. Külföldi mozgalom a — (1. Supka Géza a.) 
— -fordításai. Pindaros epinikiosainak — (l. Hegedüs 

István a.) 
.— -fordítási töredéke. Arany János — (I. Versényi 

György a 23 
Műfordító-kisérletek. (1. Lehr Albert a.) 
Műgyűjtő. Egy budapesti kiváló — (Arch. értes. XI. 4.) 
— -himző Párisban 1384—1417. Magyar festő és — 

(I. Pór Antal a.) 
— -ipari adatok Kassa város régi jegyzőkönyveiben. 

(I. Kerekes György a.) 
— — — kincseink történetéhez. Egyházi — (I. ,X." a 

— — -ről. Az aacheni magyar kápolna — (I. , ab" a.) 
— — -ek pusztulása a Wesselényi-féle összeesküvés 

idejében. Magyar — (I. Takács Sándor a.) 
."— — — Régi magyar — (Il. Mihalik József a.) 
— -költészetre. A Gesta Romanorum hatása a magyar — 

(I. dr. Lázár Béla a.) 
— -sora 1811-ben. A debreczeni színpad — (I. Bayer 

József a.) 
— -szaki alkotásai. Széchenyi — (I. Lipthay Sándor a.) 

. — szerek a hályogkicsusztatáshoz, horpadtan csonkított 
lebenynyel és kerek szembogárral. (1. Schulek 
Vilmos a.) 

— —  Hályogeltávolító — (1. Schulek Vilmos a.) 
— -szók — Nomina anatomica — reformálása. A boncz- 

tani — (Il. Mihalkovics Géza MY a 
— -történetből. Akadémiai pályakérdés a — (Arch. 

értes. XVII. 3.) 
— — -hez. Adatok Kassa — (I. Kemény Lajos a.) 
— — -i adatok Kassa város levéltárából. (1. Kemény . 

Lajos a.) 
.— — —  multjából. (I. Kemény Lajos a.) 
— —  congressus. A nemzetközi — (Arch. . értesítő 

XVI. 3—4.) 
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Mű-történeti előadások a budapesti egyetemen. Archaeo- 
log. és — (Arch. értes. XIV. 4.) 

— —. múzeum. (Il. ,Y" a. 
— — -észek gyülekezete. (Arch. értes. XIV. 4.) 
Művelődés egységéről. A — (I. König Gyula a.) 
— ősi elemei. A magyar — (Il. Winkler Henrik a.) 
— -történeti egylet. Békésmegyei rég. és — (Arch. 

értes. XII. 1.) ; 
— — jelentősége. Naptáradatok — (Il. Mahler Ede a.) 
Műveltető és mozzanatos igeképzés. Kombinált — (l. 

Szilasi Móricz a.) 
Műveltség Olaszországban. A renaissancekori — (1. 

Burckhardt Jakab a.) 
— -e. A honfoglaló magyarok — (Il. Volf György a.) 
— -i szó eredetéhez. Nehány — (1. Munkácsi Bernát a.) - 
— -szók: Maszlag. Alkermes. Razzia. X. Gyülep. Misö- 

dér. Puncs. Keleti — (I. Kúnos Ignácz a.) 
— -i szók kaukazusi nyelvekben. Mágyar — (1. Mun- 

kácsi Bernát a.) 
— -történeti jelentősége. A Beszterczei Szójegyzék — 

(I. Tagányi Károly a.) 
Művészet. A modern praerafaelista — (1. Lyka Károly a.) 
— mint körszellem kifejezője Olaszországban, némi 

tekintettel Mátyás királyra. A renaissancekori — 
(1. dr. Janicsek József a.) 

— Téboly és — (Athen. XIV. 4.) 
— bölcselete. A modern — (Il. Lyka Károly a.) 
— kezdetén és fénykorában. Az Aphrodite- rábrázolás a 

görög — (I. Malonyay Dezső a.) 
— és természet. (1. Cherbuliez Viktor a.) 
— -ben. Az arányosság elméletének és gyakorlati alkal- 

mMazásának története a — (I. Gerevich Tibor a.) 
— 4 és irodalomban. A bűntettés gazt az ez a — 

(I. Várnai Sándor a.) 
—- -e hazai emlékeken. Beham és Flötner — (1. Mihalik 

József a.) 
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Művészetek közt. Ekesszólás a — (Il. Hegedűs István a.) 
— -hez. Kassai középkori műemlékek viszonyáról a 

sváb — (I. Mihalik József a.) 
— -i alkotás  psychologiájában, különös tekintettel 

Michelangelo szobrászatára. A forma jelentőségének 
empirikus vizsgálata a — (Il. Kenczler Hugó a.) 

—- — törekvés. A legújabb — (I. Lyka Károly a.) i 
— -ről. A kritikáról és az irodalmi — (I. dr. Echegaray 

József a.) 
— -történeti congressus Budapesten. ,Ú Kv, Él: Hl 
— —- kutatás. Donatello és az újabb — (I. Gerevich 

Tibor a.) 
— — szünidei tanfolyam. (Arch. értes. XIX. 4.) 
—  -házban. Antik arczképek a budapesti — 5 ábrával. 

. Graf T. gyűjteménye. (Arch. értes. XI. 1.) 
— -i látás kétfélesége. A — (I. Freund Mária a.) 
— — phantasiáról. A — (1. Alexander Bérnát a.) 
— —- restauratio, tekintettel a pécsi székesegyházra. 

A — (Il. Gerecze Péter a.) 
Mykologiai vizsgálatok a kóros és korhadt bükkfán. 

Anatomiai és — (l. Tuzson János a.) 
Myriopodák a magyar nemzeti múzeumban. Új vagy 

kevéssé ismert idegenföldi — (I. Daday Jenő a.) 
Myskovszky Ernő. Nagybányai ötvösművekről. 5 ábrával. 

(Arch. értes. XXVIII. 1.) 
— Viktor. A bártfai plébániatemplom régi barokk oltára. 

(Arch. értes. XXVIII. 4.) 
— A bártfai városházról. (Arch. értes. XXVIII. 4.) 
— A csécsi templom és régi falfestményei. 2 ábrával. 

(Arch. értes. XIII. 4.) 
— A fricsi várkastély sgrafittói. Ábrával. (Arch. értes. 

úrék 9EEN 
— A dassai mészáros czéh régi pecsétje. 2 ábrával. 

(Arch. értes. IX. 5.) 
— A lechniczi zárda-templom. (Vörös klastrom.) 5 ábrá- 

val. (Arch. értes. XV. 3.) 



ro 4 a éa Ar 9. ú5 v ER Ke ,w .p? 

ezet SA EV AAN 4 FAGYLÉS 
ÖS 7 SÁRA ATA: ASE TAL KLTEEÍS ATÁT tg e té PERT ESTE LE TÓRA AES B 
Ér NT 12 TEÁT ESET YT OT KE zt VESS, 

[3 ni v Ki 44 nd h Vt y 
d. LAdR -J 61 r í 

752 "Myskovszky—Mythos  . 

. Myskovszky Ernő. A szalánczi várromról és vizfogójáról. 
4 ábrával. (Arch. értes. XXV. 1.) 

— A szmrecsányi templom és menyezetének festményei 
2 képes táblával. (Arch. értes. XIII. 2.) 

— A topporczi templom Szepesmegyében. 3 képes táb- 
lával és 1 ábrával. (Arch. értes. XIII. 3.) 

— Adalék régi fatemplomaink ösmeretéhez. 2 képes 
táblával és 1 ábrával. (Arch. értes. XIV. 3.) 

— Árvamegye műemlékei. (Arch. értes. XIII. 5.) 
.— Fa-építészetünk műemlékeiről. Kivonat. (Akad. érte- 

sítő 61.) 
— Nehány felsővidéki műemlék. (Arch. értes. XXI. 5.) 
— Sárosmegyei műemlékek. (Arch. értes. XIV. 5.) 
— Serédy Gáspár emlékkápolnája. 1 képes táblával. 

(Arch. értes. IX. 3.) 
— Új adatok a bártfai templom építésének és  fel- 

szerelésének történetéhez. 2 ábrával. (Arch. értes. 
XIII. 1. 

—  Váraljai Szaniszló püspök emléktáblájáról a szepes- 
helyi dómban. Ábrával. (Arch. értes XXIV. 5.) 

— Winter György, Bártfa város birájának arczképes 
zászlója és emlékköve Bártfán. 3 ábrával. (Arch. 
értes. XXIII. 1.) 

— T 1909. november 2-án. (Akad. értes. 945. és Arch. 
értes. XXIX. 5.) 

. Mysticismus a modern irodalomban. (I. ,,P. J." a.) 
Mythikai alakjai. A természeti jelenségek — (I. , Vogul 

. népkölt. gyűjtem." II. 2.) 
— állatok és növények. (1., Vogul népkölt. gyűjt." II. 2.) 
Mythologiai domborművei. Az igali emlék — (1. Cser- 

melyi Sándor a.) 
."—  — evek a nemz. múzeumban. Antik — (1. Ziehen 

Gyula a.) 
— -ájáról. Ipolyi Magyar — (Il. Révész Kálmán a.) 
Mythosa Dunapentelén. Tereus — (1. dr... Robert Ká- 

roly a.) ; 
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,;n" egyes-számi 2-ik személy-rag a zürjénben. Az — 
(I. Budenz József a.) 7 

—n. Délmagyarországi tört. és rég. múzeum-társulat. 
. (Arch. értes. XX. 2.) 

—  Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon. (Had- 
tört. közl. IX. 3.) 

ng. A csanádi kard. (Arch. értes. XXI. 3.) 
— A kozár kard. (Arch. értés. XII. 1.) 
— A tömösi kardról. (Arch. értes.. XIV. 4.) 
— Berényi-féle puska. (Arch. értes. XIV. 2.) 
— Egy passaui kardkészítő magyar szablyái a XVIII. 

t században. Egy ábrával. (Arch. értes. XX. 1.) 
— Fringia. (Arch. értes. XIV. 2.) 

N. L. Az esztergomvidéki régészeti és tört. társaság 
1899-ben. Ismert. (Arch. értes. XX. 2.) 

—n —n. Tolsztoj és a keresztény vallás. (Athen. IV. 1.) 
N. P. A m. tört. képcsarnok megnyitása. (Arch. értes. 

AIV:. 3.) 

n—r. Melanchthon Fülöp mint bölcsész és paedagogus. 
(Athen. VI. 2.) 

—  Munkás-élelmezés. (Athenaeum IV. 2.) 

Nadabról. Solymár, dombormű XV. századi mázas 
MASH AVKEGZÉDŐR —. Arad m. Ábra. (Arch. értesítő 

XII. 2.) 
Nadányi János történetíró életéhez. (I. dr. Dézsi 

Lajos a.) 

Nagy András hajdúgenerális halála. (1. Komáromy 
András a.) 

— -almási bányászat emlékei. A — (1. Téglás Gábor a.) 
— -bányai ékszerlelet. A — (I. Mihalik József a.) 
—  — ötvösművekről. (1. Myskovszky Ernő a.) 
— — Szent István mög A — (Il. gasspelk Gyula a.) 
— — városi múzeum. — (I. , ab", X. Y. és Arch. 

. értes. XIX. 4.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 48 
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Nagybányán 1908. márczius 26-án. Fejérpataky László 
.r. t. beszéde Schönherr Gyula r. t. ravatalánál — 
(Akad. értes. 220.) 

— — — Történelmi kiállítás —  (]. dr. Schönherr 
Gyula a.) 

— -becskereki éremlelet. (]. Kuzsinszky B. a.) 
— -berki leletről. A — (1. Melhárd Gyula a.) 
— Béla. Az idegsejtek elváltozásairól veszettségnél. 

3 tábla. (Math. és term. tud. értes. XII. 6., 8/9.) 
-— -bisztereczi kelta érmek. A — (I. Gohl Ödön a.) 
— -Démi bronzlelet. (Arch. értes. XII. 4., , Hpl." és 

Hampel József a. is.) 
— Endre. Lovas . halomsírokról Torontálmektyettke 12 

ábrával. Kisléghi — (Arch. értes. XXIV. 5.) 
Nagyenyedi collégium múzeumában. Szent Demeter (?). 

Domborműves bronzlap a — Ábra. (Arch. értes. 
"KIT 4) 
— múzeum némely régiségeiről. A — (I. Herepey 

. Károly a.) I 
— skytha leletek. A — (I. Herepey Károly a.) 
— -erdei leletek. Zemplén m. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— -erdő-pusztán , Bendvés-Homok" (Zemplén m.) Ős- 

kori rézbalta. Lelték — Dókus Gyula gyűjteményé- 
. ben. Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 

Nagy Ernő. Az ausztriai császári czím fölvételéről. 
Kivonat. (Akad. értes. 94.) 

— — U. az. 39 lap. 1897. (Társad. értek. XII. 2.) —.80 

— Montesguieu és a felelős kormány intézménye. 
(Athen. I. 4.) 

Nagy- és Kisküküllő közti Somogyomról. Kisküküllő- 
megyében. Római kőemlékekről a — (I. Téglás 
Gábor a.) 

Nagyfalvi Gergely ismeretlen Carmene. (I. Hegedüs 
:.. IStván a.) 
— György. (Régi magyar költők tára VI.) 
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. Nagy Ferencz. A szövetkezetek alapelve. 25 lap. 1906. 
(Társ. értek. XIII. 6.) —.80 

— r. t. beszéde Hegedüs Sándor ravatalánál 1906. 
decz. 31-én. (Akad. értes. 205.) 

— Emlékbeszéd Hegedüs Sándor r. tag felett. 27 lap. 
1908. Arczképpel. (Emlékbeszéd XIII. 12.)  —.80 

— Jelentés a Lévay-pályázatról. (Akad. értes. 190, 216.) 

— — — , Pesti magyar kereskedelmi bank" jutalma tár- 
gyában. (Akad. értes. 92.) 

— — — Sztrokay-pályázatról. (Akad. értes. 129.) 
— Magyar tengerjog. 50 lap. 1894. (Értek. a társ. tud. 

köréből. XI. 8.) — 90 
— —. U. a. kivonata. (Akad. értes. 52.) 

Nagy-Gáj-i (Torontál m.) leletekről. (I. Milleker Bódog a.) 

Nagy Géza. A budapesti lóversenytéri népvándorláskori 
lelet. 2 képes táblával. (Arch. értes. XV. 2.) 

— "— hunn-avar és magyar pogánykori sírleletek jel- 
lemzése. (Arch. értes. XIII. 4.) 

— — magyarhoni lovassírok. (Arch. értes. XIII. 3.) 
— — magyar középkori fegyverzetről. (Arch. értes. X. 

4/5, XI. 2.) 
— — magyar pogánykor emlékei Fejérmegyében. (Arch. 

értes. XII. 4.) 
"— — régikunok temetkezése. (Arch. értes. XIII. 2.) 
— — skythák. 96 lap. 12 ábrával. 1909. (Történ. 

értek. XXII. 3.) 1.40 
— — szabolcsmegyei múzeum középkori sarkantyúi. 

24 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— — vVasing az ókorban és a népvándorláskori barbá- 

roknál. (Arch. értes. XXVI. 3.) 
— Az alsó-szent-iványi sírdombok (kunhalmok) Fejér- 

megyében. 1 ábrával és 3 képes táblával. (Arch. 
értes. XIII. 1.) 

—  Butaul zoapon, Biula zoapan. 1 ábrával. (Arch. értes. 
XXVIII. 2.) 

481 
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Nagy Géza. Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállí- 
táson. 3 képes táblával és egy ábrával. (Arch. értes. 
XVI. 4. és XVII. 1. 8 ábrával.) 

— Hadtörténeti ereklyék a Magy. Nemz. Múzeumban. 
(Hadtört. közl. XI. 1/2, 4.) 

—  Harczias Fridrik első szász választó fejedelem magyar 
kardja. 2 képes táblával és 3 ábrával. (Arch. értes 
XIV. 4.) 

— Karolingkori kard. 6 ábrával. (Arch. értes. XXVI. 2.) 
—— Magyar. kardok. 7 táblával és 3 ábrával. (Arch. értes. 

XVIII. 3.) 
— Népvándorláskori turán öltözet. 1 ábrával. (Arch. 

értes. XXI. 4.) 
— Számszeríjak a Hunyadiak korában. 5 ábrával. (Arch. 

értes. XXX. 5.) 
— Szkitha-szarmata maradványok a magyar viseletben. 

7 ábrával. (Arch. értes. XXI. 2.) 
— XII. századi magyar gyűrű. Ábrával.(Arch. ért. XIII. 5.) 
— Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja. (Arch. értes. 

XXVI. 5.) 
— (I. dr. Eber László, Nagy Géza és Könyöki J. a. is.) 
Nagy Gyula. A Königsbergi Töredék újabban felfedezett 

részei. Előterjesztés. (Akad. értes. 61.) 
— — középkori közjegyzői intézmény. Kivonat. (Akad. 

értes. 43.) 
— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és a 

Marczibányi  mellékjutalomról. (Akad. értes. 66, 
150/151.) 

— Jelentés a történettudományi Lévay-pályázatról. (Akad. 
értes. 152/1583.) 

.— —. — Vigyázó-féle hadtudom. pályázatról. (Akad. 
értes. 163/165.) 

Nagy Gyula. K. — Az óbessenyői őslelet. LTOKARJÁNAA 
2 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 2. 

— Arankavidéki halmok. 36 ábrával, (Arch. értes. 
XXVII. 3.) 
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Nagy Gyula. Tasnádi — Czegei Vass György és Vass 
László - naplói. (Magy. történelmi emlékek. II. osztály. 
XXXV. kötet.) 

— Keczer Ambrus naplója. (Magyar tört. emlékek. II. 
oszt. XXXIII. 2.) 

Nagygyűléséről. Jelentés az Akadémiák Szövetségének 
Londonban tartott második — (I. Than Károly és 
Goldziher Ignácz a.) 

Nagy Ignácz önéletrajzi adatai. (I. Szily Kálmán a.) 
— , Tisztújítás"-ának hatása a politikusokra. (1. Bayer 

József a.) 
— (I. dr. Szinnyei Ferencz a.) 
— Imre. A Pécz nemzetség örökösödési pere 1425—1433. 

. 49 lap. 1892. (Történ. értek. XV. 10.) —.90 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 46.) 
— Birálat a Péczely-jutalomra beérkezett pályamunká- 

ról. (Akad. értes. 43.) 
— (I. , Anjoukori okmánytár" és , Hazai okmánytár" a. is.) 
— T. 1894. máj. 5-én. (Akad. értes. 65.) 
— r. tagról. Fejérpataki László r. tagtól. Emlékbeszéd 

Alsószopori — (Emlékb. IX. 3.) —.50 
— Regéczy — Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának 

különböző  behatásokra beálló  módosulatairól, a 
Jendrássik összehuzódás elméletének alapján. 8 táb- 

. lával. 71 lap. 1891. (Term. tud. értek. XXI.1.) 1.20 
— — U. a. (Math. és term. tud. értes. IX. 5/6.) 
— T. — Csikmegye közgazdasági leírása. 43 lap. 1902. 

; — .60 
Nagyiratosi urnatemetőről. Arad m. A forrai — (I. Vancsó 

Gyula a.) ; 
Nagy Iván. Barcsay Ábrahám levelezése feleségével. 

(Irod. tört. közl, III. 3/4.) ; 
— Birálat a Péczely-jutalomra beérkezett pályamunká- 

-ról. (Akad. értes. 43.) 
— Emlékbeszéd Kacskovics Lajos 1. tagról. 14 lap. 

1892. (Emlékbesz. VII. 6.) —.30 
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Nagy Iván. Gyöngyösy István életrajzi adatainak S 
származásának megállapítása. (Irod. tört. közl. VII. 4.) 

— Juhász Máté. (Irod. tört. közlem. III. 2.) 
— Oklevelek Gyöngyösi István életéhez. (Irod. tört. közl. 

VIII.. 1/4.) 
— r. tág T 1898. okt. 26-án. (Akad. értes. 113.) 
— — — felett. Emlékbeszéd — Márki Sándor Il. tag- 

te OL (imlékb. X. 6.) —.40 

— József dr. Bodnár Zsigmond. 1839—1907. (Irod. 
tört. közl. XVIII. 1.) 

"— Kölcsey mint kritikus. (Irod. tört. közl. XIX. 3.) 
— Chrenóczi — 1818—1892. (Akad. értes. 32.) 

Nagyjutalomról és a  Marczibányi-mellékjutalomról. 
Jelentés az Akadémiai — (1. Evkönyv XVII. 7. és 

:, Akad. értes. 2, 5, 17, 18, 29, 30, 41, 42,.53, 65, 
60, 77, 18, 09, "90/0101, 104 1183, 125: ERT SkBt, 
149, 150/151, 161, 173, 174/175, 185, 188/189, 
195, 202, 209, 212/2183, 221, 2353, 24b. a; 48.) 

Nagykapornoki honfoglaláskori sírlelet. (I. D. K. a.) 
— -ról. Árpádkori sírlelet — Ábra. (Arch. értesítő 

XXVII. 1.) 
— -kaposi Erdélyi-ünnepély. A — (1. Ballagi Géza a.) 
— -kőrösön. Arany János tanársága — (Il. . Benkó 

Imre a.) 
-— -kövesdi feszület. 1 ábrával. (Arch. értes. XIII. 1.) 

Nagy Lajos. A tanodai dráma előzményei hazánkban. 
Dr. Nagy Sándor hátrahagyott irataiból. (Irod. tört. 

. közlem. V. 4.) 
— Budenzről. (Irod. tört. közl. VI. 2.) 

— és Petrarca. (Il. Fraknói Vilmos a.) 
— kelyhe Zárában. (I. Radisics Jenő a.) 
—  Madonna-képeiről. (1. Pór Antal a.) 
— magyar király viszonya Giannino di Guccio franczia . 

trónkövetelőhöz. (1. Pór Antal a.) 
— nápolyi hadjárata. (1. Kozics László a.) 
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Nagylaki uradalom története. A — (I. Borovszky S. a.) 
.— -Liberczén. Falképek — (I. Gerecze Péter a.) 
— -Magyariban. Ásatás — (Arch. értes. XV. 4.) 
— -mányoki népvándorláskori sírlelet. A. — (I. Wo- 

sinszky Mór a.) 
Nagy Olivér. Köttevényi — A dynastikus politika hul- 

lámzásai a szabadságharcztól a kiegyezésig. (Athe- 
naeum XIX. 3/4.) 

Nagyőszi éremlelet. (I. ,h" a. 
— és csáktornyai éremleletek. (Arch. értes. XI. 3.) 
— -sánczban. Római korbeli edények a pécskai — (l. 

Dömötör László a.) 

Nagy Sándor dr. A virágregék. (Irod. tört. közlem. 
kúp e btk IRÖBEN 
— hátrahagyott irataiból: A tanodai dráma előzményei 

hazánkban. (I. Nagy Lajos a.) 
— "Tompa Mihály a kassai haditörvényszék előtt. (Irod. 

. tört. közlem. XVIII. 4.) 
— — — Eperjesen és Pesten. (Irod. tört. közlem.. 

XIX. 3.) 
— — — iskolai pályája. (Irod. tört. közlem. XVIII. 3.) 
— — — nemzetsége. (Irod. tört. közl. XVII. 4.) 
— -sárói leletekről. Lévai és — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 
— -Somló-melléki lelet a hallstatti korból. Két — (l. 

Darnay Kálmán, Kleiszt Károly és Száraz Antal a.) 

Nagyszalóki csúcson. Meteorologiai observatorium léte- 
, sítése a — (Il. Konkoly Th. Miklós a.) 

Nagyszebeni ötvösök czéhpecsétje. A — (Arch. értes. 
"XVII. 2.) 
— — mesterjegyeinek ellenőrző táblája. A — (Il. Wink- 

ler Elemér a.) 
." — — mesterjegytáblája. A — (I. ni. keskagát Tihamér a.) 

—-  -szentmiklósról.  Bronzkori telepről (I.  Kühn 
Lajos a.) 

Nagyszigethi Kálmán. ((Il. Szily Kálmán a.) 
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Nagyszombatban. Oláh Miklós és Drugeth György sír- 
emlékei — (I. dr. Gyárfás J. Tihamér a.) 

— -i codex ,telyes Bölcseségének" forrása. A — ((. 
Vargha Damján a.) 

— -szótár föladatáról. Az új — (Il. Zolnai Gyula a.) 

— — -ról. Két levél Moenich Károlyhoz. Hunfalvy Pál 
a — (1. Róna Béla a.) 

Nagyvárad alatt levő táborból. (1. Hadtört. okmánytár 
2. szám a.) 

— AGYELNTSHÁÓJE 1660-ban. (I. Koncz József a.) 
— U. az. 1692-ben. (1. Kropf Lajos a.) 

— 1692-ben? Mely napon capitulált — (1. Horváth 
Jenő a.) 

— ostroma 1598-ban. Melléklet. (Hadtört. közl. V. 4.) 

— visszavívásának kétszázados emlékünnepére. (1. Rónai 
Horváth Jenő a.) 

— -i lelet. (1. Száraz Antal. a.) 
— — lovasszobra. Szent László — (]. Bagyary Simon 

és Kárász Leó a.) 
— — múzeum. (Arch. értes. XIII. 1., XVIII. 3. és 

5, CG seb . SÁB 1- Ép 
— — régészeti és történ. egylet. Biharmegyei és — 

(Arch. értés. XVI. 4. X.Y 68 XA. 48 

— — szoborleletről. A — (I. Cséplő Péter és dr. Né- 
methy Gyula a. is.) 

— -on. Bronzkori leletről — (I. Cséplő Péter a.) 

Naima török történetíró leírása szerint. I. Rákóczy 
György 1636-iki háborúja — (Il. dr. Karácson Imre a.) 

Naláczi István számokra, Huszt várát illetőleg. Utasí- 
tás Teleki Mihály és — (I. Apafi Mihály fejedelem 
utasításai Huszt várára nézve II.) 

— -hoz a Wesselényi-fölkelés híreiről 1666. Bethlen 
Farkas tudósítása — (Hadtört. közl. VIII. 3.) 

Naldius Naldus. (Irod. tört. emlékek II.) 
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Naményi Lajos. Kölcsey kiadatlan levelei. (Irod. tört. 
közl. XII. 2.) 

Nan-Shan morfológiájáról. A kuldzsai — (I. Prinz 
Gyula a.) 

Nap melegének fölhalmozása különféle folyadékokban. 
A — (I. Kalecsinszky Sándor a.) 

, Nap" szó. A — Ősvallásunk egy-két , nyelvi emléke." 
I. — (1. Prikkel R. Marián a.) 

— szóhoz. A — (Il. Prikkel Marián a.) 
— szók magyarázatához. A , Lapu" és — (I. Munkácsi 

Bernát a.) 
— és , vidra" magyarázatához. Végszó a — (I. Mun- 

. — kácsi Bernát a.) 

— -fény és az üllepedés hatására, a folyam tisztulá- 
sára. A Duna vize chemiai és bakteriologiai .saját- 
ságai Budapest fölött, mellett és alatt, különös tekin- 
tettel a — (I. Rigler Gyula a.) 

— -foltok gyakoriassága. A — (I. Konkoly Thege 
Miklós a.) 

Napiparancsa 1809. április hó 6-án. Károly főherczeg —- 
(Hadtört. közl. IV. 3.) 

Naplói. Az 1843/4-iki országgyűlés kerületi üléseinek — 
(I. Zichy Antal és Akad. értes. 48. a.) 

— Bornemisza Anna gazdasági — (I. , I. Apafi Mihály" a.) 

. — 1659—1739. Czegei Vass György és Vass László — 
(I. Magy. történ. emlékek II. oszt. 35.) 

.— és iratai. Halmágyi István — (I. dr. Szádeczky 
Lajos a.) 

— -ja. Az 1843/4-iki országgyűlés kerületi üléseinek — 
(I. Kovács Ferencz a.) 

— —  Guzmics Izidor apáti — (I. Sörös Pongrácz a.) 
— — Jászay Pál — (I. Czékus László a.) 
— — 1649—1691. Pápai Páriz Ferencz — (Il. Koncz 

József a.) 
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762 . Napló —Nádasdi 

Naplójából a XVII. század végéről. Jegyzetek Sutoris 
János — (1. Gömöry a.) 

— — Magyarország elleni hadjárata alatt. 1490. Miksa 
római király — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

— -jegyzetei. Bártfay László — (Il. Eble Gábor: Báró 
Wesselényi Miklós végperczei.) 4 

— -k a XVI—XVIII. századokból. Magyar történelmi 
évkönyvek és — (I. Magyar történelmi emlékek 
II. oszt. XXXIII. 2., XXXV. és XXXVIII. a.) 

Napoleon hádjáratai felől. Egykorú magyar tudósítá- 
sok — (1. dr. Szádeczky Lajos a.) 

Naprendszerünk mozgásának iránya. (1. Terkán Lajos a.) 
Naptáradatok művelődéstörténeti jelentősége. (1. Mahler 

Ede a.) 
Naszádosok kiváltságlevele. A komáromi — (I. J.J. a.) 
Naszreddin hodsa tréfái. (1. Kúnos Ignácz a.) 
Natorp Pál paedagogiai rendszere. (Il. dr. Székely 

György a.) 
. Natrium-fénynél.. A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési 

együtthatói — (I. Zimányi Károly a.) 
— -hydroxyd- és konyhasó lekötőképességéről. A fehérje- 

nemű anyagok sósav-, — (Il. Bugárszky István és 
Liebermann Leó a.) 

— -peroxyd-baryt-módszer. (Il: Konek Frigyes a) Í 
— — -dal. Organikus vegyületek phosphor és nitrogén- 

tartalmának guantitativ meghatározása — (I. Konek 
Frigyes a.) 

— — —. Ouantitativ nitrogenmeghatározás Szerves 
anyagokban — (I. Konek Frigyes és Zöhls Arthur a.) 

— -thyoselenid. (1. Messinger Károly a.) 
Navratil Dezső. Pólya Jenő és — Vizsgálatok a pofa- 

nyálkahártya nyirokereiről. (Math. és term. tud. 
értes. XX. 2.) i 

Nácz József. A Vértes vidékének történelmi műemlé- 
" " kei. (Arch. közlem. XXII.) 
Nádasdi éremlelet. A — (Il. Gohl Ödön a.) 
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ő Nádasdy Ferencz gróf tábornagy  kegyvesztéséhez. 
I (Hadtört. közl. III. 1.) 
. — — — kinevezése Buda parancsnokává. (Hadtört. közl. 
Mé 3, VII. 5.) 
. — — által 1757-ben. Schweidnitz körülzárolása — Mellék- 
. — let. (Hadtört. közlem. III. 1.) 
. — — lovas tábornok, horvát bán által a császári királyi 

udvari hadi tanács elé. terjesztettek. Hadi czikkek 
és katonai eskü, melyek — (Magyar hadi szabály- 
zatok gyűjteménye és. Hadtört. közl. V. 3.) 

—- Piseknél. (Hadtört. közl. III. 3.) 
— sárvári kincstára. (I. dr. Takáts Sándor a.) 

a (Alk tábornagy arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. III. 5.) 
— — báni reversalisa. (Hadtört. közl. II. 8.) 
— -hez a leutheni csata után. A bajor választófeje- 

delem levele — (Hadtört. közl. IV. 2.) 
. — — intézett levelei Zimmermann Mihály bécsi könyv- 

nyomtatónak. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 
— — Mária Terézia királynő levele — (Hadtört. közl. 

ks) 
— — Schiveidnitz bevétele alkalmából. Mária Terézia 

levele — (Hadtud. közl. II. 4.) 
—- — midőn neki 1757-ben a morva-sziléziai hadsereg 

parancsnokságát átadja. Mária Terézia megbizó levele 
— (Hadtört. közl. II. 1.) 

Nádasdy-jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 5, 29, 
30, 53, 89, 90, 113, 115, 149, 150/151, 173, 174/175, 
909, 212/2918, 933, 945. a. is. 

— Tamás fiát fölkéri, hogy atyjának tegytörzetét küldje 
meg neki, hogy ő azt az utókor dicsőségére hadi 
szertárában közszemlére állíthassa. 1590. junius 17-én. 
Ferdinánd főherczeg — (I. Hugyecz Antal a.) 

— -hoz intézett levele. Abádi Benedeknek — (Irod. tört. 
közl. III. 1.) 

— — — levelei Sylvester Jánosnak. (Irod. tört. közl. 

III: í.) 
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764 : Nádor—Nápoly 

Nádor codex. (I. , Nyelvemléktár" XV.) 
— és kora. Az utolsó — (I. Várnai Sándor a.) 
— -hoz és az országrendekhez. A korona-őrség folya- 

modásai Thurzó György — ((. ,ys." a.) 
— — 1643. márcz. 21. Szunyogh Gáspár levele a — 

(Hadtört. közl. X. 2.) 
—  -huszárezred a hétéves háborúban. A — (I. dr. 

Illéssy János a.) 
— ei küldöttség jelentése a végvárak ügyében 1612-ből. 

(1. , Y——s." a.) 
— — rendelet a pápai végház erődítése ügyében. (I. 

dr. Merényi Lajos a.) 
Nándorfehérvár bukása 1521. (1. Kiss Lajos a.) 
— elleni hadjárat. 1716—17. HANAYBA Jenő és a — (ll. 

Várady Gábor a.) 
— ostroma 1521-ben. (Ortelius ehronolostásááaá 1643. 

évi nürnbergi kiadásából.) Melléklet. (Hadtört. közl. 
H. 35 VIE 2. s 

— -ott 1636-ban. A magyar hadi foglyok — (I. dr. 
Karácson Imre a.) 

— — (I. Hadtört. okmánytár 83. szám a. is.) 
Nándorvályai oláh templom. A felsőszombatfalvi és a — 

(I. Supka Géza a.) 
Nápolyban. Mária nápolyi királyné, magyar királyleány 

síremléke — (I. Fraknói Vilmos a.) 
— -i hadjárata. Nagy Lajos — (I. Kozics László a.) 
— — királyné, magyar királyleány síremléke Nápoly- 

ban. Mária — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
— — követéhez, az egri bibornok-érsekhez írt. Mátyás 

királynak hadművészeti szempontból legérdekesebb 
levele, melyet az otrantói vállalat alkalmából — (I. 
Kőöszeghy Sándor a.) 

Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. 
(I. Schönherr Gyula a.) 

— nemz. múzeumban. Ereklyetartó a — (Il. Radisics J. a.) 
— öböl rotatoriái. A — (I. dr. Daday Jenő a.) 
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.. Neerwindeni csata vázlata. A — Melléklet. (Hadtört. 
közl. II. 4.) 

— -nél. Károly főherczeg — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

Negativrendű szinguláris helyeinek vizsgálata. Analitikai 
függvények — (I. Dienes Pál a.) 

Negotinnál. Elővédharcz — (I. Hadtört. közl. II. 2.) 

Negyedrendű és elsőfajú térbeli görbékről. A — (l. 
Vályi Gyula a.) 

Nehéz Lajos. Milanói Péter szobrász Ragusában. (Arch. 
értes. XIX. .1.) 

Nekrológok a Magyar Tudományos Akadémia tagjairól. 
— Acsády Ignácz ravatalánál. Csánki Dezső rt. beszéde 

1906. decz. 19. (Akad. értes. 205.) 
. .  — Gróf Andrássy Gyula ig. és tt. 1823—1890. (Akad. 

értes. 14.) 
— — —. Manó. 1821—1891. (Akad. értes. 21.) 
.— Apáthy István. 1829—1889. (Akad. értes. 15.) 
— Dr. Ballagi Géza rendes tag ravatalánál. Dr. Balogh 

Jenő lev. tag búcsuszavai 1907. jun. 19-én. (Akad. 
értes. 214.) 

— Ballagi Mór. 1815—1891. (Akad. értes. 24.) 
— Bartal Antal rt. ravatalánál. Gyomlay Gyula It. beszéde 

— Dunaharasztin, 1909. szept. 8-án. (Akad. ért. 238.) 
— Berde Áron. 1819—1892. (Akad. értes. 32.) 
— Böckh János It. ravatalánál. Lóczy Lajos r. t. beszéde 

Nagysúri — 1909. május hó 12-én. (Akad. ért. 236/237.) 
— Brassai Sámuel síremléke megkoszorúzása alkal- 

mával. Szádeczky Lajos r. t. beszéde — Kolozsvár, 
1910. október 2. (Akad. értes. 250.) 

— Cantu Cezár kt. 1804—1895.. (Akad. értes. 94.) 
— Chrenóczi Nagy József. (I. Nagy József a.) 
— Chyzer Kornél It. ravatala felett 1909. szeptember 

23-án. Entz Géza rt. beszéde — (Akad. értes. 238.) 
— — Genersich Antal rt. beszéde ugyanott. (Akad. 

értos. 238.) 

SZ 
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Nekrológok a Magy. Tud. Akadémia tagjairól. I 
— Czobor Béla r. tag ravatalánál. Ballagi Aladár 1. t. 

Mé s gyászbeszéde — (Akad. értes. 170.) . 
. ————— — Engel Ernő kt. 1821—1896. (Akad. értes. 92.) vi 
3 — Falk Miksa It. ravatalánál 1908. szeptember 12. 

Rákosi Jenő It. beszéde — (Akad. értes. 226.) 
" — Fayer László It. ravatalánál. Balogh Jenő lt. beszéde 

1906. november 11-én. (Akad. értes. 204.) 
— Gönczy Pál. 1817—1892. (Akad. értes. 31.) 
— Grünwald Béla. 1839—1891. (Akad. értes. 25.) 
— Haán Lajos. 1818—1891. (Akad. értes. 26.) 
— Halász Ignácz. 1855—1901. (Nyelvtud. közlem. 

"a XXXI. 2.) ; 
— Haynald Lajos ig. és tt. 1816—1891. (Akad. 

értes. 23.) 
— Hegedűs Sándor ravatalánál. Nagy Ferencz rt. 

beszéde 1906. decz. 31-én. (Akad. értes.. 205.) 
— Hoffmann Károly. 1839—1891. (Akad. értes. 33.) 
— Hőgyes Endre rt. ravatalánál. 1906. szeptember 

10-én. Lenhossék Mihály rt. beszéde — (Akad. 
értes. 202.) 

— Jendrássik Jenő. 1824—1891. (Akad. értes. 16.) 
— Joanovics György tt. ravatalánál az Akadémia oszlop- 

csarnokában 1909. január 12. Szily Kálmán rt. 
beszéde — (Akad. értes. 230.) 

— Jókai Mór ig. és tt. ravatalánál 1904. máj. 8-án. 
Beöthy Zsolt ig. és rt. gyászbeszéde — (Akad. értes. 
174/175.) 

— Jókai Mór svábhegyi mellszobrának leleplezésénél 
1906. szeptember 8-án. Ferenczi Zoltán l. tag 
beszéde — (Akad. értes. 200/201.) 

— Katona Lajos 1. t. ravatalánál 1910. augusztus 5-én. 
Ballagi Aladárrt. beszéde — (Akad. értes. 248/249.) 

— Kautz Gyula ravatalánál, az Akadémia oszlopcsar- 
nokában 1909. márczius 29. Berzeviczy Albert akad. 
elnök beszéde — (Akad. értes. 232.) 
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Nekrológok a Magy. Tud. Akadémia tagjairól. 
— Kautz Gyula ravatalánál az Akadémia oszlopcsarno- 

kában 1909. márczius 29. Földes Bélart. beszéde — 
. " (Akad. értes. 234/235.) 
— Klug Nándor rt. ravatalánál. 1909. május 16. Tangl 

Károly 1. t. beszéde — (Akad. értes. 234/235.) 
— Kolozsvári színházi ünnepeken 1906. szeptember hó 

7. és 8-án. Haraszti Gyula Il. tag beszéde a — (Akad. 
értes. 202.) 

— Kőrösy József rt. temetésén a Kerepesi-út melletti 
sírkertben 1906. junius 25. Thirring Gusztáv I. t. 

. beszéde — (Akad. értes. 200/201.) 
— Köőváry László Il. t. ravatalánál Kolozsvárt, 1907. 

. szeptember 27-én. Márki Sándor Il. t. beszéde — 
(Akad. értes. 215.) 

— Kruspér István tt. ravatalánál. 1905. julius 4. Rados 
Gusztáv lt. gyászbeszéde — (Akad. értes. 190.) 

— Gróf Kuun Géza ig. és tt. ravatalánál. 1905. ápr. 
11-én. Heinrich Gusztáv rt. főtitkár gyászbeszéde 
az Akadémia oszlopcsarnokában — (Akad. értes. 190.) 

— Lipthay Sándor rt. ravatalánál. Ilosvay Lajos lt. 
.gyászbeszéde — 1905. máj. 3-án. (Akad. értes. 190.) 

— Lutter Nándor. 1820—1891. (Akad. értes. 33.)  . 
— Gróf Mikó Imre ig. és. tt. zabolai szülőházának 

emléktáblával megjelölése alkalmával. 1905. szept. 
4-én. Márki Sándor It. beszéde — (Akad. értes. 190.) 

— Mikszáth Kálmán t. t. ravatalánál az Akadémia 
oszlopcsarnokában. 1910. május 31. Beöthy Zsolt 
másodelnök beszéde -— (Akad. értes. 246/247.) 

— Nagy József. 1818—1892. Chrenóczi — (Akad. ért. 32.) 
— Báró Orbán Balázs. 1829—1890. (Akad. értes. 21.) 
— Pesty Frigyes. 1823— 1889. (Akad. értes. 20.) 
— báró Radvánszky Béla t. és ig. t. ravatalánál az 

Akadémia  oszlopcsarnokában 1906. május 4-én. 
Berzeviczy Albert elnök, t. ésig.t. beszéde — KEVÉSNEK 
értes. 197.) 

Ér VAA Úlzan bag bat ág DÉLI LN ÖT, ÉN A 
1 TÉN TINTÁT UT MÖRRANLO ZÁSA IE EL Ta NEK LKB 
méfi e IGY y 
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Nekrológok a Magy. Tud. Akadémia tagjairól. 
— Sayous Eduárd. 1842—1898. (Akad. értes. 123.) 
— Schmidt Sándor It. ravatalánál. 1904. máj. 1-én. 

Rados Gusztáv lt. gyászbeszéde — (Akad. értes. 
174/175.) 

— Schönherr Gyula I. t. ravatalánál. Nagybányán 1908. 
márczius 26-án. Fejérpataky László r. t. beszéde — 
(Akad. értes. 220.) 

— Sehulek Vilmos rt. ravatalánál. 1904. márcz. 18-án. 
Genersich Antal lItagnak gyászbeszéde — (Akad. 
értes. 190.) 

— §Staub Móricz Il. t. ravatalánál. Klein Gyula r. tag 
gyászbeszéde — (Akad. értes. 174/175.) 

— Szabó István. 1801—1892. (Akad. értes. 33.) 
—- Szabó Károly. 1824 —1890. (Akad. értes. 20.) 
—. Szász Károly t. és ig. tag ravatalánál 1905. okt. 17-én. 

Beöthy Zsolt r. és ig. tag beszéde — (Akad. ért. 192.) 
—. Széchy Károly It. ravatalánál. 1906. január 4-én. 

Hegedűs István It. beszéde a Tudományegyetem 
csarnokában. (Akad. értes. 193.) 

— Szilasi Móricz lt. ravatalánál. 1905. máj. 17-én. 
Goldziher Ignácz rt. gyászbeszéde — (Akad. ért. 190.) 

— Thaly Kálmán t. t. ravatalánál Pozsonyban, 1909. 
szept. 30. Berzeviczy Albert akad. elnök beszéde — 
(Akad. értes. 238.) 

— "Than Károly ravatala fölött tartott búcsúbeszéd. (I. 
Berzeviczy Albert és Lengyel Béla a. is.) 

— Thúry József Il. tag ravatalánál Halason 1906 . 
május 24-én. Szilády Áron r. t. beszéde —- (Akad. 
értes. 198/199.) 

— Tomori Anasztáz It. 1823—1894. (Akad. értes. 60.) 
— "Torma Károly rt. 1829—1897. (Akad. értes. 94.) 
— "Tormay Béla 1. tag ravatalánál. Rátz István I.t. 

beszéde — Budapesten, 1906. deczember 31-én, 
(Akad. értes. 205.) 

— Wenzel Gusztáv. 1812—1891. (Akad. értes. 27.) 
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A Nelson életrajza. (1. Southey Róbert a.) ; 

." Nematodok. Uj-Guineai szabadon élő — (I. Daday 
Jenő a.) 

Nemek aránya és a nemképződés. A — ((. dr. TIlye- 
." falvi Géza a.) 
Nemescsói neolithkori telepről. A — (Il. Báró Miske 

Kálmán a.) 
— -ércz-politikája. A jegybankok — (I. Földes Béla a.) 
— , insurrectio " dalaiból. Az utolsó magyar — (Il. K. L. a.) 

"Nemes János hagyatékáról. Literati — (I. Csontosi 
János a.) 

.— testőrség felállítása 1760-ban. A magyar királyi — 
2; Ps a o Illéssy János a.) 

— voltához. Adalék Arany János családjának — (I. 
Benkó Imre a.) 

"Nemesi fölkelés. harczba lépése II. Frigyes ellen. 
A magyar — (Il. Andorka K. a.) 

— — számára kiadott utasítás. A máramarosmegyei 
1744-ik évi magyar — (Magyar hadi szabályzatok 
gyűjteménye. Hadtört. közl. X. 2.) 

— — 1809-ben. Az erdélyi magyar — (Hadtört. közl. 
V. 5.) 

— — Az 1809-ik évi magyar — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

— —— — időszakából. Katonai beszéd az 1809-ik évi — 
(Hadtört. közl. IV. 5.) 

— — történetéhez. Adatok az 1797-ik évi — (1. Ki- 
rály Pál a.) 

.  — — vitézei. Az 1809-ik évi — (I. Hadtört. közlem. 

j 

égsz tak Ő zzetágozét át 

VI. 2. és , G—y" a. is.) 
— — -ek 1797. és 1800—1801. A magyar — (I. Gö- 

möry Gusztáv a 
HESS ére 1744-ben kiadott intézkedések. Az erdélyi — 

(I. Koncz József a.) 
— — — vonatkozó két levél. Az 1604-ik évi Győr- 

. és Mosonmegyei — (Il. G—y a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 49 

"Ae 
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Nemesi fölkelést 1809. április 27-én. József főherczeg 
nádor fegyverbe szólítja a magyar — (Il. G. G. a.) 

— fölkelő seregből. Katona-levél az 1809-ik évi — 
(I. Dobos Kálmán a.) 

— — -ők. Az unghmegyei — (I. Dobos Kálmán a.) 
Nemesis cultusáról.. Nehány szó — (Il. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 3 
Nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. 

. . A magyar — (Il. Acsády Ignácz a.) 
Nemképződés. A nemek aránya és a — (Il. dr. Illye- 

falvi Géza a.) 
Nem-magyar keresztnevek jegyzéke. (Il. , Kereszt- 

nevek" a.) ; 
Nemzet fejlődése az Árpádházi királyok alatt. A ma- 

. — gyar — (Il. Pauler Gyula a.) 
— keletkezése. A magyar — (1. Vámbéry Ármin a.) 
— ? Török eredetű-e a magyar — (I. Munkácsi B. a.) 
— története az Árpádházi királyok alatt. A magyar — 

(I. Pauler Gyula a.) i 
— — Szent-Istvánig. A magyar — (I. Pauler Gyula a.) 
— -ek szerepe az emberiség történelmében. (Il. Zsi- 

linszky Mihály a.) 
— -ének anyakönyve. A bécsi egyetem magyar — 

(I. , Magyarországi tanulók külföldön" IV.) 
— -fejlesztő . politikus. Széchenyi mint -- (1. Gaal 

Jenő a.) ; 
—. -gazdasági bizottság jubileuma. A — (I. Földes B. a.) 
— — Szemle. A — (Akad. értes. 2.) 
— — -tanban. A mathematikai módszer a — (I. Föl- 

des Béla a.) 
— -i dísz keletkezése. A magyar — (l. Hampel József a.) 
—- — függetlenségünk védelmezése III. Henrik ellen: 

(1. Kiss Lajos a.) - 
— — hagyomány. Krónikáink és a — (1. Thury József a.) 
,"— — hála" 1832—1836. Kazinczy Ferencz és a — 

(I. Ballagi Aladár a.) 
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Nemzeti játékszín mint közügy. (I. Bayer József a.) 
— — Kaszinó. (I. gr. Széchenyi Béla a.) 
— — múzeum ásatásai. A dán — (Arch. értes. XX. 8.) 
— — — régiség-osztálya. A magyar — (I. , Múzeum" a.) 
— — nevelésről. A — (I. dr. Schneller István a.) 
— — politikája. Gróf Széchenyi István — (Il. Gaal 

Jenő a.) 
— — -ségi czimerek tanulmánya. A — (I. Csoma 

József a.) 
— — kérdés. Széchenyi és a — (l. Zsilinszky Mihály a.) 
— — szellem a philosophiában. (I. Alexander Bernát a.) 
— — szellem Dantéban. A — (I. Radó Antal a.) 
— — történelem. Egyetemes és — (I. Marczali Henrik a.) 
— -közi archaeologiai congressus Athenében. Az első — 

(I. Hampel József a.) 
"— — — Cairóban. A második — (I. Hampel József a.) 
— — bibliographia conferentiájáról. Jelentés a — (I. 

Heller Ágost a.) 
" — —  congressusáról. Jelentés az orientalisták — (Il. 

Goldziher Ignácz a.) 
— — diplomácziai és történelmi congressus Hágában. 

Az első — (Il. Ováry Lipót a.) 
— — egészségügyi és demographiai congressus ered- 

ményeire. Visszatekintés a budapesti — (I. ,—i" a.) 
— egyénisége. A külügyek intézése és Magyar- 

ország — (I. dr. Balogh Arthur a.) 
.— — érmészeti congressus Párisban. (1. Gohl Ödön a.) 
— — értekezlete Szerajevóban. Régészek — (I. H. J. a.) 
— — földrengési értekezletről. Jelentés a II. — (1. 

Kövesligethy Radó a.) 
— — congresszusa Rómában. A keresztény archaeolo- 

gia — (I. dr. Récsei Viktor a.) 
— — könyvészeti congresszus. A — (Arch értes. XI. 4.) 
— — műtört. congresszus. A — (Arch. értes. XVI. 3. 

MKI. 48 Ül 
— — perjogban. Újabb irányok a — (I. Magyary G. a.) 

495 
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Nemzetközi Sark-Bizottság 1908-iki bruxellesi üléséről. 
Jelentés a — (Il. Kövesligethy Radó a.) 

—-- — segédnyelv kérdése. A — (I. Goldziher Ignácz a.) 
— — szövetkezetek III. értekezletéről. Jelentés a 

földrengéskutató — (I. Kövesligethy Radó a.) 
— — Szövetségének 1907. május 27-étől junius 2-ig 

Bécsben tartott III. nagygyűléséről. Jelentés az 
Akadémiák — (I. Goldziher Ignácz a.) 

— — — 1910. május 9—15. Rómában tartott nagy- 
gyűléséről. (1. Goldziher Ignácz a.) 

— — viszonyulataiban. Házasságjogunk reformja — (I. 
. Várnai Sándor a.) 

Nemzetség örökösödési pere 1425—1433. A Pécz — 
(I. Nagy Imre a.) 

— -e. Tompa Mihály — (I. dr. Nagy Sándor a.) 

— -ek a XIV. század közepéig. A magyar — (I. dr. Ka- 
; rácsonyi János a.) I 
— -i czímerek. Magyar — (Il. ,dr. Karácsonyi János: 

Magyar nemzetségek a :XIV. század közepéig. 
... II. kötet. 2. fele.") 
— — — tanulmánya. A — (I. Csoma József a.) 

Nendtvich Károly. Algir állat- és növényországáról. 
(Math. és term. tud. értes. IX. 1.) 

— T 1892. julius 5. (Akad. értes. 41.) I 
— emlékezete. 1811—1892. (I. Ilosvay Lajos a.) 

. Neolithkori kőszerszámok mesterségéhez. Adat a — 
(I. Bella Lajos a.) 

— sírmezőkből. Ekszerek a lengyeli — (I. Wosinszky 
Mór a.) 

— szalagdíszű keramika magyarországi csoportja. A — 
(1. dr. Reinecke Pál a.) 

— telep. A Szent-egyedi (Szolnok-Dobokamegyei) — 
(I. dr. Temesváry János a.) 

— — -ek. A boldogkőváraljai — (I. Mihalik József a.) 
— — -ről. A nemescsói — (Il. Báró Miske Kálmán a.) 

Tk b TAN a ZT S Aa T TETEGROY TENNÉ 
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Neolithkori telepről. A tasnádi — (1. Orosz Endre és 
dr. Roska Márton a. is.) 

— — — Az , Alte-Leutsch" nevezetű — (IL. dr. Hor- 
váth Ákos. a.) 

Nessenthaler 1687-ik évi rézmetszete utan készült 
autotypia. (1. ,Buda ostromának" a.) 

Nestanuter koporsója a n. múzeumban. (1. dr. Mahler 
. Ede a.) 
Neudek Gyula. A sajógömöri várhegyről. 3 ábrával. 

(Arch. értes. IX. 4.) 
— Az Orsova közelében Ogradinával szemben levő 

Trajanus emlék. 1 képes táblával. (Arch. értesítő 
XI. 4.) 

— Kiadatlan alsó-moesiai érmek. (Arch. értes. XXI. 4.) 
— Régiségekről az Alduna vidékén. 2 ábrával. (Arch. 

értes. XIII. 3.) . 
— "o Jójó éremlelet a XVI. századból. (Arch. értes. 

IX. 5. 
— Tiberius útja az Aldunán. 12 ábrával. (Arch. értes. 

MeV. 4) 
Neumann Zsigmond. Az óvári-i vasas forrás vizének 

elemzése. (Math. és term. tud. értes. X. 6/7.) 
— Módszer a chinin meghatározására chinintannátban. 

(Math. és term. tud. értes. VII. 6/7.) 
Neuroma és. idegregeneráczió. Amputácziós — (ll. 

Tangl Ferencz a.) 
— Idegregeneráczió és amputácziós — (Il. Tangl Fe- 

rencz a.) 
Neuropterái. Magyarország — (l. Mocsáry Sándor a.) 
Neve Konstantinos Porphyrogennetosnál. A magyarok 

ősi — (Il. Pecz Vilmos a.) 
— A samán csuvas — (l. Munkácsi Bernát a.) 
— Indogermán eredetű-e a Volga folyónak legrégibb 

ismeretes mordvin — (1. Paasonen H. a.) 
— -i. A hét napjainak magyar — (I. Melich János a.) 
— — A medve — (Il. ,A. 0." a.) 



774 i Neve—Négyzet 

Nevek. Az indogermán rokonsági — (Nyelvt. közl. XXV. £) 
— — Juh — j; Alexics György a.) 
Nevelés Angliában. Társadalmi — (I. Pászthory János a.) 
— e. Az akarat — (I. Payot Gyula a.) 
— -i elméletéről. Kant — (I. dr. Schneller István a.) 
— -ről. A nemzeti — (Il. dr. Schneller István a.) 
Nevetlen ujj. A — (I. Asbóth Oszkár a.) 
Nevéről Biborban született Constantinusnál. A magya- 

rok ősi — (I. Pecz Vilmos a.) 
New-Orleans bevétele. (I. Reményi Antal a.) 
Négyesy László. Jelentés a WFarkas-Raskó-pályázatról. 

(Akad. értes. 102.) 
— — — Gorové- -pályázatról. (Akad. értes. 91.) 
— — az 1902/3. évi gr. Karátsonyi-pályázatról. (Akad. 

értes. 172, 222/223.) 
— — — 1905. évi Kóczán-pályázatról. (Akad. ért. 192.) 
— — —  1898-iki Nádasdy-pályázatról. (Akad. ért. 115.) 
— —.  — 1902. évi Teleki-pályázatról. (Akad. ért. 160.) 
— — a rimaszombati Tompa-szobor leleplezéséről. 

(Akad. értes. 154.) 
— — — Vojnits-jutalomról. (Akad. értes. 246/247.) 
— Kalmár Elek és — (Il. Kalmár Elek a.) 
— Kazinczy Ferencz szobránál. Mondotta — Érsem- 

jénben, 1907. szept. 22-én. (Akad. értes. 216.) 
— Petőfi , Őrült"-jének versalakja. (Irod. tört. közlem. 

I. 2. és Kalmár Elek a. is.) 
— Volf György szülőházánál. Elmondotta — lev. tag 

Török-Bálinton 1907. szept. 15. (Akad. értes. 215.) 
Négyfejű bronzedény a Dunántúlról Antik — Ábra. 

(Arch. értes. XXIII. 3/4.) 
Négyzeteinek összegéről. A binomiális együtthatók — 

(I. Szily Kálmán a.) 
— -es alakok. Adjungált — (I. Rados Gusztáv a.) 
—  — 6 elméletéhez. A — (I. Bauer Mihály a.) 
— — maradékok elméletében. A reciprocitás tétele 

a — (I. König Gyula a.) 
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Nékám Lajos dr. A saccharin hatása a húsemésztésre. 
Kivonat. (Akad. ért. 4. és Math. és term. tud. értes. 
VIII. 6/7.) 

, Néki." , Valaki" és — (I. Simonyi Zsigmond a.) 

Némajáték 1695-ből. (I. dr. Rupp Kornél a.) 

Némedi Varga József. (1. Varga József a.) 

Német birodalmi limes-bizottság eredményei és kuta- 
tásainak tanulságai hazai limestanulmányaink rend- 
szeresítése szempontjából. A — (Il. Téglás Gábor a.) 

— — -om és monarchiánk vámpolitikája. A — (Il. dr. 
Matlekovits Sándor a.) 

— — — megszerzésére. Mátyás király kisérletei a — 
; 1463—70. (I. Fraknói Vilmos a.) 
— , ch" a magyarban. (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— császári archaeologiai intézet. A — (Arch. értes. 

XI. 4.) 
. — és magyar szólások. (Il. Simonyi Zsigmond és Akad. 

értes. 48. a. is.) 
— — — cz. pályamunkáról. Birálati jelentés a — (Akad. 

értes. 48.) 
— , franczia, angol és olasz levelek. Arany Jánoshoz 

. intézett — (I. , Arany J. levelezése" IV. közl.) 
— hegedősök. Magyar és — (I. Petz Gedeon a.) 
— hegemóniáért. Harcz a — (Il. Friedjung Henrik a.) 
— jövevényszavair Melyik nyelvjárásból valók a mágyar 

nyelv régi — (I. Melich János a.) 
— — -szók. (Il. Petz Gedeon a.) 
— -Kelet-Afrika édesvízi mikrofáunájának ismeretéhez. 

Adatok — (I. Daday Jenő a.) 
— kivonatai. Az Archaeolog. Ertesítő őskori  czikkei- 

nek — (Arch. értes. XI. 5., XII. 5.) 
— kölcsönszók. (1. Borovszky Samu gt 
— költészetben. Magyar elemek a — (I. Heinrich 

Gusztáv a.) 
— labancz vers. Kiadatlan —- (I. FR slkgvics D. a) . 
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Német mű, az Esztergomnál az 1542-ik évben Joachim, 
brandenburgi választó alatt gyülekezett s Budát 
fölszabadítani akaró hadseregről. Egy — (l. Récsey 
Viktor a.) 

— nyelvjárás alaktana. A verbászi — (1. Lindenschmidt 
Mihály a.) 

— a. hangtana. A niczkyfalvai — (I. dr. Kráuter 
Ferencz a.) 

— —  — Az alsó-meczenzéfi — (Il. dr. Gedeon Alajos a.) 
— —  — Az isztiméri — (]. Hajnal Márton a.) 
— — A szepesi felföld — (I. Gréb Gyula a.) 
— — -ban. A genitivus a verbászi — (Il. Theisz 

Frigyes a.) 
— — -ok. A dobsinai — (Il. dr. Mráz Gusztáv a.) 
Német nyelvjárások. Szerkeszti Petz Gedeon. Magyar- 

országi — (I. , Magyarországi" a.) 
— — hangtana. A kalaznói — (I. Scháfer Illés a.) 

 "— -országi anyajogokhoz. A szepesi jog (Zipser Will- 
kühr) keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és 

.. a — (I. dr. Demkó Kálmán a.) 
— philologia a XIX. század elején. Hazánk és a — 

(1. Bleyer Jakab a.) 
— sSeregekről Teleki Mihályhoz Mármaros-Szigetről. 

1687. Kálnoki Sámuel tudósításai Karaffa rendele- 
. teiről s a — (I. Hadtört. közl. VIII. 2.) 

— siralmas énekek gróf Zrinyi Miklós haláláról 1664- 
ből. (I. dr. Bleyer Jakab a.) 

—- szavainkhoz. (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
— tudományosság. Helmholtz és a jelenkori — (I. Kö- 

nig Gyula a.) 
— tudósítás a mezőkeresztesi csatáról. Egykorú — (l. 

Gömöry Gusztáv a.) 
— vámtarifa. Az új kereskedelmi szerződések és a — 

(I. Várnai Sándor a.) 
— vocalismus kialakulásához. Az ófel — (1. Schmidt 

Henrik a.) 
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. Németh József. A római sírokról Szilasbalháson. (Arch. 
értes. XXIV. 3.) 

Némethy Géza dr. A Cato-féle distichonok új kiadása. 
Kivonat. (Akad. értes. 14.) 

— —. Messallához írt elegia szerzőjéről. Kivonat. (Akad. 
értes. 228.) 
—  Persii Flacci satirae.  Edidit,  adnotationibus 
exegeticis et indice verborum instruxit — kis 89. 
390 lap. 1903. 83.— 
—  Pseudo-Tibullianus költemények új kiadásáról. 
Kivonat. (Akad. értes. 191.) 
— római elegia. Kis 8". XVI és 422 lap. 1905. 
(A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új fo- 

 lyam. LXI. kötet. 1905—1907. cyelus.) 
Ára fűzve 4.— 
Egész vászonkötésben 5.— 

— — viszonya a göröghöz. Kivonat. (Akad. érte- 
sítő 156.) 
— U. az. 28 lap. 1903. (Nyelvt. értek. XVIII. 12. 

— 4 
Albii Tibulli Carmina. Accedunt sulpiciae elegidia. 
Eddidit, adnotationibus exegeticis et criticis in- 
struxit — kis 8". 346 lap. 1905. 6.— 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 183.) 
Ciris epyiion pseudovergillianum. Kis 89. 159 lap. 
1909. 3.— 
De epodo Horatii cataleptis Vergilii inserto. 36 lap. 
1908. (Nyelvtud. értek. XX. 6.) 1.— 
De Ovidio elegiae in Messallam auctore. 24 lap. 
1909. (Nyelvt. értek. XXI. 1.) —.60 
De sexta Vergilii ecloga. 16 lap. 1906. (Nyelvtud. 
értek. XXI. 4.) —.60 
Dicta Catonis guae vulgo inscribuntur catonis disticha 
de moribus. Iterum edidit — kis 80. 82 lap. 1895.  2.— 
Horatius tizennyolczadik epodusa. Kivonat. (Akad. 
értes. 220.) 

ass LIZ e 
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Némethy Géza dr. Jelentés a Farkas-Raskó-pályázat- 

Keeeeeett 

ról. (Akad. értesítő 76.) 
P. Ovidii Nasonis Amores. (Editiones criticae.) 
Edidit, adnotationibus exegeticis et criticis instruxit — 
kis 8". 295 lap. 1907. 6. — 
Ovidius és Lygdamus. Kivonat. (Akad. értes. 218.) 
— U. az. 38 lap. 1908. (Nyelvt. értek. XX. 5.) — 1.— 
Ovidius szerelmei. Kivonat. (Akad. értes. 34, 203.) 
Persius szatiráinak új kiadásáról. Kivonat. (Akad. 
értes. 154.) 
Szövegkritikai adalékok Finnicus Maternus astrólo- 
giájához. Kivonat. (Akad. értes. 60.) 
Tibullus új kiadásáról. Kivonat. (Akad. értes. 183.) 
Uj könyv a római elegiáról. (Akad. értes. 176/177.) 
Vergilius Didója. Kivonat. (Akad. értes. 74.) 
—- epigrammái. Kivonat. (Akad. értes. 254.) 
— élete és művei. Részlet. (Akad. értes. 146.) 
—-1D.. az. Kis 99. VI és 472 lap. 1902: (A: MórPüd; 
Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam L. kö- 
tete.) Ára fűzve 5.— 

kötve 6. — 
— hatodik eclogája. Kivonat. (Akad. értes. 234/235.) 
— ifjúsága. Részlet. (Akad. értes. 1834.) 
(I. , Licdami carmina" és Ribbeck Ottó a. is.) 
Gyula dr. A nagyváradi szoborleletről. (Arch. értes. 
KVI. 1.) i 
Az otományi (Bihar m.) falfestményekről. (Arch. 
értes. XVIII. 5.) 
Lajos. A vitkóczi templomról. 7 ábrával. (Arch. 
értes. XXX. 1.) 
Hol állott Szent Gellért vértanu temploma? (Arch. 
értes. IX. 3.) 
Renaissance-emlékek a budapest-belvárosi plébánia- 
templomban. Két fénynyomatú képes melléklettel és 
11 ábrával. (Arch. értes. X. 3.) 

Németii bronzlelet. A tornyos — (1. Mihalik József. a.) 

aknak A 
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Németországban. A kötelező biztosítás valódi okai — 
(Athenaeum XII. 1.) 

— Chronologiai birálat egy honfoglalás előtti hadjárat- 
ról — (I. Mátyás Flórián a.) 

— és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. Egy 
honfoglalás előtti magyar hadjáratról — (I. Mátyás 
Flórián a.) 

— -i limes-értekezlet. A — (I. dr. Fröhlich Róbert a.) . 

Németujhelyi Mátyás billikom. A — (I. dr. Mayer 
József a.) 

Nép ősi hitvilága. A vogul — (I. Munkácsi Bernát a.) 

Népdal strófa-szerkezete. . A IAATÁS — (I. Kodály 
Zoltán a.) 

— zenei fejlődése. A magyar — (I. dr Fabó Bertaian a.) 
.- — A perzsa — (I. dr. Kégl Sándor a.) 
— és palotás zene. (I. dr. "Fraenkel Bertalan a.) 
— -ok. Ada-Kálei török — (Il. dr. Kúnos Ignácz a.) 

— — és egyéb versek gyűjteménye. 1812. (I. König 
György a.) 

— — Jelenkori görög — (I. Télfy Iván a.) 
— —  Kisázsiai török nyelv. I. Brusza-Ajdin vidéki 

nyelvmutatványok : — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— — Török — (I. Halász Ignácz a.) 

Népe. A Kelet — (I. , Gróf Széchenyi István munkái." 
II. sorozat. II. kötet.) 

— — — méltatása. (Il. Kautz Gyula a.) 
— és nyelve. Ada-Kále — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— -inek 1211. évi összeírása. A tihanyi apátság — 

(I. Erdélyi László a.) 3 
— -k pogány istentisztelete. A finn-ugor — (I. Krohn 

Gyula a.) 
— -sedésünk kútforrásai a mult század első felében. 

(I. Thirring Gusztáv a.) 
— -hagyományainkban. Világunk alakulása — (Il. Kál- 

mán Lajos a.) 
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Népiskolákban használandó magyar nyelvkönyvekről. 
Jelentés a Petrovoszello községtől felajánlott 500 
Írtos jutalomért pályázó oláh nyelvű — (Akad. 
értes. 120.) 
-költés irodalma s főbb sajátságai. A vogul-osztják — 

. (I. dr. Munkácsi Bernát a.) 

-i gyűjtemény a Pite-lappmark Arjepluógi egyház- 
kerületéből. (I. Halász Ignácz: Svéd-lapp nyelv. V. a.) 

— — Csuvas — (I. Mészáros Gyula dr. a.) 
— — Vogul — (I. , Vogul népkölt. gyűjtemény" a.) 
-meséink történetéhez. (1. dr. Dézsi Lajos a.) 
-nevek a bizanczi íróknál. A magyarokra vonat- 
kozó — (I. Darkó Jenő a.) 
nevezet eredete. Az ,ugor" — (I. dr. Munkácsi 
Bernát a.) 
-nyelvi adatok gyűjtése. (1. Balassa József a.) 
-oktatás története Magyarországon 1540-ig. A — 
(Il. dr. Békefi Remig a.) 
-regények. Kisázsiai török — (Il. dr. Kúnos Ignácz a.) 
-szaporodásunk kérdése a XX. század küszöbén. 
(I. Ráth Zoltán a.) 
-számlálás adatai szerint. Népünk mozgalma a — 
(I. Vargha Gyula a.) 
— előleges eredményei. Az 1890-iki — (1. Keleti 
Károly a.) 
számlálásról. Az 1910. év végén tartandó magyar — 
(I. Vizaknai Antal a.) 
— -unkról. Néhány szó jövő — (I. Jekelfalussy 
József a.) 
-tanítói jutalomról. Jelentés a báró Wodiáner-féle — 
(I. Szily Kálmán és Akad. értes. 184. a.) 
-ünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. (I. 
Ráth Zoltán a.) 

— mozgalma a népszámlálás adatai szerint. (I. 
Vargha Gyula a.) 
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Népvándorlás korából. Aranykincs a — (Il. Kárász L. a.) 
— korának: emlékeiről. Tanulmányok a — (I. Pulszky 

Férencz a) 
—- -i kincs Szabolcsmegyében. (Il. ,ab" a. 
— — kor ornamentikája hazánkban. A — (Il. Hampel 

József a.) ; 
— -kori aranyfülbevaló a nemz. múzeumban. Ábra. 

(Arch. értes. IX. 4.) ; 
— — aranygyűrű a nemz. múzeumban. ÁAbra. (Arch. 

értes. IX. 4.) 
— — barbároknál. A vasing az ókorban és a — (I. 

Nagy Géza a.) 
.— —  bronzékszerek Spöttl gyűjteményében Bécsben. 

. Ábra. (Arch. értes. X. 3.) 
— — fülrevaló Lesencze-Tomajról. Ábra. (Arch. értes. 

XL. 1.) 
." — —. korongos fibula. Ábra. (Arch. értes. XI. 1.) 

—. — lelet. A budapesti lóversenytéri  — (I. Nagy 
Géza a.) 

— — lovassírokról a Bácskában. Újabb — (Il. Gubitza 
Kálmán a.) 

. — — sírlelet. A nagy-mányoki — (1. dr. Wosinszky 
Mór a.) 

.— — sírmező a besenyei papréti birtokon Mosony-. 
megyében. (Il. dr. Sőtér Ágost a.) 

— — sírmezőről. A varasdi [Tolna megyei] — (I. Wo- 
sinszky Mór a.) 

— "— sírokról. A gombási — (I. Herepey. Károly a.) 
— — szíjvég és szíjcsat. "s (Arch. értes. X. 3.) 
— — takácseszközökről. (I. Bibó- -Bige György a.) 
— — temető Mártélyon.(I. Farkas Sándor és H. J. a.) 
— — — -ben. Régészeti ásatások a bölcskei — (I. 

Szelle Zsigmond a.) 
— — — -ről Szentesen. (Il. Csallány Gábor a.) 
— — turán öltözet. (I. Nagy Géza a.) 
— — üst. A kaposvölgyi — (I. Wosinszky Mór a.) 

KET Vá át 

Ea 
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Név eredetéről. A bulgár — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
—- és tárgymutatója. 1888—1897., A , Hadtörténelmi 

közlemények" I-—X. évfolyamának — 35 lap. 1897. 
(Hadtört. közl. X. 5.) 

— — — a M. Tud. Akadémia Értesítőjének XXIII. 
(1889.) évfolyamához. (Akad. értes. 1889. [XXIII.] 5.) 

— — — 1890—1910. Az , Akadémiai Ertesítő" min- 
den évfolyamának deczemberi számában. 

— — —. Hely, — (az ,1rod. tört. közlem." minden év- 
folyamának utolsó füzetében.) 

Névmás az ugor nyelvekben. A 38-ik személy — (ll. 
Budenz József a.) 

Névragozás. Az ugor nyelvek összehasonlító alaktaná- 
hoz. A — (I. Budenz József a.) 

Névszói összetételek. A finn-ugor — (I. Szilasi Móricz a.) 
— — Vogul s magyar — (I. Szilasi Móricz a.) 
Névtelen. Sarlóközi — (I. , Régi magyar költők tára" VI.) 
— -e. (Kiegészítés.) Ihász — (I. , Írod. tört. közl." III. 1.) 
— -ek. (I. , Régi magyar költők tára" VI.) 
, Niauis: Epistolae , breues" (1. Hegedüs István a.) 
Nicandri Alexipharmaca. Scholia vetera in — (I. Ábel 

Jenő és Vári Rezső a.) 
— — U. az. Előterjesztés. (1. Vári Rezső a.) 
Nicotin- és alkoholmérgezés ismeretéhez. Tanulmányok 

a — (Il. Vas Frigyes a.) 
Niczkyfalvai német nyelvjárás hangtana. A — (I. dr. 

Kráuter Ferencz a.) 
Nielsen Konrád. A török hangsúly kérdéséhez. (Nyelv- 

tud. közlem. XXXVI. 3/4.) 
Nietzsche. (I. , Bourdeau János: A jelenkori gondol- 

kozás mesterei" a.) 
— és világnézete. (1. dr. Szlávik Mátyás a.) 
Nikápoly. (1. Bárczay Oszkár és Kropf Lajos a. is.) 
Niklai remete. A — (Il. dr. Váczy János a.) 
Nikotin-mérgezés ismeretéhez. Adatok a heveny — 

(I. Vas Frigyes a.) 
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Nikotin és alkohol mérgezésekről. Tanulmányok az 
idült — (I. Vas Frigyes a.) 

Nippuri ásatások. A — (I. Mahler Ede a.) 

Nisi ezüstcsészék. A — (I. Gramberg Nándor és 
Hpl. a. is.) 

Nitridre. Methylalkohol hatása magnesium — (Il. Szarvasy 
Imre a.) 

Nitrogenes melléktermékek meghatározásáról. A levegő- 
ben égéskor keletkező — (I. Ilosvay Lajos a.) 

Nitrogen-meghatározás szerves anyagokban natrium- 
peroxyddal. Ouantitativ — (I. Konek Frigyes és 
Zöbls Arthur a.) 

— -monoxyd hatásáról káliumhydroxyd káliumcarbo- 
natra. A — (I. Szelényi Jenő a.) —/ 

— -tartalmának guantitativ meghatározására natrium- 
." — peroxyddal. Organikus vegyületek phosphor- és — 

(I. Konek Frigyes a.) 
— — -ról. Erdei fák leveleinek — (I. Zemplén Géza a.) 
— —  -ú  melléktermények mennyiségi  meghatáro- 

; zása. A levegőben égéskor keletkező — (I. dr. 
Ilosvay Lajos a.) 

— — — vegyület. Egy új — (I. Győry István a.) 
— -prussidnatrium, mint reagens szerves vegyületekre. 

A — (I. Bittó Béla a.) 
— -salicylsav néhány új származéka. Az asymmetrikus 

meta — (Il. Konek Frigyes a.) 
— -vegyületek hatásáról aldehydekre és ketonokra. Az 

aromás — (l. Bittó Béla a.) ; 
, Noctes Hévizienses" cz. gyűjteményének tartalma. 

Bod Péter — (Il. Koncz József a.) 

Nomina anatomica reformálása. A boncztani műszók — 
(I. Mihalkovics Géza a.) 

Nonnert Ötvös Pál. (I. Mihalik József a.) 
Normativ. elv jelentőségéről az aesthetikában. A — 

(I. dr. Székely György a.) 
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Norvég unio államjoga az 1867 : XII. t.-cz. revisiója 
szempontjából. A svéd — (I. Várnai Sándor a.) 

Nova Aurigae spektrumáról. (I. Gothard Jenő a.) 
— — — összehasonlítva nehány bolygószerű köd spek- 

trumával. (1. Gothard Jenő a.) 
— Jeling — (I. Fiók Károly a.) 
— [3.1901.] Persei photometriai megfigyelése az ógyallai 

observatoriumon. (1. báró Harkányi Béla a.) . 
Novák Sándor. A szigeti veszedelem és Zalán futása. 

Ismertetés. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 
Novella. Egy olasz Bánk-bán — (Il. Katona Lajos a.) 
Novi bevételénél 1783-ban. Egy magyar hős — (Had- 

tört. közl. II. 2.) 
Novilatin. (I. R. M. a.) 
Novum Testamentum etc. (I. Pesthy Gábor a.) 
Nógrád 1630-iki sérelmei a török végbeliektől. Bars, 

Hont és — (I. dr. Merényi Lajos a.) 
— -megyei múzeumegyesület. (Arch. értes. XV. 4.) 
— -megyében. Bronzkori leletekről. Hont- és — (I. 

Récsey Viktor a.) 
—- — "Török rabok — (I. Simon János a.) 
—- -ról. Esterházy Pál, Pálffy Istvánhoz. A. törökökkel 

való  békekötésről. 1627. szeptember 19. — (I. 
, Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság törté- 
netéhez" a.) 

— -vár meghódolása felől 1663-ban. Tanukihallgatá- 
sok — (Il. dr. Illésy János a.) 

— — -ának 1669-ik évi feladásához. Újabb adat — 
Re ZA) 

— vármegyei múzeum-egylet Balassa-Gyarmaton. (I. 
Wagner István és ,Y" a. is.) 

Nógrádi László dr. Arany mint kritikus. (Irod. tört. 
közl. XIX. 1.) 

Növény-chemiai vizsgálatok. (1. Hankó Vilmos a.) 
— -ek béldiaphragmája. Kétszínű fás — (1. Mágócsy- 

Dietz Sándor a.) 

sr sstsásn satazatküzl da szá lsd cattlásáztttás 
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. Növények klorózisára vonatkozólag. Kisérleti adatok 
a — (1. Bernátsky Jenő a.) 

— — Mythikai alakok és — (I. , Vogul népkölt. gyűj- 
tem." II. 2.) : 

"— -evő állatokban. Vizsgálatok a Ca, Mg és P for- 
galmáról — (1. Tangl Ferencz a.) 

— -földrajza és flórája. Sopron vármegye — (Il. Gom- 
bocz Endre a.) 

.— — -i vonások hazánk flórájának jellemzéséhez. (I. 
dr. Simonkai Lajos a.) 

— -i fehérje képzüdéséljez: Adatok a — (I. Kosutány 
Tamás a.) 

— -levelek rögdkülenességeütől Vizsgálatok a — (I. 
Klein Gyula a.) 

— -ország hypletikai és palaeontologiai fejlődéstörté- 
. netének alapvonásai. A — (I. Tuzson János a.) 
— — -áról. Algir állat- és — (I. Nendtvich Károly a.) 

— -részek lecithin tartalmának meghatározásáról. A — 
(1. Bittó Béla a.) 

— -tan törekvései. A modern — (Il. Klein Gyula a.) 

"Nő. A szegénység és a — (Il. Feszl Géza a.) 
— birálata Csokonai Dorottyájáról 1804-ben. Két — 

(I. dr. Barcsa János a.) 
— Petőfi és a — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 
— társadalmi függetlenségének természetes jogczímei. 

A — (I. dr. Pekár Károly a.) 

Női ivarszerveken mutatkozó elváltozásokról. Weisz- 
mann F. és Reismann A. dolgozatai. Vizsgálatok a 
petefészkek kiirtásánál a — (I. Thanhoffer Lajos a.) 

— mellszobor a dévai múzeumban. Díszes — (Il. Téglás 
Gábor a.) 

— munkák kiállítása. (Arch. értesítő XII. 4. és ,ab" 
alatt is.) 

— szobra. A nemz. múzeum két római ruhás — (I. dr. 
Hekler Antal a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 50 
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Női szobrok Augustus és a Claudiusok korából. Ruhás 
római — (Il. dr. Hekler Antal a.) 

— — a Flaviusok korától kezdve a császárság végéig. 
Ruhás római — (I. dr. Hekler Antal a.) 

— viselet történetéhez a XVII. században. Adatok az 
erdélyi — (Il. dr. Szendrei János a.) 

Nők nyelve és költészete. A török — (I. dr. Kúnos 
. Ignácz a) 
— vitézségéről. Egy franczia költő a magyar — (I. 

Barkó Dénes a.) 
Nucleinjában. A  metaphosphorsav kimutatása az 

élesztő — (1. Liebermann Leó a.) 
Numismatikai dolgozatairól. Jelentés Szász-Kóburg- 

Góthai Fülöp herczeg — (I. Goldziher Ignácz a.) 
— társulat. Magyar — (Il. ,Z." a.) 
— -ájához. Adalékok a havaselvi vajdaság — (1. Réthy 

László a.) 
Nummorum Hungariae. Magyar egyetem éremtár. 

Corpus — (Il. dr. Réthy László a.) 
Nuova-ja. Dante Vita — (I. Ferenczi Zoltán a.) 
Nuricsán József. A carbonylsulfid új képződési módja, 

(Math. és term. tud. értes. IX. 2.) 
— A tordai sósforrások eéhemiai elemzése. Kivonat. 

(Akad. ért. 45. és Math. és term. tud. ért. XI. 6/7.) 
, Nute" szava. A vogul evangéliom — (Il. Munkácsi B. a.) 
Nürnbergben. A germán múzeum — (Il. Hpl. a.) 
—. ej germán múzeumban. Sodronyzománczos korona — 

(I. Kövér Béla a.) 
Nyakláncz aranysodronyra fűzött lapis-lazuli kövekből. 

Római — (Arch. értes. XI. 1.) 
Nyákhártyájában véghezmenő chemiai folyamatokról. 

Tanulmányok a gyomor — (I. Liebermann Leó a.) 
Nyálhártyájában véghezmenő chemiai folyamatokról. A 

gyomor — (1. Liebermann Leó a.) 
Nyári Pálhoz. Báró Jósika Miklós levele — (I. Thúry 

Józset a.) 
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50 My Albert dr. báró. A liptagergei magyar teme- 
tőről. 6 ábrával. (Arch. értes. XXVI. 3.) 

— A pilinyi Árpádkori temető. 96 ábrával. (Arch. 
értes. XXIV. 1.) 

— A pilinvárhegyi könyhahuljadók helyről. (Arch. értes. 
XXII. 4.) 

— A pilinyvárhegyi őstelep. 24 ábrával. (Arch. értes.. 
XXIX. 5. 

— Ásatás a szécsényi fészekdvbeól 20 ábtkutái (Arch. 
értes. XXVII. 3.) 

— Magyar temetőről Csesztvén. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
— Szécsény-pinkahegyi leletről. 3 ábrával. (Arch. értes. 
EK VIIT: 5.) 
— Temető, királyságunk első századából. 112 ábrával. 

(Arch... értes. XXII. 3.) 
Nyegre László. Máramarosmegye. 50 lap. 1900. — —.60 
Nyelv rövid alaktana. A déli lapp — (1. Halász Ignácz a.) 
— nagy szótára. A finn — (Il. Sz. J. a.) 
— hazája. A glagolita ,é" és az ószlovén — (1. Asbóth 

Oszkár a.) : 
— dialectusai. A görög — (I. Pecz Vilmos a.) 

. — thesaurusának terve. A görög — (1. Darkó Jenő a.) 
. — ismertetései. A  középázsiai török — (I. Thúry 
; József a.) 
.  — árja és kaukázusi elemei. A magyar — (Il. Asbóth 

" "- Oszkár a.) 
— egy külföldi egyetemen. A magyar — (1. Simonyi 

. — Zsigmond a.) 
— hódítása az utolsó tíz év alatt. A magyar — (I. 

Vargha Gyula a.) 
— keresztény terminologiája. A magyar — (1. Melich 

János a.) 
."— néhány szerkezetéről. A magyar — (1. Misteli 

Ferencz a.) 
— kérdése. A nemzetközi segéd — (I. Goldziher 

Ignácz a.) 
501 
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Nyelv 

Nyelv. A XIV. századbeli oszimán- "török. — (l. Thúry 
József a.) 
szótára. A szlovén — (I. Melich Jákó a.) 
idegen elemei. A förök — (Il. dr. Kúnos Ignácz a.) 
magyar elemeiről. A török — (1. dr. Kúnos Ignácz a.) 
szóképzése. A förök — Kivonat. (1. dr. Kúnos Ignácz a.) 
kérdéséhez. A világ — (I. R. M. a.) 
kérdése újabb irodalmunkban. Az egyéni — (1. Ru- 
binyi Mózes a.) 
hazája és a magyar honfoglalás. Az egyházi szláv — 
(I. Volf György a.) 
kérdése a mai görögöknél. Az irodalmi — (I. Pecz 
Vilmos a.) 
eredete. Az oláh — (I. Alexics György a.) 
idegen elemei. Az oszmán-török — (I. dr. Kúnos I. a.) 
hazája. Az ó-szlovén — (1. Asbóth Oszkár és Volf 
György a. is.) 
Az új-görög — (1. Pecz Vilmos a.) 
ismeretéhez. Adalék a d RAKOSÁBUNNAA — (1. Budenz 
József a.) 
régi török és mongol elemeihez. Adálékok a magyar — 
(I. Munkácsi Bernát a.) 
török elemeihez. Adalékok a vogul — (Il. Gombocz 
Zoltán a.) 
és helyesírás történetéhez. Adatok a magyar — (ll. 
Melich János a.) 
mongol elemeihez. Adatok a magyar — (I. Sz. J. a.) 
szófejtő  szótárához. Adatok a magyar — (Cl. 
s, Magyar" a.) 
Egy új árja — (Il. Schmidt József a.) 
— — idg. (az u. n. ,tochár") — (Il. Schmidt J. a.) 
eredetéről. Paul és Wundt a — (I. Gombocz Z. a.) 
és helyesírás történetéhez. Adatok a magyar — (l. 
Melich János a.) éj 
és széptudományok köréből. Ertekezések a — (l. 
, Ertekezések" a.) 
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. Nyelv tanításáról Gabelentz a latin és görög — (1. 

. — . Kalmár Elek a.) : 
Ke az Árpádok korában. Hogy hangzott a magyar — 
4 (I. ifj. Szinnyei József a.) 
. — Kisázsiai török — I. Brüssza-Ajdin vidéki nyelv- 

mutatványok. Népdalok. — II. Brussza vidéki szó- 
lások. — III. Lázdalok. — Szójegyzék. (I. dr. Kúnos 
Ignácz a.) i 

— régi német jövevényszavai. Melyik . nyelvjárásból 
valók a magyar — (1. Melich János a.) 

."— VI. Svéd-lapp — (I. Halász Ignácz a.) 
— tanításáról. Gabelentz a latin és görög — (Il. Kalmár 
. Elek a.) 
— -be került szláv szók átvételének helye és jók A 

magyar — (Il. Asbóth Oszkár. a.) 
— — átment magyar szők. Az oláh — (Il. Asbóth 0. a.) 
— -beli kiegészülésről. A" — (I. Petz Gedeon a.) 
E jén; A -k többesjel a lapp — (I. Beke Ödön a.) 
— — A szláv szók a magyar — (I. dr. Asbóth O. a.) 
— — A t 3, s, z, §$ és Z hangok története a moldvai 

csángó — (I. Wichmann György a.) 
— — Hangsúly a magyar — (I. Balassa József aj 
— — Latin élemek a román — (Il. Draganu Miklós a.) 
— — Lengyel és szlnvén szók a magyar — (I. Asbóth 

. Oszkár a.) 
— — Osszét szók a magyar — (Il. Simonyi Zsigm. a.) 
— — Osszét szók az ugor — (Il. Simonyi Zsigm. a.) 
—- — "Török elemek a bosnyák. — (I. Kúnos Ignácz a.) 
— -botlások. (I. Balassa József a.) 
—- -bölcsészeti dolgozatok. (1. Rubinyi Mózes a.) 
— -család helyzete az idegen nyelvek körében. Az 

italiai — (1. Schmidt József a.) 
— — — indogermán nyelvek körében. Az italiai — 

(I. Schmidt József a.) 
— -e. A gyermek — (I. Balassa József a.) 
— — A liv nép és — (Il. Setálá Emil a.) 
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Nyelve. Ada-Kále népe és — (Il. Kúnos Ignácz a.) 
— — és költészete. A török nők — (li. Kúnos Ignácz a.) 
— -ek állami szabályozása. A — (Il. dr. Balogh A. a.) 
— — rythmusáról. A török — (Il. Kúnos Ignácz a.) 
— —  hangtörténetéhez. Az altaji — (Il. Gombocz Z. a.) 
— — körében. Az italiai nyelvcsalád helyzete az 

idegen — Kivonat. (I. Schmidt József a.) 

— — — indogermán — (Il. Schmidt József a.) 
— — ősrokonságának kérdéséhez. Az indogermán és a 

finnugor — (Il. Wiklund K. B. és Schmidt J. a. is.) 

."  — összehasonlító alaktanához: A mód- és időalakok. 
A névragozás. Az ugor — (Il. Budenz József a.) 

— — — a) Többes és kettős szám. b) Collectiv szám- 
nevek. c) Az igeragozás; alanyi, birtokos és tárgyi 
személyragok. (1. Budenz József hagyatékából a.) 

— — küzdelméről. Gabelentz felfogása a — (1. Kalmár 
Elek a.) 

— — — Schuchhardt felfogása a — (1. Petz Gedeon a.) 

— — számára. Fonetikus írás a finn-ugor — (1. Balassa 
József és Szinnyei József a.) 

— — Sszókészletének eredetéhez. Adalékok az obi- 
ugor — (I. Gombocz Zoltán a.) tg 

Nyelvekben. A hangsúly a germán — (l. Petz G. a.) 
— A hangsúly a szláv -— (1]. Asbóth Oszkár a.) 
— A magyar , göröngy" szó és az a : u hangok váltako- 

zása a szláv — (I. Asbóth "Oszkár a.) j 

— Altaji elemek a szláv — (I. Munkácsi Bernát a.) 

— Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar — (ll. 
Munkácsi Bernát a.) 

— Egy ,epe" jelentésű szó az ugor — (Il. Munkácsi. 
Bernát a.) 

— Iráni elemek finn-ugor — (I. Munkácsi Bernát a.) 

— Magyár műveltségi szók kaukázusi — (Il. Munkácsi 
Bernát a.) 
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Nyelvemlék. A tihanyi apátság 1055-i alapító oklevele 
mint — (Il. Szamota István a.) 

— Egy ó-török — (Il. Kúnos Ignácz a.) 
— a XV. századból. Latin-magyar — (Il. , Finály Hen- 

rik: A beszterczei szószedet" a.) 
— -eink a könyvnyomtatás koráig. (1. Zolnai Gyula a.) 
— — olvasása. Középkori — (I. ifj. Szinnyei József a.) 
— -ek második kötetének kétféle kiadása. A Régi Ma- 

gyar — (Akad. értes. 106.) 
— — A schlügli latin-magyar — (Akad. értes. 47.) 
— — Az aranyos-széki mohácsi — (l. Hunfalvy Pál a.) 

. — — szókincsünkben. Alán — (]. Munkácsi Bernát a.) 
— — Finn — (Nyelvt. közl. XXIII. 4.) 
— — a XVI. század első feléből. Ismeretlen — (l. 

Bartha József a.) 
— — a XIV. század végéig. Török — (1. Thúry 

József a.) 
Nyelvemléktár új kiadása. A — (I. Katona Lajos a.) 
— Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerkesz- 

tik: Budenz József, Szarvas Gábor és $Szilády 
Áron. XIV. kötet: Lobkowitz codex. — Batthyányi 
codex. — Czech codex. — Közzéteszi Volf György. 
XVLVIII és 352 lap. 1890. 4.— 

— — — — XV. kötet: Székelyudvarhelyi codex. Sajtó 
alá rendezte Szabó Sámuel. — Guary codex. — 
Nádor codex. — Lázár Zelma codex. — Birk 
codex. — Piry hártya. Közzéteszi Katona Lajos. 
XLIII és 360 lap. 1908. 6.— 

— befejezése. A — Kivonat. (I. Katona Lajos a.) 
Nyelvemléktöredék. Egy újabban talált — (I. Jablonkay 

Gábor a.) 

Nyelvében. Magyar jövevények az erdélyi szászok — 
(I. Melich János a.) 

Nyelvének fejlődése. A gyermek — (Il. Balassa József a.) 

Nyelvérintkezés. Ősi török-árja — (1. Munkácsi B. a.) 
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Nyelvészet előjnozaltádára. Alpi vány a finn-ugor — 
(Nyelvt. közl. XXVI. 1.) 

— terén. Esemény az urálaltáji — (I. Simonyi Zs. a.) 
— -i füzetek. (I. Simonyi Zsigmond a.) ; 
— — irodalom. Votják — (Il. Szilasi Móricz a.) 
-—  — tanulmányok. (I. Szinnyei József a.) 
— — tanulmányutak. (Nyelvt. közl. XXIX. 4.) 
— — tanulmányutam az éjszaki osztjákok földjén. Ki- 

vonat. (1. Pápay József a.) 
— -ről. Az újabb finn — (I. Simonyi Zsigmond a.) 

Nyelvhasonlítás történetéhez. A finn-ugor — (I. Kiss 
KNŐ A) 6 ; 

— -hoz. Adalékok az ugor-szamojéd — (Il. Munkácsi 
. Bernát a.) 

Nyelvhasználat és. a Homeros-kérdés. A Homeros-féle 
. költői — (Il. Gyomlay Gyula a.) 

s Nyelvi emléke." Ősvallásunk egy-két — I. A nap; 
szó. (1. Prikkel R. Marián a.) ; 

— érintkezések. Magyar-oszmán — (Il. Kúnos Ignácz a.) 
— sajátságai. A Pozsonyi codex — (I. Schmidt Győző a.) 

Nyelvjárás. A felső-lozvai vogul — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— ügyében. A háromszéki — (Il. Horger Antal a.) 
— A vogul nyelvjárások szóragozása. IV. A kondai 

.- vogul — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— ihangtana. A niczkyfalvai német —- (Il. dr... Kráuter 

Ferencz a.) ik 3 
— A vogul nyelvjárások. V. A: pelimi — (I. Munkácsi 

Bernát a.) 
— A vogul nyelvjárások VI. A tavdai — (1. Munkácsi 

Bernát a.) 
— A vashidegkúti szlovén — (I. Pável Ágost a.) 
— alaktana. A verbászi német — (1. Lindenschmidt M. a.) 

— Éjszaki vogul nyelvmutatványok. (Fordítással és 
jegyzetekkel.) A vogul nyelvjárások. szóragozása. 
Bevezetés. I. Ejszaki vogul — (I. dr. Munkácsi B. a.) 
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Nyelvjárás hangtana. Az alsó-meczenzéfi német — (l. 
. — dr. Gedeon Alajos a.) 

. — hangtana. Az isztiméri német — (I. Hajnal M. a.) 
— Nyelvmutatványnyal Alsólozvai vogul — (Il. dr. Mun- 

kácsi Bernát: A vogul nyelvjárások szóragozása. III.) 
Nyelvmutatványokkal. . Középlozvai vogul — (I. dr. 

. Munkácsi B.: A vogul nyelvjárások szóragozása. II.) 
— -sziget. A halmágyi — (I. Horger Antal a.) 
— -a. A szepesi felföld német — (Il. Gréb Gyula a.) 
— — birálatához. Mátyásföld — (I. Zolnai Gyula a.) 
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-ához. A moldvai csángók — (Il. Rubinyi Mózes a.) 
-ban. A feltételes és felszólító módú időalakok a 

.. háromszéki — (I. Erdélyi Lajos a.) 
— — A genitivus a verbászi német — (I. Theisz F. a.) 
—:— A jo: gy változás a hazai szlovének nyelvében 

. és a dunántúli magyar — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— — lIdőalakjaink és módjaink a iáRSÁLAAÁBB — (ll. 
. Erdélyi Lajos a.) 
— -ból valók a magyar nyelv régi  jövevényszavai? 

" : Melyik — (I. Melich János a.) 
— -ának hangtani sajátságai. Udvarhely  vármégye 

székely — 1. Horger Antal a.) 
— -i adalékok. Tatár — (I. Pröhle Vilmos a.) 
— -ok. A dobsinai német — (I. dr. Mráz Gusztáv a.) 
— — A háromszéki — (1. Horger Antal a.) 
— — A magyar — (I. Veress Ignácz a.) 
— — osztályozása és ARJÉRIRÉHBEK A magyar — (1 

Balassa József a.) : 
— — A svédországi lapp — (I. Halász Ignácz a.) 
— —  szóragozása. Bevezetés. — I. Éjszaki. vogul 

nyelvjárás. — Éjszaki vogul nyelvmutatványok (For- 
dítással és jegyzetekkel.) — II. Középlozvai vogul 
nyelvjárás nyelvmutatványokkal. — III. Alsólozvai 
vogul nyelvjárás. Nyelvmutatványokkal. — ÍV : A kon- 
dai vogul nyelviárás. — V. A pelimi nyelvjárás. — 
VI.A tavdai nyelvjárás. A vogul — (1.dr. Munkácsi B. a.) 
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Nyelvjárások szóragozása. A vogul — (I. Ugor füzetek 
If a. is) 
— fejlődése alapján. A hangváltozás törvényszerű- 
ségéről a kfn. — (Il. Schmidt Henrik a.) 
— hangtana. A kalaznói német — (Il. Scháfer I. a.) 
— Kisebb Lule-lappmarki — (1. Halász Ignácz a.) 
— Magyarországi német — Szerk. Petz Gedeon. (Il. 
, Magyarországi" a.) I 
— Magyarországi szláv — (I. , Magyarországi szláv 
nyelvjárások" a.) 
— -ról. A hazai idegen — Kivonat. (I. Petz G. a.) 
-ra vonatkozólag. Van-e , senki" jelentésü közép- 
lozvai vogul khals? Kérdés a felsőlozvai vogul — (I. 
Vasverő Rajmund a.) 3 
-ról. A háromszéki —- (I. Erdélyi Lajos a.) 

Nyelvkérdésről. Brugmann a mai görög — (Il. Pecz 

HE 

Vilmos a.) 
-könyvekről. Jelentés a Petrovoszello községtől fel- 
ajánlott 500 Írtos jutalomért pályázó, oláhnyelvű 
népiskolákban használandó magyar — (Akad. érte- 
sítő 120.) 
-mutatvány. Liv — (Il. Setülü Emil a.) 
— -ok (fordítással és jegyzetekkel.) A vogul nyelv- 
járások szóragozása: Bevezetés. — 1. Ejszaki vogul 
nyelvjárás. —  Ejszaki vogul — (I. dr. Munkácsi 
Bernát a.) 
— — Kisázsiai török nyelv. I. Brusza-Ajdin vidéki 
népdalok. — (Il. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— — önéákk -— Szójegyzékkel. (I. Budenz József a.) 
-őr." (I. , Sz" a.) 
— A S 7aKÁBÉN — (Akad. értes. 2.) 
-philosophiai problemák. (1. dr. Szemere Samu a.) 
-re. A mordvin határozók, tekintettel a finn — (I. 
Steuer János a.) 
-rokonság kérdése. Az ugor-szamojéd — (1. Halász 
Ignácz a.) 
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Nyelvről. Misteli a magyar — (I. Balassa József a.) " 
— -tan. Cseremisz — (Il. Beke Ödön a.) 
— — magyarul és a mai görög verstan. Két újgörög — ((]. 

Télfy Iván a.) 
— — Pite-lappmarki szótár és — (I. Halász Ignácz: 

Svéd-lapp nyelv VI.) 
— — Rövid Mongol — (I. Budenz József a.) 
— — Tüzetes magyar — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— — Új finn — (I. Sz. J. a.) 
— — Votják — (I. Nyelvt. közl. XXVI. 2 
— — -ai. Czuczor és Vörösmarty iskolai — (I. dr. 

Illésy János a.) 
— — -i alakok a Halotti Beszédben. Ismeretlen — (l. 

Szinnyei József a.) 
— -tanítás. A hellén — (l. Télfy [Iván a.) 
— — Újabb hellén munkák és a hellén — (I.dr. Télfy 

Iván a.) 
— -tanulmányok. Északi-osztják — (I. Pápay József a.) 

"— -történeti adatok Debreczen városának régi jegyző- 
könyveiből. (1. Zolnai Gyula a.) 

— — Szótár. A Magyar — (Akad. értes. 2.) 
— -— — Régi magyar nyelvünk és a — (I. Ballagi A. a.) 

."— — Szótár és a kritika. A — (Il. Szarvas Gábor a.) 
— —  Szótárból kimaradt régi magyar szavak. A — (I. 

Szeremlei Samu a.) 

Nyelvtudomány. A M. Tud. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának megbizásából szerkeszti Asbóth Oszkár. 
Minden kötet 4 füzetben jelenik meg. Egy-egy füzet 
ára 1 K 50 fillér. Előfizetési ára 6.— 

I. kötet. (1906/1907.) IV és 320 lap. 
IE 5 3: (1908/1909.)-EVSŐS 320 lap. 

III.  , (1910. Eddig 2 füzet.) 

— jövő feladatai. Kivonat: , Munkácsi Bernát: A vo- 
gulok vallásos költészete" cz. értekezéséből. (Akad. 
értes. 33.) 
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Nyelvtudomány ellen. A — (Il. R. M. a.) 

- 

és telepítések története, különös tekintettel az erdélyi 
szász telepítésre. (1. Schullerus Adolf a.) 
-a. Révai Miklós — (Il. Melich János a.) 
-ban. Kisérlet a — (Il. Rubinyi Mózes. a.) 
-i bizottság és a Nyelvtudományi Közlemények. A — 
(Akad. értes. 1.) 
— — félszázados munkássága. A — (Il. Simonyi 
Zsigmond a.) 
— folyóirat. Új — (Akad. értes. 197.) 
— irányok és föladatok. (1. Petz Gedeon a.) .. 
— jutalomról. Jelentés a Marczibányi — (Akad. 
értes. 29.) 

Nyelvtudományi Közlemények. A Nyelvtudományi 
bizottság és a — (Akad. értes. 1.) 
— XXI. kötete. A — Ismertette Budenz József. 
(Akad. értes. 4.) 
— XXII. kötete. Bemutatta Budenz József (Akad. 
értes. 24.) 
— Szerkeszti a XXII. kötet 4. füzetéig bezárólag 
Budenz József, a XXII. kötet 5. füzetétől Simonyi 
Zsigmond ésa XXVI kötettől Szinnyei József. XXI. 
kötet. 3—6. füzet. (1889—1890.) és XXII. kötet. 
1—6. füzet. (1890—1892.) Egy-egy füzet ára 1.— 
A XXIII. kötettől kezdődőleg minden kötet 4 füzet- 
ben jelenik meg. Egy-egy füzet ára 1.50 
— "XXIII. kötet. (1893.) — XL. kötet. (1911.) — 
Mutató az I—XXV. évfolyamboz. (1. Simonyi Zs. a.) 
— a multban s a jövőben. A — (Il. Simonyi Zs. a.) 
— jövőbeli programmja. (Akad. értes. 39.) 
Társaság. S7etéás — "(Nyelvt. közl. XXXIII. 3/4., 
XXXIV. 3/4.) 
-újítás és az idegenszerűségek. A — (1. Simonyi Zs. a.) 
— győzelme. A — (Il. Váczy János a.) 
— -tók ellen 1795-ből. Gúnyirat a — (I. Szily 
Kálmán a.) 
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Nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. Régi magyar — 
(I. Ballagi Aladár a.) 

Nyeremény- és  veszteségszámlája. A M. Tud. Aka- 
démia — 1890 deczember 31-én — 1909 deczember 
31-én. (Akad. értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 
110, 122, 134, 146, 158, 170, 182, 194, 206, 219, 
231, 243. és 255. számaiban.) 

Nyergek a n. múzeumban. Elefántcsont — (1. Kárász 
Leó a.) 

Nyéki ásatás. Alsó — (I. Haugh Béla és Wosinszky 
Mór a." is.) 

Nyilas István. Milotai — (I. Bakóczi János a.) 
— — végrendelete. (I. dr. Illésy János a.) 
 Nyílás fényelhajlításáról. A köralakú — (I. Steiner 

Lajos a.) 
Nyirbátori ev. ref. templom. A — (Il. Gróh István a.) 
Nyiregyházai múzeumban. Őskori lándsacsúcsok Abauj- 

megyéből a — Ábrák. (Arch. értes. XXX. 3.) 
".— — Régi chirurgikus olló a — Ábra. (Arch. értes. 

XXVI. 1.) 
Nyirokereiről. Vizsgálatok a pofanyálkahártya — (I. 

Pólya Jenő és Navratil Dezső a.) 
Nyitrai" árulás 1621-ben. A — (I. dr. Komáromy 

András a.) 
— várbegy oldalában talált cserepek és csontok lel- 

helyéről. A — (I. dr. Ádám Endre a.) 
— -megyei ásatásaim eredménye. (I. Rakovszky Fe- 

rencz a.) : 
 "— -megyében. Pusztaveszi őstelep — (I. Sándorfi 

Nándor a.) 
— -szegi urnatemető. (1. Majláth Béla a.) 
"Nymphaea lotus csoport morfologiája és rendszertani 

tagolódása. A — (1. Tuzson János a.) 
Nyomda. Az ujszigeti — (I. néh. Szalay József a.) 
— -i dolgokról. Kolozsvári István levele Apafihoz — 

(Irod. tört. közl. XV. 4.) 
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. Nyomtatvány 1624-ből. Egyleveles — (I. ifj. Kemény 
Lajos a.) 

— Gróf Toldi Borbálának 1774. augusztus 26-án tör- 
tént halálára. Egyleveles — (Irod. tört. közlem. 
ANVII::19 

— -ok e-jelölései. A XVI. századbeli — (1. Trócsányi 
Zoltán a.) 

—  — Egyleveles — (I. Görög Ferencz a.) 
— — a XVIII. századból. Egyleveles — (l. Hellebrant 

Árpád a.) 
, ZSÁK s irodalomtörténeti adatok a kolozsvári reformá- 

tusok belső templomában. Egyleveles — (I. Zoványi 
Jenő a.) 

"— , kéziratok stb. kikölcsönzése tárgyában. Az Aka- 
. démiák Szövetségének határozata a — (Akad. ér- 
tesítő. 140.) 

— — Régi magyar codexek és — (I, , Nyelvemléktár" 
XIV. kötet a.) 

Nyugat-palaearktikus gőték két vérrokonáról. A — (I. 
Méhely Lajos a.) ; 

Nyugot kulturája Keleten. (1. Vámbéry Ármin a.) 

Nyugtatványa. Bethlen Gáborné — (I. dr. Illéssy Já- 
nos: Irod. tört. tarlózatok III.) ; 

Nyugtái. Balassa Bálint — (I. dr. Illéssy János a.) 

— o —. Két congressus. (Athen. XIV. 4.) 

, 0" (Magyar —) — szláv ,o." (I. Asbóth Oszkár a.) 
Obernyik levele Kölcsey haláláról. (I. Zsák J. Adolf a.) 

Obi-ugor nyelvek szókészletének eredetéhez. Adalékok 
az — (Il. Gombocz Zoltán a.) 

Objectiv előállítása. A leydeni batteria és inductorium 
árama lefolyásának vizsgálata és — (Il. Wittmann 
Ferencz a.) 

— -ismus  problemájához.  Metakritikai jegyzetek a 
logikai . — (1. Enyvvári Jenő a.) 
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. Observatorium— Okirat 

lö ratórtum. A kis-kartali — (I. Kövesligethy R. a.) 
aA "— létesítése a nagyszalóki csúcson. Meteorologiai — (I. 

Konkoly Th. Miklós a.) 
Me — -on 1887-ben eszközölt protuberantia észleletek. A . 

Haynald — (I. Fényi Gyula a.) 
. — — — A Nova (8. 1901) Persei photometriai megfigye- 

. 2 lése az ó-gyallai — (1. Báró Harkányi Béla a.) 
.  — — Kalocsán, 1881/8. Anemometer - észlelések a 
. —— Haynald — (I. Fényi Gyula a.) ; 

. Ochtinai templomok falképeiről. A geczelfalvi és — 
(I. Gróh István a.) j 

a Ocskay brigadéros. (1. Herczeg Ferencz a.) 

Bang (Nyitra m.) Középkori sírleletek — ú Sán- 
8 . dorfy Nándor a.) 
5 Odyssea tropusai. Az Ilias és — (1. Pecz Vilmos a.) 

— -ja. Homéros — (I. Palágyi Lajos a.) 

f . Oedipus-emlék. (1. dr. Ziehen Gyula a.) 
. — Offenbányai régi templom maradványairól. Az — (I. 
B: Téglás István a.) 
"a . Ofner Jenő. Politika és sociologia. (Athen. XIII. 2/3.) 

. Ogradinával szemben lévő Trajanus-emlék. Az Orsova 
közelében — (I. Neudek Gyula a.) 

ú . Ohmnak a galvánlánczra vonatkozó, feledésbe ment 
s egyik értekezéséről. (1. Heller Ágost a.) 

. — Ojunu. Török népszínjáték. Orta — Magyar fordítás. 
E (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Oki kapcsolat eredetéről, magyar őstörténeti vonatko- 
B 7 zások felhasználásával. Az — (1. dr. Pekár Károly a.) 

. — Okirat. Közjegyzői — Ráth György — báró Eötvös 
18 Loránd. (Akad. értes. 73.) 
. — — -ok. Zrinyi Miklós, a szigetvári hős életére vonat- 
"18 kozó levelek és — (1. Barabás Samu a.) 
. —— — -ról. Jelentés a dán kir. Akadémiától küldött — 
SM", . (Akad. értes. 21.) 

799. 
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Oklándi kúnhalmokról Udvarhely vármegyében. Az — 
(I. Solymossy Endre a.) 

Oklevele mint magyar nyelvemlék. A tihanyi apátság 
1055-i alapító — (1. Szamota István a.) 

— -i. A tihanyi apátság kritikus — (1. Erdélyi László a.) 
— — II. Béla király — (I. Fejérpataky László a.) - 
— — III. Béla — (I. Fejérpataky László a.) 
—. —. Kálmán király — (I. Fejérpataky László a.) 
— — Szent István király — és a Szilveszter-bulla. 

(1. dr. Karácsonyi János a.) 

— — -re. Tanulmányok a bosnyák bánság kezdetéről 
főtekintettel a körmendi levéltár — (1. Thallóczy 
Lajos a.) j 

. Oklevelek jegyzéke. A hamis, hibás keletű és keltezet- 
len — (Il. dr. Karácsonyi János a.) 

— Gyöngyösi István életéhez. (1. Nagy Iván a.) 
— II. István király korából. (1. Fejérpataky László a.) 
— Temes vármegye és Temesvár város történetéhez. 

IV. kötet. (I. Temes vármegye és Temesvár város 
története IV. kötet.) 

— -ben. A bácskai ú. n. római sánczok a régi — 
(I. Dudás Gyula a.) ú 

Oklevél. Egy Toldy Miklós és Györgyre vonatkozó 
ismeretlen — (I. Zsák J. Adolf a.) 

— Liszthy Lászlóról. Két — (Il. Illéssy János a.) 
."— másolatai. A m. tud. Akadémia történelmi bizott- 

ságának — (I. Ováry Lipót a.) 
— Szótár. A Magyar — Kivonat. (I. Zolnai Gyula a.) 

— -Szótár olvasóihoz. Kérelem a Magyar — (Il. Zolnai 
Gyula a.) 

— .Szótárhoz. Az — (1. Zolnai Gyula a.) 
— -tár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez. (Il. 

Fraknói Vilmos a.) 
— 6. előmunkálatai. Zsigmond-kori — (1. Fejérpataky 

László és Akad. értes. 27. a. is.) 



Oklevél— Olaj 

1 KÖ évél tára. "A B dlzay dsklád — (I. Mon. hung. hist. 
Br) 113 28.) 
— — A Frangepán-család — (Magyar történ. emlé- 
." kek I. 35.) 
— — A Héderváry-család — (1. Báró Radvánszky 

"38 Béla és Závodszky Levente a.) 
,. —— — A horvát véghelyek — (I. Magyar történelmi emlé- 
Be kek I. oszt. XXXI. kötet. 1.) 
. —— — — A Magyarország és Szerbia közti összekötte- 
. — , tés — (I. Magyar történ. emlékek I. oszt. 33. köt.) 

— — Magyarország melléktartományainak — (I. Ma- 
gyar történelmi emlékek. I. oszt. XXXI. és XXXIII. 
kötet.) 

Okmány a váradi szent szobrok tervezett elszállításá- 
nak történetéhez 1599-ből. Két kiadatlan — ((. 

NM : — Csontosi János a.) 
. — — -ok. Marosvásárhelyi török — (Il. Kégl Sándor a.) 
— — — -tár. Anjoukori — (I. , Anjoukori okmánytár" a.) 
. —— — — Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történeté- 
M" . hez. (1, Gindely Antal a.) 
. —. — —  Hadtörténelmi — (A , Hadtörténelmi Közlem." 

minden számában.) 
.— — Hazai — (I. , Hazai okmánytár" a.) 
— -tára. Magyarországi boszorkányperek — Szerkesz- 

tette Komáromy Andor. XXIII és 783 lap. 1910. 
15.— 

Okság (causalitas) és a részesség a magyar büntető- 
9. jogban. Az — (Il. Wlassics Gyula a.) 

Oktatás. Schleiermacher és a főiskolai — (I. Raffay 
Sándor a.) 

.— tárgyában. Justinianus , Omnem reipublicae" kez- 
detű rendelete a jogi — (I. Vécsey Tamás a.) 

— -ügy az amerikai Egyesült-Államokban. Égyház 
és — (Il. Várnay Sándor a.) 3 

. , Olajfák hegye" Beszterczebányán. Az — (I. Szumrák 
út Pál a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 51 
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Olasz , Bánk-bán" novella. Egy — (I. Katona Lajos a.) 
— és horvátországi leletekről a honfoglalás korából. (I. 

dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— hadjárat. Az 1866. évi osztrák — (I. Rónai Horváth 

Jenő és Szécsi Mór a. is.) 
— irodalom története. Az — (Il. Radó Antal a.) 
Olasz József. Szánoki Gergely. (Írod. tört. közl. 

AL 2) 
— karolingi mondákra. Magyar befolyás az — (I. Rényi 

Rezső a.) 
— keramika remekművei a renaissance korában. Az — 

(I. Wartha Vincze a.) 
— képei. A bpesti országos képtár — (I. Venturi A. a.) 
— költemény. , Attila" a kütya-fajzat. XVI. századi — 

(1. Ballagi Aladár a.) 
— költő Mátyás királyhoz. Egy — (I. Hegedűs I. a.) 
—- könyvtárakban. Irodalomtörténeti tarlózások az — (l. 

Hegedűs István a.) 
— levelek. Arany Jánoshoz intézett német, franczia, 

angol és — (Il. A. J. levelezése IV.)  - 
— -országban. A renaissance-kori műveltség — (l. 

Burckhardt Jakab a.) 
— — , némi tekintettel Mátyás királyra. A renaissance- 

kori művészet, mint korszellem kifejezője — (I. dr. 
Janicsek József a.) 

— — i XV. századbeli íróknak Mátyás királyt dicsőítő 
művei. (I. Irod. tört. emlékek II. kötet.) 

—  renaissance emlék. Három magyar érdekű — (I. 
Pulszky Károly a.) 

— szavainkhoz. (1. Simonyi Zsigmond a.) 
Oláh érmek a Weifert-féle gyűjteményben. Déli szláv 

és — (I. dr. Réthy László a.) 
—. Gábor. Ál-Csokonai versek. (Írod. tört. közl. XVII. 4.) 
— Ál-Petőfi vers? (Irod. tört. közl. XVII. 4.) 
— Csokonai két ismeretlen verse. (Irod. tört. közl. 

XVI 17 
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. ——— Oláh Gábor. Csokonai-religuiák. (Irod. tört. közl. XVIII.2.) 
— Emlékezetnek okáért. Üsokonai M, (Irod. tört. közl. 

Rv..1.) 
.  — Jókai és Debreczen. (Irod. HA közl: XVI. 2., 83.) 

— Új adat Szenczi Molnár Albert utolsó évei történe- 
téhez.- (Irod. tört. közl. XV. 3.) 

Oláhjai és a vallás-unió. Bihar vármegye — (Il. Bunyitay 
Vincze a.) 

Oláh Miklós családi viszonyai és Hungariája. (1. Hunfalyy 
Pál a.) 

— és Drugeth György síremlékei Nagy-Szombatban. (I. 
dr. Gyárfás I. Tihamér a.) 

Oláh nyelv eredete. Az — (I. Alexics György a.) 
— nyelvbe átment magyar szók. Az — (I. Asbóth O. a.) 
— nyelvű népiskolákban használandó magyar  nyelv- 

könyvekről. Jelentés a Petrovoszello községtől fel- 
ajánlott 500 frtos jutalomért pályázó — (Akad. 
értes. 120.) 

. — -ok költöztetése Délmagy arországon a mult század- 
ban. (I. ÜNENT ERŐ Jenő a.) 

— — története. Az — (Il. Hunfalvy Pál a.) i 
— plugar. A horvát plugarina és az — (Il. Asbóth 0. a.) 
— templom. A felsőszombatfalvi és a nándorvályai — . 

(I. Supka Géza a.) 
— zsákodi bronztükörről. 1 ábrával. Az — (I. Téglás 

István a.) 
Olchváry Ödön. Bethlen Gábor első támadása IL. 

Ferdinánd ellen. 2 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. 
III. 3., 4.) 

e hadseregének szervezete és hadviselési módszere 
a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban. (Hadtört. 
közl. I. 4.) 5 

Oldatok molekuláris felületi energiájáról. (1. Pekár D. a.) 
— felületi feszültségéről. Vizes — (I. Zemplén G. a.) 
Oidékonysága vízben. A szénhydrogének haloidszárma- 

. zékainak — (I. Rex Sándor a.) 
51" 

TÖVTSZL RL ERÉNY PE LTŰL METTRE ZAGATNBÉSTEN ATKA ENNE EE 7 Eng LE KSE LAN ZSÉL T ag 0 KÖLNTK 
ágát Jó LV] új KAGÁÁGT [da dt) TO OZ tak tol Let új vé ARVést jtázé vet 99 térek ETL TAL TÁG TAEEL LE ÉV 40 1. VVK RETTEL EE ÖLT e 5 
VENeltetyutőt 47 944 ÚRsE ? pals BZ aaa Av a 
DÍ ANSÉNÁÉ ve Vrté ta ? és áj atóeb B, 

§ / e új 1 y 4 v 4 
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Oldhatósága vízben. A gázok — (I. Winkler Tájóú a.) 
— — Az oxygén gáz — (I. Winkler Lajos a.) 
— -ára. Az elektromos áram befolyása a fémek — (I. 

Fabinyi Rezső a.) 
— -áról vizben. A gázok — (Il. Winkler Lajos a, 

. Olivecrona Kanut kt. -. 1895. febr. 2. (Akad. értés. t00.Jók 
Olló a nyiregyházi múzeumban. Régi chirurgikus — 

Ábra. (Arch. értes. XXVI. 1.) 
Olsavszky Viktor. (Il. Klug Nándor és — a.) 

. Olt közötti részlete Udvarhelymegye éjszaki és keleti 
hegységeiben Oroszfalutól Alsó-Rákosig. A Limes 
Dacius két Küküllő és — (I. Téglás Gábor a.) 

.. Oltár. A szepeshelyi Szent Mihály — (1. dr. Éber L. a.) 
— Két aguincumi — Ábra. (I. Hekler a.) 
— Puszta-Dörögdön. Római fogadalmi — (I. Récsey 

Viktor a.) 
— -a. A bártfai plébániatemplom régi barokk — (l. 

Myskovszky Viktor a.) 
— — Esztergomban. Andrea Ferrucci Bakács — (I. dr. 

Kenczler Hugó a.) 
— — a M. N. Múzeumban. Harmadik DUÉSB főherczeg — 

(I. dr. Éber László a.) 
— -áról. Domborműves bioránttsonttáblábsiká a salernói 

székesegyház — (Il. dr. Strzygovszky József a.) 
. — -kája. Árpádházi boldog Margit állítólagos házi — 

Részlet. (1. Czobor Béla a.) 
— -kő. Megkerült római — (Il. Récsey Viktor a.) 
— kredenczek. Erdélyi — (I. dr. Roth Viktor a.) 
—- -ok alakja és diszítése. A pannoniai — (1. Hampel 

József a.) 
— -ról Szamosujvárott. Római áldozati — (1. Ornstein . 

József a.) 3 
— -sátra és többi szobrászati maradványa. A pécsi 

székesegyház egykori — (Il. Gerecze Péter a.) 
Oltás megkezdéséről Budapesten. Az antirabikus védő- 

oltások jelen állásáról s az — (Il. Hőgyes Endre a.) 

Eszt tte TT NT EST 
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gy Oltmelléki őstelepről. Festett keramika az — (1. Teutsch 
Gyula a.) 

—  — szorostól a Vaskapuig. Az erdélyi havasok geotekto- 
nikai vázlata az — (1. Inkey Béla a.) 

Oltványainak forradásáról . A szőlő fás — (l. Istvánffi 
Gyula a.) 

Oltványi pályázatról. Jelentés az — (Akad. értes. 185, 
191, 233.) 

Olvadáspont jának jelentősége a gyomor mechanikai 
működésében. A zsírok — (I. Tang] Ferencz és 
Erdélyi Sándor a.) 

. — Olvasása. Középkori nyelvemlékeink — (I. ifj. Szinnyei 
József a.) 

 Ombrometriai tanulmányok a magyar korona területén, 
(1. Bogdánfy Odön a.) 

. Omentalis és mesenterialis tömlők. A hashártya-töm- 
lőkről: Peritonealis, retroperitonealis, — (1. Genersich 
Antal a.) 

, Omnem reipublicae" kezdetű rendelete a jogi oktatás 
tárgyában. Justinianus — (Il. Vécsey Tamás a.) 

Onagrinum temetőjéből. Feliratos kő a castellum — (Il. 
Téglás Gábor a.) 

, Opoljenik" ősemberi telepen Monostorszeg határában. 
Ásatásáról az — (Il. Gubitza Kálmán a.) 

Oppert Gyula kt. Tr. 1905. aug. 21. (Akad. értes. 195.) 
— emlékezete. Felolvasta Kégl Sándor 1. t. 1907. febr. 

25. (Akad. értes. 208.) 
Oppianus halieutikájának kézirati hagyománya. A 

ciliciai — (]. Vári Rezső a.) 
— kézirati hagyománya. (i. Vári Rezső a.) 
Oppolzer Tivadar k. tag fölött. Konkoly Miklós tiszt. 

tagtól. Emlékbeszéd — (1. Emlékbeszédek VI. 5.) —.30 
Optikai ismeretéhez. Az antipyrin kristálytani és — (I. 

Zimányi Károly a.) 
. — — Adatok a korund kristálytani és — (I. Melczer 

Gusztáv a.) 
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Optikai rö dsdÉK periodikus ölbtromdk áramok kisérleti 
megvizsgálására. (Il. Wittmann Ferencz a.) 

— viszonyairól. A Schuller-féle arsensulfid kristálytani 
és — (Il. Krenner József a.) 

— .— A Schuller-féle arzénsulfid morphologiai és — (Il. 
Krenner József Sánd. a.) 

Optimismus. (1. , Euelpides" a.) 

Oratiója. Páriz Pápai vérses — (Irod. tört. közl. VII. 
2: , Vegyesek.") 

. Orbán Balázs báró. 1829—1890. (Akad. értes. 21. és 
., Arch. értes. X. 3.) 

Orcza. (I. Sz. J. a.) 

Orczi lelet, nem Oroszi lelet. (1. M. Gy.-a.) 

Orczy és Boethius. (l. Török Konstantin a.) 

Orczy Lőrincz báró fordító munkásságához. Orczy és 
Boethius. Adalékok — (Il. Török Konstantin a.) 

— -hez 1757-ből. Gróf Batthyány Lajos levele had- 
kiegészítési ügyben — (Hadtört. közl. IX. 4.) 

. Oresaci , Sidova" nevű földvár. Az — (1. Téglás G. a.) 

Orestiája alapján. Aeschylus valláserkölcsi világnézete — 
(I. Schneller István dr. a.) 

Organikus vegyületek phosphor- és nitrogéntartalmának 
guantitativ . meghatározása  natryumperoxyddal. (Il. 
Konek Frigyes a.) 

— — , továbbá szenek, kőolajok, bitumen és egyéb 
anyagok kéntartalmának meghatározására. Gyors és 
egyszerű guantitativ eljárás — (1. Konek Frigyes a.) 

Orientalis, egy új ősemlős Erdély közép-eocaen réte- 
geiből. Prohyracodon — (I. Koch Antal a.) 

— -ta. Renan mint — (I. Goldziher Ignácz a.) 
— -ták nemzetközi congressusáról. Jelentés az — (I. 

Goldziher Ignácz a.) 
Orion-köd legtökéletesebb rajzai. A nagy — (1. Gott- 

hard Jenő a.) 
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Ormódi aranykincs érmei. Az — (I. dr. Kuzsinszky B. a.) 
— aranykincsről. Bereg m. Az — (Il. Lehóczky T. a.) 

A . — Vilmos alapító levele. (Akad. értes. 168.) 

"Ormódy Amélia-jutalomról. Jelentés az — (I. Hegedűs 
István a.) 

Ormós Zsigmond Il. tag $r. 1894. nov. 16-án. (Akad. 
értes. 65. és Arch. értes. XIV. 5.) 

Ornámentika a honfoglalási kor emlékein. (1. Hampel 
József a.) 

— — -ja hazánkban. A népvándorlási kor — (I. Hampel 
József a.) 

. Ornithologiai hagyatéka. Petényi I. Salamon — (I. 
Herman Ottó a.) 

Ornstein József. A ravennai geographus ismeretlen 
. dáciai útvonala. (Arch. értes. XVII. 5.) 

— A szamosmelléki új várról. (Arch. értes. XVI. 3.) 

— A szamosujvári Athene szobrocskáról. 1 ábrával. 
(Arch. értes. XII. 4.) 

— Adalék a Ravennas-féle , Congri" alkalmazásához. 1 
ábrával. (Arch. értes. XXI. 4.) 

— ásatásáról a Szamosujvár melletti római castellum- 
a ban. Ábrával. (Arch. értes. XXII. 1.) 
X — Egy síremlékről a szamosujvárnémetii ev. ref. tem- 

plomban. 1 ábrával. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— Római áldozati oltárról Szamosujvárott. 1 ábrával. 

.  . (Arch, értes. XXIII. 1.) 
— —  emlékkő Hesdáton. (Arch. értes. XXIII. 5.) 
— — Római föliratú kő Szamosujvárról. (Arch. értes. 

XVII. 4.) 
— Újabb leletekről a Szamosujvár;melletti római telepről. 

(Arch. értes. XIII. 4.) 

Orosházai sírmező. Az — (I. Majláth Béla a.) 
Orosz agrár-reform. Az — (Il. Várnai Sándor a.) 
— arch. congressus. VIII. — ((. ,,r. I." a.) 
— — — Kievben. IX, — (I. dr. Jankó János a.) 
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. Orosz Endre. A papfalvi bronzleletről. (Arch. értes. 
XXVII. 1.) 

. — A ,petrisi" öőstelep Szamos-Ujvártt. (Arch. értes. 
XXI. 1. 37 ábrával. Arch. értes. XXI.2.90 ábrával. 

. Arch. értes. XXI. 3. 37 ábrával.) 
— A szamosujvári római castellum praetoriumában vég- 

zett ásatásról. 4 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 3.) 
—- A tasnádi neolithkori telepről. (Arch. értes. XXX. 2.) 
— Av, vicekúti" őstelepről Szék határán. (Szolnok-Doboka 

m.) és a , Costa gyerli" őstelepről Szamosujvár 
határán. (Arch. értes. XVIII. 1.) 

—. Az apabhidai , réti őstelep". (Kolozs m.) 1 képes 
. táblával. (Arch. értes. XXVIII. 2.) 

vő 18 ."— Egy őskori kőbálvány Szamosujvárról. Ábrával. 
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(Arch. értes. XXIV. 5.) 
— Erdélyi bronzleletekről. (Arch. értes. XXVI. 4.) 

. — Ősrégészeti leletekről Apahidán. Kolos m. (Arch. 
értes. XXII. 5.) 

— Szamosujvár-petrisi ősleletek. (Arch. értes. XXII. 1.) 
— Újabb leletek a petrisi őstelepről Szamosujvárt. 5 

képes táblával. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
altshús regény. Az — (Il. De Vogüé E. M. a.) 

szójegyzék. Egy XVI. századbeli palócz — (1. Melich 
János a.) 

— udvarnál. Magyar huszárok az — (Hadt. közl. III. 4.) 
— falutól Alsó-Rákosig. A Limes Dacius két Küküllő 

és Olt közötti részlete Udvarhely megye éjszaki és 
keleti hegységeiben — (I. Téglás Gábor a.) 

——, görög háborúi. II. Géza — (1. Pauler Gyula a.) 
— -i lelet. Orczi lelet, nem — (I. M. Gy. a.) 
— .-lámosi lelet. (Ar ch. értes. XVIII. 2.) 
— — leletekről és ásatás a  kőröséri iskolánál. (Il. 

Tömörkény István a.) 
— — magyar pogánykori sírlelet. (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— .-lán. Nőstény — Románkori bronzszobrocska. Ábra. 

(Arch. értes. IX. 3.) 
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ú Oroszok ellen. Báthory István hadjáratai az — (I. stk 
. —— Szádeczky Lajos és Koncz József a. is.) o ugyis AKÁSZARRRBB 
k- -országban. Zsidó socialismus — (Athenaeum XII.1.) 7 
— -országi gyűjteményekben. Archaeologiai tanulmányok HE 

— (I. dr. Pósta Béla a.) vo éz ZAR 
. — — követségéről. Régi kép Mátyás király — (I. dr. 
a Szendrei János a.) 
. — — útjának leírása. Krmann Dániel superintendens 

. — 1708—1709-iki — (I. Magyar történ. emlékek II. oszt. 
B XXXIII. : 2.) 

" — -vári ásatások. 2 képes táblával. Csunyi és — 
Me " (dr. Sőtér Ágost a) 
4 .  — -váron. Római leletekről — (I. Sőtér Ágost a.) 

A . Orr melléküregei. A látóideg és az — (I. Ónodi Adolf a.) 
. — — melléküregeinek dehiscentiái. Az — (I. Ónodi Adolf a.) 
. — — viszonya az agyvelőhöz. Az — (I. Ónodi Adolf a.) 
. — — -nak és járulékos üregeinek fejlődéséről. Vizsgálatok 
. — az — (Il. Mihálkovics Géza a.) 
. — — -üreg középső járatának hártyás 1 részeiről. Az  — 

(1. Onodi Adolf a.) 
. — Orsova közelében Ogradinával szemben lévő Trajanus- "US 
aa emlék. Az — (I. Neudeck Gyula a.) 7 4sötbi 
. — Ország! -szerb-horvát ,rúsag" szóról. Az — (I. Melich A 

7 János a.) ki. irva 

. — Ország függetlensége. Az — (I. dr. Ferdinándy Gézaa)  . ! : 

. — — -aiban. A felhőzet a magyar szent korona — (I. Ha; 
. Hegyfoky Kabos a.) s8K 

Országgyűlés ujonczmegszavazási joga. A magyar —  . aA 
(I. Tihanyi Lajos a.) 14 Ab 

— Az 1790/1-iki — (I. Marczali Henrik a.) I TEAOR 
— visszhangja az irodalomban. Az 1839/40-iki — (I. $-8K8 

aa Ballagi Géza a.) Bo 
. — — kerületi üléseinek naplója. Az 1843/4-iki — (I. 42 
aa Zichy Antal, Akad. értes. 48. és Kovács Ferencz sza 

alatt is.) 



810 Országgyűlés— Országos " 

Országgyűlések Erdélyben. Az 1671/2. évi zajos — 

e 

(I. Szilágyi Sándor a.) 
— története II. Lajos korában. A magyar — -(l. 
Szabó Dezső a.) 
-en. A Corvina-kérdés az 1843/44-iki — (I. Cson- 
tosi János a.) 
— A n. múzeum ügye az — (I. SYe a 
— Keviczky János ellen írt gúnyvers. Az 1649. 
évi — (I. Dékáni Kálmán a.) 
-i Emlékek. Erdélyi — (Il. , Erdélyi" a.) 
— — Magyar —- (L. , Magyar" a.) 
— jelentése a n. múzeumi érem- és régiségosztály- 
ról. A vallás- és közoktatásügyi miniszterium 1891/2. 
évi — (Arch. értes. XII. .3., XIII. 4.) ; 
—  követekre ruházva. Magyar közmondások az 
1825. esztendei — (I. Benkó Imre a.) 
-ről. Egy labanczvers az 16883-iki — (I. Szeremlei 
Barna a.) 

Országházról. Az új — (I. Steindl Imre a.) 
Országos bizottságának működése. A műemlékek — 

(I. dr. Czobor Béla és Arch. értes. XII. 1. 3. és 
XIII. 4. a.) 

— fölkelés elrendelése 1690-ben. Az erdélyi — (I. 
§ 1 ÖGYÁZK JEE he 
iparműv. múzeum. Az — (I. Mihalik József a.) 

jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz. A sze- 
pesi jog (Zipser , Willkühr) keletkezése, viszonya — 
(I. dr-$. Demkó Kálmán a.) 
képtár olasz képei. A budapesti — (I. Venturi A. a.) 

levéltárból. Irodalomtörténeti . tarlózatok az — (Il. dr. 
Illéssy János a.) 

— Magyar Malom-Egyesülettől. (1. Burchard a.) 

Meteorologiai és Földmágnességi intézet tárgyában. 
A Magy. "Tud. Akadémia felirata a Vallás- és Köz- 
oktatási Miniszteriumhoz, az — (Akad. értes. 39.) 



 Országos—Ortvay 811 

. Országos múzeum érem- és régiségtára. Az erdélyi — 
d! (Arch. értes. XXVI. 2.) 
. — — — útmutatója. Az erdélyi — (Arch. értes. XXIII. 3.) 

" — — régész. társulat zólyommegyei kirándulása. Az — 
Me (I. dr. Széndrei János a.) 7 

48 Országrendekhez. A korona-őrség folókaádásai Thurzó 
8 György nádorhoz és az — (I. ,,Ys." a.) 

. — Orta ojunu. Török népszínjáték. Magyar fordítás. (I. 
dr. Kúnos Ignácz a.) 

Orthogonal substituczió együtthatóiról. AZ ra (1. Hu- 
nyady Jenő a.) 

. — — problémájához. Az — (l. Hunyady Jenő a.) 

. — — -is helyettesítések együtthatói között fenálló feltételi 
egyenletek. Az — (I. Rados Gusztáv a.) 

Gusztáv a.) 
. — — .— — elméletéről. A szakaszos — (Il. Rados G. a.) . 
. — — — substitutió együtthatóinak paraméteres értékei. 
88 Az — (I. Hunyady Jenő a.) 

Ortholog szabályozása és az iskola. Magyar szókész- 
letünk — (I. Ballagi Mór a.) 

Orthonitrophenyipropiolsav redukálása indigóvá, elektro- 
litikus úton. Az — (Il. Róka Kálmán a.) 

Ortvay Tivadar dr. A mohácsi csata elvesztésének okai 
és következményei. Egykorú jelentések és okiratos 
közlések alapján. 89 lap. 1910. (Történ. értek. 

EX XII 9.) 2.— 
— A pécsi egyházmegye alapítása és első határai. 

Történettopographiai tanulmány. 1 térképpel. 84 lap. 
1890. (Történ. értek. XIV. 8.) 1.60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 9.) 
"— A XIV.századi pápai tizedjegyzékek egyházgeografiai 

jelentősége. Kivonat. (Akad. értes. 2.) 
. —. — Az ősember táplálkozása. Kivonat. (Akad. értes. 207.) 
§ — — U. az. 160 I. 1907. (Történ. értek. XXI. 5.) 3.— 
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Ortvay Tivadar dr. Emlékbeszéd Bubics Zsigmond t. 
tag fölött. 45 lap. 1908. Arczképpel. (Emlékbeszédek 
"XIV 1. 1.20 

— — Csaplár Benedek 1. tag fölött. 53 lap. 1908. 
Arczképpel. (Emlékbeszédek XIII. 10.) 1.20 

—  — Pesty Frigyes r. tagról. 39 lap. Arczképpel. 1891. 
(Emlékbesz. VII. 1.) 

 "— — Wosinszky Mór lev. tag fölött. 40 lap. 1908. 
Arczképpel. (Emlékb. XIII. 8.) 1.— 

—. Pozsony város történetéből. Pozsony a honfoglalás 
idejében, a 901. évi pozsonyi csata. (Hadtört. közl. 
V. 4.) . i 

— (I. , Temesvármegye és Temesvár város története" a. is.) 

. Orvosi rend és járványok történetéhez Pozsonyban. 
Adatok az — (I. dr. Vámossy István a.) 

— -okés természetvizsgálók vándorgyűlésein. 1840—1888. 
Hazai archaeologiánk a magyar — (1. Száraz A. a.) 

Ossian hazánkban. (I. Heinrich Gusztáv a.) 
— költeményei. Magyar versekben Kálmán Károlytól. 

Kis 8". XII és 582 lap. 1910. 10.— 
Osszét szók a magyar és az ugor nyelvben. (I. Simonyi 

Zsigmond a.) 

Osthoff Hermann K. tt. Tr. 1909 május €(-én. (Akad. 
értes. 245.) 

Ostracoda Hungariae. (1. Daday Jenő. a.) 

Ostroma. Buda és Pest 1602—1603-iki — (1. Veress 
" Endre a.) 

— 1552-ben. Eger — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
— és az esztergomi csata. Esztergom — Melléklet. 

(Hadtört. közl. IV. 5.) 
— a törökök részéről és a téthi csata 1685-ben. Esz- 

tergom utolsó — Melléklet. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— 1663-ban. Érsekujvár körülzárolása és — Melléklet. 

Galeazzo Gualdo művéből. (Hadtört. közlem. I. 2.) 
— 1594-ben. Győr — Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 4.) 



Ostrom 

. Ostroma 1566-ban. Gyula — Melléklet. (Hadtört. közl. 1.538 
MG XT. és dr. Karácsonyi János a. 18.) 1 EK 

. — — és bevétele 1596-ban. Hatvan — (I. Gömöry Gusztáv 
B: és Hadtört. közlem. VII. 1.) las 
. — — 1664-ben. Kanizsa — (A , Theatrum  Europaeum" 
" ——— IX. kötetéből.) Melléklet. (Hadtört. közlem. I. 4.) 
. — — 1551-ben. Lippa — (I. Kropf Lajos a.) 
. — — 1598-ban. Nagyvárad — Melléklet. (Hadtört. közl. AZ 

Szi sb) vag 
. — — Nándorfehérvár — Melléklet. (Hadtört. közl. VII. 2.) KÉÉ s 
. — — 1521-ben. Nándorfehérvár —  Melléklét. (Hadtört. 007. 
M "közl II. 3.) 7, AMRB 
A ."— 1694-ben. Pétervárad — Melléklet. (Hadtört, közl. (za 
§ 

4 
sr LELI. 1 és Gömöry Gusztáv a. is.) 
— 1757-ben és 1758-ban. Schweidnitz — Melléklet. 

. (Hadtört. közlem. III. 1.) 
— 1566-ban. Szigetvár — Melléklet. (Hadtört. közl. IX. 2.) 
— — Szigetvár építészete és — (Il. Stephanie Adolf a.) 
—- 1468-ban. Trebitsch — (Hadtört. közl. III. 2.) 
— és visszafoglalása 1566 junius 80-án. Veszprém — 

(I. Matunák Mihály a.) 768 

Ostromában? Kik vettek részt Buda 16836-iki — (Il. nat] 
Bubics Zsigmond a.) ké 

Ostromából. Részlet Scírweidnitz — (Hadtört. közl. I. 1.) at 

Ostromához. Újabb adat Szolnok 1552-iki — (I. Illéssy 
János a.) j 196 

Ostromának Fontana János császári hadmérnöki tiszt Ezé 
által készített nagy képe, az alaprajzzal és a várnak va 
a Vérmező felőli látképével. Buda — Nessenthaler / ÁK 
1687-ik évbeli rézmetszete után készült autotypia. akt 
Melléklet. (Hadtört. közlem. IX. 5.) 3 

— felhagyásáról. Kanizsa 1664-ik évi — (I. , [1—y 
1—s" a.) ; 

— történetéhez. Adalék Szigetvár -1566-ik évi — (I. 
Gömöry Gusztáv a.) 

áá salátát sás ásta TŰ a e aákzl ajál ss anta szk ezek észsat sztk ale 
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Ostromáról. Mikes Kelemen levele Teleki Mihályhoz, 
Béldi Pál bodolai kastélyának — (I. K. J. a.) 

Ostromlása Báthory István lengyel király által 1579- 
ben. Polock — Melléklet. (Hadtört. közl. I. 2.) 

Ostwald elve az energia forgalomról. (1. Réthy Mór a.) 
. — féle elvről és a mechanikai hőelmélet második fő- 

tételéről. Az általánosított — (I. Réthy Mór a.) 
— -féle mechanikai elvről. Az — (I. Fejér Lipót a.) 

Ostyatartó. Középkori zománczos — Ábra. (Arch. 
értes. XII. 4.) 

Oszmanli eredetű jövevényszavainkhoz. Török — (ll. 
Melich János a.) I 

Oszmán nyelvi érintkezések. Magyar — (I. dr. Kúnos 
Ignácz a.) 

— -török nyelv. A XIV. századbeli — (I. Thúry J. a.) 
— — nyelv idegen elemei. Az — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Osztályok és bizottságaik költségvetése. Az — (I. Akad. 
értes. minden évfolyama elején.) 

Osztályozása. A tudományok természetes — (Il. dr. 
Pekár Károly a.) 

Osztják hősének. Egy déli — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— 2. személyrag. A vogul — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— népköltés irodalma s főbb sajátságai. Vogul — (l. 

Munkácsi Bernát a.) 
— nyelvtanulmányok. Eszaki — (I. Pápay József a.) 
— szójegyzék. Déli — (Il. Ugor füzetek 12. és Munkácsi 

Bernát a.) 
."— — litisi — (I. Patkanov Szerafin a.) 
— szóképzés. Az északi — (I. Schütz József a.) 
— -ban. A 3. személynévmás ,,j"-kezdetű alakja az — 

(1. Melich János a.) 
— -ok földjén. Nyelvészeti tanulmányutam az éjszaki — 

Kivonat. (1. Pápay József a.) 
Osztókról. A lényegtelen discrimináns — (1. Bauer 

Mihály a.) 

SE ési ött he ká 



esz zo za zg e izt ását (a aal zé RT za ezé 

é 

Osztrák és közös hadügyminiszterek. A volt cs. és kir. 
udvari .hadi tanács elnökei, az — (Il. Mangold 

ia Lajos a.) ; 
. — — -magyar cs. és kir. hadsereg egy élelmezési terve- 

zete 1673-ból. Az — (I. G. G. a.) 
— —  monarchiában. Báró Wüllerstorf és a szabad- 

kereskedés meghonosítása az — (Il. dr. Matlekovits 
Sándor a.) 

. — — -olasz hadjárat. Az 1866. évi — (I. Rónai Horváth 
Jenő és Szécsi Mór a. is.) 

— sországi költségvetés. archaeolog érdekű tételei. Az — 

(. ab" a.) 
— örökösödési háborúban. Magyar insurgensek vitéz- 

. sége az — (Il. K. A. a.) 
— porosz háború. Az 1866. évi — (I. Balás György a.) 

Otományi falfestményekről. Az — (Il. dr. Némethy 
Gyula a.) 

 bibornok-érsekhez írt. Mátyás királynak hadművé- 
szeti szempontból legérdekesebb levele, melyet az — 
(I. Kőszeghy Sándor a.) 

 Ottenfelsnek. Gróf Széchenyi István levele báró — 
(Akad. értes. 194. X. számú.) 

. Otthon védelme a magyar büntetőjogban. Az — (I. 
Fayer László a.) 

Ottlakai őskori aranykincs. Az — (I. dr. Márton Lajos a.) 

Ottogyel. Ittegyel. — (I. R. Prikkel Márián a.) 

Overbeck János k. tag T 1895. okt. 8-án. (Akad. 
értes. 77. és Arch. értes. XV. 5.) 

Ovidii Nasonis Amores. P. — (I. Némethy Géza a.) 
. Ovidio elegiae in Messallam auctore. De — (Il. Némethy 

Géza a.) 

Ovidius szerelmei. (I. dr. Némethy Géza a.) 
— és Lygdamus. Kivonat. (Il. dr. Némethy Géza a.) 

Osztrák — Ovidius 815 
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Owen Richárd Kk. tag T 1892. deczember 18. (Akad. 
értes. 41.) 

Owen (Richard —) külső tagról. Emlékbeszéd — 
Margó Tivadar 1. tagtól. (Emlékb. VIII. 6.) — 1.— 

Oxalsav egy újabb gynthesise. Az — (1. Szarvasy Imre 
és Róka Kálmán a.) 

Oxydatió sebessége közötti összefüggés ismeretéhez. 
Adat az oxydatiós potential és az — (I. Gróh 
Gyula a.) 

 — termékei. A keményítő — (1. Asbóth Sándor a.) 
— -s potential és az oxygatió sebessége közötti össze- 

függés ismeretéhez. Adat az — (I. Gróh Gyula a.) 

Oxygéngáz oldhatósága vízben. Az — (I. Winkler 
Lajos a.) 

 Oxyopoidae. (Il. Chyzer K. és Kulczynski L.: Araneae 
Hung, I. a.) 

Ozorai szentírás fordításai. (I. dr. Rupp Kornél a.) 

"— ó, Egyházművészeti tanfolyam. (Arch. értes. XXX. 8.) 
Óbessenyői őstelep. Az — (I. K. Nagy Gyula a.) 

Ó-bébai ásatások. Lebői, öthalmi és — (1. Reizner. 
János a.) 

— leletek. (1. T. J. a.) 

Ó-Budán. Római föliratos kövek — (I. dr. JÉÜéMGáZÉT 
Bálint a.) 

— -ról. Két római kőemlék — (I. dr. Kuzsinszky 
Bálint a.) 

csai (Pest m.) urnatemetőből. Hamvvedrekről az — 
(I. Vásárhelyi Géza a.) 

Óda az 1867. évi koronázás emlékére. (I. Vargha. 
Gyula a.) 

."— -pályázatról. Jelentés a koronázás és az alkotmány 
visszaállítása jubileumára hirdetett — (I. Csengeri 
János a.) 

Ó-felnémet vocalismus kialakulásához. Az — (Il. Schmidt 
Henrik a.) 
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A .Ó-görög helynevek Erdélyben. (I. Asbóth Oszkár a.) 
— — kenyérkészítés. (1. dr. Láng Margit a.) 
—— ogyallai csillagdán 1892-ben történt megfigyelések- 

ről. Jelentés az — (I. Konkoly Miklós a.) 
— — — Spektroskopikus megfigyelések az — (Il. Kon- 

koly Miklós a.) 
— — observatoriumon. A Nova (3. 1901) Persei photo- 

metriai megfigyelése az — (Il. Báró Harkányi Béla a.) 
Ókor. (1. dr. Hekler Antal a.) 
— -ban és a népvándorláskori barbároknál. A vasing 

az — (I. Nagy Géza a.) 
."—  hadvezéreiről. Mátyás király nézete az — (Hadtört. 

közl. IIT. 2.) 
."— ii cserépedény Apahidáról (Kolozs m.) Ábra. (Arch. 

. értes. XXVII. 2.) 
— — — Szabadkán. Ábra. (Arch. értes. XIX. 8) 
— -i Egyiptom. (1. Mahler Ede a.) 
— — földrajza. Magyarország — (Il. Fröhlich Róbert a.) 
— — kocsi. A Somodoron lelt — (Arch. értes. XI. 3.) 
— — helyreállítása. (1. Gaul Károly a.) 
— — — a somodori sírlelet alapján. (1. Gaul Károly a.) 

— lámpásokról. Az — (I. dr. Láng Margit a.) 
— leletek a szentesi múzeumban. (1. Csallány G. a.) 
— Lexikonról. Az — (I. Pecz Vilmos a.) ET] 

"— —  maradványokról Kaposfüreden és Magyar-Egresen. 
(I. dr. Kohlbach Bertalan a.) 

— — sisak. (1. Hampel József a.) 
— — zsidó sírkövek. Jelvényes — (I. dr. Krausz S. a.) 
Ólomalakok Sabariából. Antik — Ábra. (Arch. ért. X. 1.) 
— -cső Bregetióból. Vízvezető — (I. Darnay Kálmán a.) 
Ónkorsó a XVII. századból, találták a kapornaki vár- 

ban. (Vas m.) Ábra. (Arch. értes. XXII. 3.) 
Ónodi Adolf dr. A gége beidegzésének boncz-, élet- ; 

és kórtanához. (Math. és term. tud. értes. XII. 4) 
— — U. az. 113 és III lap. 1894. 4 táblával. (Math. 

és term. tud. közlem. XXVI. 2.) ; 4. — 
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Ónodi Adolf dr. A gége-chorea fetésáló Vnata, kér- 
dése. (Math. és term. tud. értes. XVII. 5.) 

." — — — idegeinek boncztana és élettana kiegészítő 
kórtani adatokkal. 181 lap. 1902. 53 ábrával. (Math. 
és term. tud. közlem. XXVIII. 1.) 9.7 

— — — légző és hangképző idegeiről. (Math. és term. 
tud. értes. XVI. 2.) 

— — hangképző központok kórtanáról. (Math. és term. 
tud. értes. XV. 5.) 

— — — -szalagok mozgásai a bolygóideg átmetszésé- 
nél. (Math. és term. tud. értes. X. 3.) 

— — Highmorüreg viszonya az iköbölhöz és a leg- 
mellsőbb rostasejtekhez. 2 táblával. (Math. és term. 
tud. értes. XIX. 2.) 

— —  homlokcsont üregeinek ismeretéhez. (Math. és 
term. tud. értes. XXII. 1.) 

— — — -iüregről. (Math. és term. tud. értes. XXVII. 2.) 
— — látóideg és az orr melléküregei. [/II., III. közle- 

mény. (Math. és term. tud. értes. XXV. 3., 4.) : 

— —  subcerebralishangképző középpontról. (Math. és 
: term. tud. értes. XVII. 4. 

—- Az agyvelő hangképző középpontja. (Math. és term. 
tud. értes. XII. 8/9.) 

— — orr melléküregeinek dehiscentiai. (Math. és term. 
tud. értes. XXII. 2.) 

— — — — viszonya az agyvelőhöz. (Math. és term. 
tud. értes. XXVI. 3/4.) 

gas st tér [üreg középső járatának hártyás Föszetkől 
(Math. és term. tud. értes. XXIV. 2.) 

— Adatok a gége beidegzésének boncztanához, élet- 
tanához és kórtanához. 113 és III lap. 10 ábra és 
4 tábla rajzzal. 1894. (Math. és term. tud. közlem. 
XXVI. 2.) 4.— 

— — —. — idegeinek ismeretéhez. (Math. és term. 
tud. értes. XVII. 1.) 
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. . Ónodi Adolf dr.  Gégekisérleti tanulmányok. (Math. és 
18 term. tud. értes. IX. 5/6.) . 

". —— — Kisérleti adatok a gége hűdésének tanához. (Botár 
jesztette Thanhoffer L. tag.) ől lap. 1890. (Term. 

" —"—— tud. értek. XIX. 10.) £.$-8 
. —. — További adatok a gége élet- és kórtanához. (Math. 

HM. . "és term. tud. értes. VII. 6/7.) 
— Új észleletek a gégekisérlet terén. (Math. és term. 

tud. értes. VIII. 2.) 
—. és Entz Béla. Keratosis pharingis. (Math. és t. t. 

értes. XXII. 4.) 
Ó-Palánkai , kolostor." (Arch. értes. XIX. 4.) 
— — leletekről. (I. Pintér Pongrácz a.) 

. —— — -szlovén nyelv hazája. Az — (I. Asbóth Oszkár és 
548 . Volf György a. is.) 
"  — — — A glagolita , €" ésaz — (Il. Asbóth Oszkár a.) 

— — új-szlovén. (I. Asbóth Oszkár és Volf Gy. a. is.) 

— -szőnyi kőemlékről. Egy — (I. Kuzsinszky Bálint a.) 
— — -ről. Római elbocsátó levél — (I. Fröhlich R. a.) 

— etörök nyelvemlék. Egy — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Óvári-i vasas forrás vizének elemzése. Az — (I. Neumann 
Zsigmond a.) 

Óvári Kelemen dr. (I. Verbőczy István hármaskönyve" a.) 
— Kolosvári Sándor dr. és — (Il. , Magyar jogtörténeti 

emlékek" a.) 

sp 

(Akad. értes. 120.) 
— A magyar Anjouk eredete. 42 lap. 1893. (Történ. 

értek. XVI. 1.) —.60 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 40.) 

NAT TET e S SZÉL TT OVEN 

b. levélmásolatai. Három füzet. IV. és 312 lap. 1890., 
d 2983 lap. 1894., 392 lap. 1901. Egy-egy füzet eget 
A — Az első nemzetközi diplomácziai és történelmi con- 

gressus: Hágában. Kivonat. (Akad. értes. 111.) 
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Óváry Lipót. A cividalei történelmi congressus. Jelentés. . 

— A magy. tud. Akadémia történelmi bizottságának ok- ; 
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Óváry Lipót. Adalék Mátyás király 1477-ki ausztriai 
hadjáratához. (Hadtört. közlem. ILI. 2.) 

— Cantu Caesar. 1804—1895. (Akad. értes. 94.) 
— Emlékbeszéd Cantu Caesar k. tagról. 21 lap. 1897. 

Arczképmelléklettel. (Emlékb. IX. 1.) —.60 
— Capassó Bertalan r. tag felett. 11 lap. 1901. Arcz- 

képpel. (Emlékbesz. X. 9.) ——. 30 
— indítványáról egy franczia nyelven kiadandó folyóirat 

tárgyában. Véleményes jelentés — (Akad. értes. 72.) 
zon és ammonia egymásra hatásakor keletkező ter- 
mékekről. Az — (I. Iosvay Lajos a. 

Öböl rotatoriái. A nápolyi — (I. dr. Daday Jenő a.) 
Öcsöd és Szent-András határában. A római kori temető- 

ről — (1. Csallány Gábor a.) 
Ökröss Bálint 1. tag fölött. Emlékbeszéd — Tóth Lő- 

".. Tincz r. tagtól. (I Emlékbeszéd VI. 2.) —.40 
Öltönyök a fraknói kincstárban. Magyar dísz — (l. 

Kövér Béla és , K—M—r B—a" a. is.) 
Öltözet. Népvándorláskori turán —- (I. Nagy Géza a.) 
— -re vonatkozó parancsok a XVIII. századból. (Had- 

sr. tört; közt. AV. 5.) 
Ömlik. Önt, ötlik, — (I. Tolnai Vilmos a.) 
Önéletrajza. Gróf Dessewffy József — (I. , Ballagi 

Aladár a.) 
— -ához. Szigligeti — (1. Szily Kálmán a.) 
"—— -i adatai. Nagy Ignácz — (Il. Szily Kálmán a.) 

Önismeret egy sajátságos ábrázolásáról Besztercze- 
bányán. Az — (Il. Divald Kornél a.) 

— -kormányzat. Állami — (I. Kuncz Ignácz a.) 
— — hatásköre. Az — (I. dr. Balogh Arthur a.) 
— — -unk keletkezése. Megyei — (Il. Tagányi Károly a.) 

Önt, ötlik, ömlik. (I. Tolnai Vilmos a.) 
Öntőminta tarsolyalemez készítésére. Ábrával. (I. Hpl. a.) 
— s-ákról. A pécskai őstelepről (Arad m.) származó — 

(I. Dömötör László a.) 
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Öntő-műhely Szalacskán. Kelta pénzverő és — (I. Darnay 
. Kálmán a.) 

— -tudat. Emlékezés és — (I. Beljak B. Pál a.) 

Ördöngős-füzesi őskori bronzleletek. Az aranyosi és — 
(I. Hpl. a.) 

Öreg János dr. (I. ,Schuchhardt K., Schliemann ása- 
tásai" a.) 

Öröklés és öröklési betegségek tanához. Adatok az — 
(I. Jendrassik Ernő a.) 

— rendje az Árpádok korában. A törvényes — (I. dr. 
Illés József a.) 

Örökösödési háborúban. Magyar insurgensek vitézsége 
az osztrák — (I. K. A. a.) 

— — -ról 1734. Egykorú levél a lengyel — (I. Thaly 
Kálmán a.) 

— pere 1425—1433. A Pécz nemzetség — (I. Nagy 
Imre a.) 

— -tartományai a háború költségeihez 1592-ben. Mennyi- 
ben járultak Ő Felsége — (Hadtört. közl. VII. 3.) 

Örvény (Gospodin —) Domitianus táblája alapján. A 
Peutinger-tábla , Ad Serofulas" állomásának  meg- 
határozása a — (I. Téglás Gábor a.) 

.Öspöröst. Esperest, — (I. Jacobi Gyula, ,,M. J." és 
ifj. Szinnyei József a. is.) 

Összeesküvés idejében. Magyar műkincsek pusztulása 
a Wesselényi-féle — (]. Takáts Sándor a.) 

— történetéhez. Adalékok a Wesselényi — (Hadtört. 
közlem. VII. 5.) 

Összeférhetlenség és a parlament. Az — (I. Várnai 
Sándor a.) 

— -függés-rendszere. A közvetlen tapasztalás — ((l. 
Zalai Béla a.) 

.  Összegezhetősége az összetartási körön. A hatvány- 
sor — (1. Riesz Marczell a.) 
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Össze-hasonlítás. Tagadással kifejezett — (I. Asbóth 
Oszkár a.) 

— — -áról. Az ásványvizeknek chemiai constitutiójáról 
és — (Il. Than Károly a.) 

Összehasonlító  alaktanához: Az ugor nyelvek — 
a) Többes és kettős szám. b) Collectiv számnevek. 
c) Az igeragozás; alanyi, birtokos és tárgyi személy- 
ragok. (I. , Budenz József hagyatékából" a.) 

— — A mód- és időalakok — (Il. Budenz József a.) 
—- — A névragozás — (Il. Budenz József a.) 
— mondattan. köréből. Az absolutus esetek. Kisérlet 

az — (I. Hegedüs István a.) 
— nyelvtudomány jövő feladatai. A magyar — Kivonat 

, Munkácsi Bernát: A vogul vallásos költészet" cz. 
értekezéséből. (Akad. értes. 33.) 

— szótára." Thúry József , Magyar-török — (I. Gom- 
bocz Zoltán a.) ; 

— -huzódási elméletének alapján. Vizsgálatok az izom- 
rángás lefolyásának különböző behatásokra beálló 
módosulatairól, a  Jendrássik — (I. Regéczy Nagy 
Imre a.) 

— -húzódó elemeiről. A vorticellinák rugalmas és — 
(1. id. dr. Entz Géza a.) I 

Összeírása. A tihanyi apátság népeinek 1211. évi — 
(I. Erdélyi László a.) 

—. -köttetések  oklevéltára. 1198—1526. A  Magyar- 
ország és Szerbia közti — (1. Magyar tört. eml. I. 33.) 

—  etartási körön. A hatványsor összegezhetősége az — 
(I. Riesz Marczell a.) 

— — — A Taylor-sor az — (1. Dienes Pál a.) 
— -tétel. Egy állítólagos — (1. Szinnyei József a.) 
— — -ek. A finn-ugor névszói — (Il. Szilasi Móricz a.) 
— — -éhez. Adatok az első életnapok alatt elválasztott. 

vizelet chemiai — (Il. Schiff Ernő a.) 
,— -vont mondat" modern szempontból. Az — (I. Erdélyi 

Lajos a.) 
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B öszvér. (I. R. Prikkel Marián és Zolnai Gyula a. is.) 
.  — Bató. (l. M. M. a.) 

. Öthalmi és ó-bébai ásatások. Lelői, — (I. Reizner 

zi Kv] mú 

a Ta 

; [7 ESEN SSE 2 a éz oszét stl ML EGERETS kat azsizgászátázt . beat ea ee 

EEG e jtázátt ésa 

János a.) 
Ötlik, ömlik. Önt, — (I. Tolnai Vilmos. a.) 

. Ötömösi Anjoukori temetőben. Ásatás a szeged — (I. 
Móra Ferencz a.) 

—— Ötvös hagyatéka 1505-ben. Budai — (Il. dr. Jireőek 
Konstantin a.) — . 
-ezéh pecsétje. A kolozsvári — (Il. Mihalik József a.) 
— — 1590-ből. A szatmári — (I. Mihalik József a.) 
— -ek pecsétei a XVII. és XVIII. századból. 
" Hazai — (I. Mihalik: József a.) 
lemezről. A verseczi — (1. Mihalik József. a.) 

-mű a m. n. múzeumban. Három egyházi — (L. 
Mihalik József a.) 
— az erdélyi egyházmegyéből. Két régi — (I. dr. 
Czobor Béla a.) 
— -vei. Az aacheni magyar kápolna — (I. Kárász 
Leó a.) 
— —. Szilasi János — (I. Mihalik József a.) 
— -ink az ezredéves országos kiállításon. Régi 
hazai — (Il. Mihalik József a.) 
— -iről. Az aacheni magyar kápolna XVI. századi — 
(I. Pór Antal a.) 
— -ek Abauj-Torna vármegyében. Régi magyar — 
(I. Mihalik József a.) 

— a beszterczebányai ág. hitv. templomban. Régi — 
(. Divald Kornél a.) 

— Brassói — (Il. dr. Gyárfás Tihamér a.) 
— — 1526—1540. Brassói ötvösök és — (I. Ballagi 
Aladár a.) 
— — a XV. és XVI. században. Brassói ötvösök 
és — (Il. Gyárfás Tihamér a.) 3 
— — Régi egyházi — (I. Radisics Jenő a.) 
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Ötvös-művek jelző bélyegeinek megfejtése. Régi — 
(I. Kövér Béla a.) 

—.— — a miskolczi ev. ref. eklézsia kincstárában. 
1 képes táblával. Kassai — (I. Mihalik József a.) 

— — — Kassai származású — (I. Mihalik József a.) 
— — — a körmöczi evangelikus templomban. Régi — 

(I. Divald Kornél a.) 
— — -- a XVII. századból. Selmeczbányai — (I. Mi- 

halik József a.) 7 
— — -veken. A bor hatásának allegoriái régi — ((l. 

Mihalik József a.) 
— — — Czímerek régi hazai — (Il. Csergheö Geiza a.) 
— — — Hitelesítő jegyek — (Il. Kemény Lajos a.) 
— — — OÖsmeretlen czímerek hazai — (I. Csergheö 

Geiza a.) 
— —. — -ről. Nagybányai — (Il. Myskovszky Ernő a.) 
— — -véről. Hann Sebestyén két ismeretlen — ((l. 

Mihalik József a.) 
Ötvösök munkái törökök és magyarok részére. Augs- 

". burgi — (I. dr. Takáts Sándor a.) 
— Régi bártfai — (I. Mihalik József a.) 
— pecsétje. A beszterczebányai — (Il. Mihalik József a.) 
— és ötvösművek 1526—1540. Brassói — (I. Ballagi 

Aladár a.) ; 
— — — a XV. és XVI. században. Brassói — (Il. 

Gyárfás Tihamér a.) 
— Krakkóban. Magyar — (Il. Szádeczky Lajos a.) 
— krónikája Lengyelországban. Magyar — (Il. Lepszky 

Lenard a.) 
— -ről a XVIII. században. Lőcsei — (1. Mihalik 

József a.) 
— 1732-ben. Magyarországi — (I. dr. Illésy János a.) 
— czéhpecsétje. A nagyszebeni — (Arch. értesítő 

XVII. 2.) 
—- mesterjegyeinek ellenőrző táblája. A nagyszebeni — 

(I. Winkler Elemér a.) 
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. — Ötvösök mesterjegy-táblája. A nagyszebeni — (I. Gyárfás 
Tihamér a.) 

— czéhpecsétje. A pesti — (Il. Mihalik József a.) 
. — és festők pecsétnyomója. A selmeczbányai — (I. 

Mihalik József a.) 
— a XVII. és XVIII. században. Zombori szerb — 

(1. ifj. Frey Imre a.) 
Ötvös Pál. Nonnert — 2 ábrával. (I. Mihalik József a.) 
— Péter. Kecskeméti — 1 képes táblával. (I. Mihalik 

József a.) 
Ötvösség. Régi brassói — (I. Mihalik József a.) 
— — és pénzverés történetéhez. . Adatok az — (Il 

Kemény Lajos a. 
— — köréből. Tanulmányok a régi hazai — ús Mihalik 

— József a.) 
— — történetéből. Akadémiai bálvhkérdés az — (Arch. 

értes. XVI. 3.) 
— — történetéhez. Adatok az — ((. ifj. Kemény L. a.) 
— — — hazánkban. Újabb adatok az — (I. Kövér 

Béla a.) 
— -ségének története. Kassa város — (1. Mihalik J. a.) 
— -ségünk történetéhez. Adalékok hazai — (1. Mihalik 

József a.) 
Övdíszek. Római — (I. dr. Hekler Antal a.) 
Övek részletei. Bronz — Ábra. (Arch. értes. X. 4.) 
Övök a nemz. Múzeumban. XVI/—-XVII. századi ezüst — 

Ábra. (Arch. értes. XXX. 1.) 
ő hangváltozásról. A HB. másolat-voltáról és az ő 5 — 
, (I. Trócsányi Zoltán a.) 
Orhada 1577-ben. A török végek — (Il. dr. Merényi 

Lajos a.) 
— 1670 után. A végek magyar — (I. dr. Merényi L. a.) 
Őrlőkövekről. Őskori — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
Őrség folyamodásai Thurzó György nádorhoz .és az 

országrendekhez. A korona — (Il. ,ys." a.) 
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Őrsége 1556-ban. "Végvárak — és 6 a) 3 
— -einek panaszai 1631-ben. Kálló és és ; Szálka — (l. 

dr. Merényi Lajos a.) 
— -ének folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609-ben. A 

bányavidéki végvárak — (Il. , —y. —s." a.) 
— -szabályzata. 1705. II. Rákóczi Ferencz fejedelem : 

tábori — (l. Thaly Kálmán a.) 
Ősbetü viszonya irodalmunkban. Az ősszám és az — 

(I. Herman Ottó a.) 

Őseinknél. Roger és Tamás esperesek a nagy tatár- 
járásról. Pogány szokások — (Il. Mátyás Flórián a.) 

Ősember kritikai méltatása. Az — (1. Platz Bonifácz a.) 
— táplálkozása. Az — (I. Ortvay Tivadar a.) 
— -i telepen Monostorszeg határában. Ásatások az 

, Opoljenik" — (I. Gubitza Kálmán a.) 

— -emlékek korrendi osztályozása. A magyarországi 
Alduna vidékéről való — (I. B. Miske Kálmán a.) 

— -emlős Erdély közép-eocaen rétegeiből. Prohyracodon 
orientalis, egy új — (Il. Koch Antal a.) 

— -halmok. Szabolcsmegyei — (I. dr. Jósa András a.) 

, Ősi dicsőségünk." (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— elemei. A magyar műveltség — (I. Winkler H. a.) 
— földvárak, árkok és töltések. Az — (Il. Hpl. a.) 
— hitvilága. A vogulok — (Il. Munkácsi Bernát és ,, Vogul 

népkölt. gyűjt." II. 2. a. is.) 
— neve Konstantinos Porphyrogennetosnál. A magya- 

rok — (I. Pecz Vilmos a.) . 
— nevéről Bíborban született Constantinusnál. A ma- 

gyarok — (1. Pecz Vilmos a.) 
— szellem. Az — (I. Kozma Andor a.) 
— török árja nyelvérintkezés. (1. Munkácsi Bernát a.) 
— -keresztény cubiculumban. Újabb  fölfedezések a 

pécsi — (I. dr. Czobor Béla a.) 
— -kor. (I. Temesvármegye és Temesvár város története 

I. 1. és dr. Marton Alajos a. is.) 
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. Őskor. Az — (Csallányi Gábor.) Ismert. (I. ,ab" a) 
, téd 

. — — mész-betétes díszítésű agyagművessége. Az — (I. 
Wosinszky Mór a.) , 

m-a. Magyarország  — (Darnay Kálmán.) Ismert. 

(. n SZ a.) , . . (d 

—  — — Sümeg és vidékének (I. Darnay Kálmán a.) 
$ , 

— —  -ból. Ismeretlen rendeltetésű bronztárgyak az — 
,  Abra. (Arch. értes. IX. 5.) 
Őskori agyagmű Erősdről. (Brassó m.) Néhány — (l. 

"Teutsch Gyula a.) 
— aranyékszer a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. X. 

XL. 49 
— — Várhelyről. [Sarmizegethusa.] (I. Téglás Hébárad 
"— —. -ek a tiszafüredi Ásotthalomból. Ábra. (Arch. 

értes. XXV. 2.) 
— — — állitólag Sarmaságról. Ábra. (Arch. ért. XXI. 3.) 
— — -karika. (1. Kovács Albert a.) 
— —G -karperecz Muzsnáról a n. múzeumban. Ábra. 

, (Arch. értes.. XX. 2.) 
— — —  Székelyhidáról a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 

értés. XX. 2.) 
— — -kincs. Az ottlakai (I. dr. Márton Lajos a.) 
— — llánczsa h. Hözennbat valószinűleg  Borsod- 

megyéből. Ábra. (Arch. értes. XIII. 4. XV 99 
a elélet. A féregyházi — (I. dr, Márton Lajos a.) 
— — —  Gyulafehérvárról a nemz. múzeumban. Ábra. 

(Arch. éeték XXIV. 5.) ; 
— bálványfej és kőbányászati emlék a dévai várhegyről. 

(I. Téglás Gábor a.) 
— — -képek Temes-Kubinról. (I. B. Miske Kálmán a.) 
— bögre a Bodrog-Tisza-Közről. Ábra. (Arch. értes. 

) XXX. 65 
.— bronz csákány Magyar-Láposról. Két — Ábra. (Arch. 

értes. XV. 2.) 
— —. -kések Szentvidről. (Vas m.) Ábrák. (Arch. értes. 
td BÉR 5 6 
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Őskori bronzlelet Biharmegyéből. Két — (I. Hpl. a.) 
— — -leletek. Az aranyosi és ördöngősfüzesi — (I. 

Hpl. a.) 
—  — -lemez Kácsról. Ábra. (Arch. értes. XXX. 2.) 
— — -szobrocskáról. Egy — (I. B. Miske Kálmán a.) 
— — -tárgy a verseczi múzeumban. Madárfejű — Ábra. 

(Arch. értes. XVIII. 4.) 
— eserepek Szepesben. (Il. Münnich Sándor a.) 
— cserépedény a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 

XVI. 5.) 
— — Gernyeszeg (Maros-Torda m.) vidékéről. Ábra. 

(Arch. értes. XX. 3.) 3 
— — szelevény Vadasdról a nemz. múzeumban. Ábra. 

Já (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— — -ek Tata-Tóváros vidékéről. 3 és 2 ábrával. (Arch. 

értes. XXIV. 2.) 
— — —  Tisza-Dobról. 1/2 nagys. Ábra. (Arch. értes. 

XXVI. 5.) 
— csésze a muhi pusztáról. Ábra. (Arch. értes. X. 2. 

és dr. Szendrei János a. is.) 
— csontszerszámok a tiszafüredi múzeumban. Ábrák. 

(Arch. értes. XXV. 2.) 
"— — -tárgyak a tiszafüredi múzeumban. Ábra. (Arch. 

értes. XXV. 2.) 
— csücskös bronzkorong Kácsról. Ábra. (Arch. értes. 

XX. 29 
— czikkeinek német kivonatai. Az Archaeolog. Értesítő — 

(Arch. értes. XI. 5., XII. 5.) 
— czölöpépítmények ? Voltak a Fertőben — (Il. Bella 

Lajos a.) 
— edények a Bodrog-Tiszaközről. Dókus Gyula gyűjte- 

ménye. 3 ábra. (Arch. értes. XXX. 4., 5. 
— — -ről. Mélyített díszű — (I. Wosinszky Mór a.) 
— emlékek ásatása Bakonybélben. (1. Récsey Viktor a.) 
— — Esztergom vidékéről. 17 ábrával. (I. Récsey V. a.) 
— — Ugocsa vármegyében. (I. Mihalik József a.) 
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.  Őskori erőd. A bujánházai , Bélavár" nevű — (I. Mihalik 
József a.) 

"— és római leletek Magyarországból a bécsi udvari 
természetrajzi múzeumban. (Il. Hoernes Móricz a.) 

— földvárról Sárosmegyében. A , Hradek" nevű — (l. 
Mihalik József a.) 

.— füles csésze Velem-Szent-Vidről. (Vas m.) Ábra. (Arch. 
értes. XXX. 1.) 

— kardidomról. Egy sajátszerű — (I. Reinecke Pál a.) 
— korsó HZRÁBEKÉB Emberi alakot példázó — (I. 

na—b [44 

— kőbalta Tatáról. (Arch. értes. XVI. 4.) 
. — kőbálvány Szamosujvárról. Egy — (I. Orosz Endre a.) 
— kőeszközök a kecskeméti határban. (Il. dr. Hollós 

László a.) ptttiaú 
— krétabetétes edényke a veszprémi leletből. Ábra. 

(Arch. értes. XII. 4.) 
— lándsacsúcsok Abaujmegyéből a nyiregyházai múzeum- 

ban. Ábra. (Arch. értes, XXX. 3.) 
— leletekről Arad- és Temesmegyében. (1. Dömötör L. a.) 
— — Szentes vidékén. (1. Farkas Sándor a.) 
— leletről. A borsod-harsányi — (I. Récsey Viktor a.) 
— lelőhelyről Fiume területén. (I. Fest Aladár a.) 
— mészbetétes agyagművességhez. Adatok az — (ll. 

Wosinszky Mór a.) 
— őrlőkövekről. (1. Lehóczky Tivadar a.) 
— régiségek. Vattinai és verseczi — (Il. Milleker B. a.) 
— — -ről Czegléden. (I. Hübner Emil a.) — . 
— rézbalta, lelték a Nagyerdő - pusztán  ,, Bendvés- 

. . Homok" (Zemplén m.) Dókus Gyula gyűjteményé- 
ben. Ábra. (Arch. értes. X.XII. 5.) 

— — a Czoborhegyről (Nyitra m.) Dókus Gyula gyűj- 
teményében. Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) i 

— — -lelet. Golubinczei (Szerém m.) — (Arch. ért. XV. 1.) 
— — leletei. A Duna-Tisza-Marosköz — (I. Milleker 

Bódog a.) 
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Öskori sírokban talált edényekről Torda-Aranyos vár- 
megyében. (I. Téglás István a.) 

— szobrocskák az Alduna vidékéről. (1. Milleker Bódog a.) 
— telep. A boldogkőváraljai — (1. Mihalik József a.) 
"— — Az eegyeki — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— — Kőhalom határán. (1. Téglás István a.) 
—. — Rakamaz és Timás községek között. (kt. dr. Jósa 

András a.) 
— — -ei. Liptómegye — (Arch. értes. IX. 8. és Mi- 

halik József a. is.) 

— — -ekről. Füzérvidéki — (I. Wittich Béla a.) 
— — -ről Beregszászon. (1. Lehóczky Tivadar a.) 
— — — Két — (Il. , X. Y." a.) 
— — — Leletek a lengyeli —- (I. Wosinszky Mór a.) 
— — — A resíczai — (Il. Mihalik Sándor a.) 

Őslakók hatásáról a bosnyák faj fejlődésére. Az — 
(I. Asbóth János a.) 

— -leletek. Alpári — (I. Farkas Sándor a.) 
— — Puchó vidéki — (Arch. értes. IX. 3.) 
— Szamosujvár-petrisi — (I. Orosz Endre a.) 
— — -ről. Újabb soproni — (Il. Bella Lajos a.) 
— -magyár csillagos ég. Az — (1. Kandra Kabos a.) 
— — fegyverek és hadi szokások maradványai a ku- 

ruczvilágban. (1. Thaly Kálmán a.) 

— — ruházatról és fegyverzetről. Az — (Il. Hadtört. 
közl. IV. 1.) 

— -nyomtatvány a Nemzeti Múzeumban. Egy glago- 
.  lita — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— -ök tapasztalata. A Platoni eszmetan és a Spencer- 

féle — (I. dr. Pekár Károly a.) 

— -régészek bécsi és párisi kongresszusai. Az — ((l. 
Pulszky Ferencz a.) 

— — -ti congressus XII. gyűlése Párisban. Az ember- 
tani és — (1. Hampel József a.) 

— — — gyülekezet. (Arch. értes. IX. 3.) 



apo 

va: 881 .  Ösrégészet—Őstelep 

. Pusztaveszi 

HÉGA GEZA LÖSZ É ET ÉS ze Áe e zedÁezeeá Ésa A azlseékáálkáss h0T 8 d ú c e ? e. 7 ac JAT STEG új , a zt 

— — Ösrégészeti irodalom terjesztéséről. A hazai — (I. 
József fhg a.) 

— — — leletekről Apahidán. (I. Orosz Endre a.) 

-rokonságának kérdéséhez. Az indogermán és a finn- 
ugor nyelvek — (I. Wiklund K. B. a.) 

-Sír. Ipolykeszi — (I. Wagner István a.) 
-szám és az ősbetű viszonya irodalmunkban. Az — 
(I. Herman Ottó a.) 

38 . Őstelep. s Az apáhidai , réti — (1. Orosz Endre a.) 
a Balaton partján. (1. Sági János a.) 
Az óbessenyői — (Il. K. Nagy Gyula a.) . 
Szamosujvártt. A ,,petrisi" — (1. Orosz Endre a.) 
A pilingvárhegyi — (1. dr. Báró Nyáry Albert a.) 

Nyitramegyében. (Il. Sándorfi N. a.) 
Szerbkeresztúri — (1. Milleker Bódog a.) 

— A tibold-daróczi (Borsod m.) bérczúti — (Il. Balázs 
Béla a.) 

— agyagműveiről. A fordosi — (I.dr. Reinecke Pál a.) 
 "— A vattinai — (1. Milleker Bódog a.) 

. Őstelepek. Kurticsi — (1. dr. Pósta Béla a.) 
és urnatemetők. Verseczvidéki — (Arch. értes. XI. 3.) 
-ekről. A csugai és maguliczai (Hunyad m.) — (I. 
Téglás István a.) 
-i. Zólyom vármegye — (Il. Tomka Gyula a.) 
-ről. A bogojevai (Bács m.) — (I. Cziráky Gyula a.) 
— A csejthei — (. Sándorfi Nándor a.) 
— Diszítmények és kőeszközök a homoródi — (Il. 
Téglás István a.) 

— Festett keramika az oltmelléki — (1. Teutsch 
Gyula a.) 
— Szamosujvárott. A ,pefrisi" — (1. Orosz Endre a.) 
— Szamosujvárt. Újabb leletek a petrisi — (1. Orosz 
Endre a.) 

— — származó öntőmintákról. A pécskai — (1. Dömötör 
László a.) 
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Őstelepről. Festett cserépedénytöredékek a sátoralja- 
ujhelyi — (I. Visegrádi János a.) 

— — A szamosudvarhelyi — (I. dr. Könyöki Alajos a.) 

—"/— A szomolányi (Pozsonymegyei) — (I. Sándorfy 
Nándor a.) 

— — A vattai testhalmi — (Il. ifj. Lossonczy István a.) 
— — Edények és bronzemlékek a velem-szent-vidi — 

(I. Báró Miske Kálmán a.) ; 

— — Szék határán (Szolnok-Doboka m.) és , Costa 
gyerli" őstelepről Szamosujvár határán. A , vicekúti" — 
(I. Orosz Endre a.) 

. Őstörténeti vallomásai. A magyar fémnevek — (I. 
Munkácsi Bernát a.) 

—. vonatkozások felhasználásával. Az oki kapcsolat 
, e 

. eredetéről, magyar — (I. dr. Pekár Károly a.) 

Ősvallás emlékei. A csuvas — (I. dr. Mészáros Gyula a.) 
—— -a. A vogulok pogány — (I. Munkácsi Bernát a.) 

— -unk egy-két , nyelvi emléke." I. A ,nap" szó. (l. 
Prikkel L. Marián a.) 

Ősvilágban. A Cinnamomum-genus az — (I. Staub M. a.) 

Ővcsat. Keleti — Ábra. (Arch. értes. XXI. 2. és dr. 
Szendrei János a. is.) 

Övek a m. n. múzeumban. Régi — (Il. dr. Szendrei 
7. JÁNOS a) . 
Övos vagy Érívmoov rendeltetése. Az — (Il. dr. Láng 

Margit a.) 
P forgalmáról növényevő állatokban. Vizsgálatok a Ca, 

Mg és — (1. Tangl Ferencz a.) 

P. I. Shakespeare Dániában. (Athen. X. 2/3.) 
pl. Gr. Zichy Jenő újabb expeditiója. (Arch. értes. 

XVII. 3.) 
P—s. Lombroso: Az asszonyi bűntettekről. (Athen. II. 3.) 

P—y. A Habsburgok szerencséje. (Athen. XII. 2/3.) 
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Paasonen H. A finn és a cseremisz isten-névről. (Nyelvt. 
közlem. XXXVII. 1/2.) 

— Adalék a finn-ugor 87" hang történetéhez. . (Nyelvt. 
. közl. XXVIII. 1/2.) 

— Bogyó. Mogyoró. (1. , Adalékok a magyar nyelv szó- 
fejtő szótárához" a.) 

— Csuvas szójegyzék. (Nyelvt. közlem. XXXVII. 1—4., 
XXXVIII. 1—3.) 

ja SZ aa E ÖLÉSE ez e AEEESÁÓB, san ját áss OT eÉ S sg szére 

d T e p—S ére 

— — — (Vocabularium linguae őuvasicae.) VII és 244 1 SAAB 
lap: 1908. 4— 1 67 7KRKEERYÁRÁRRB 

. —— — Ég. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 3.) vágás 
"! .— — Hó. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 3.) ság 
. —. — Indogermán eredetű-e a Volga folyónak legrégibb r 5 AN 
. — . —. ismeretes mordvin neve? (Nyelvt. közlem. XXVII. h) szERÓ 
—. — Íz. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 3.) vé sás 
8 — Jós, javas, javos. (Nyelvtud. közlem, XXXVII. 4.) 18 

— Votják-török  szóegyeztetések. (Nyelvtud.  közlem. 518 

Pados János dr. TF. (Arch. értes. XIV. 1.) , Nyugat 
Paedagogiai rendszere. Natorp Pál — (I. dr. Székely 8. 

György a.) cry 
— -ája. Rousseau ethikája és — (I. Stromp László a.) ket 
— -us. Apáczai Cseri János mint — (Il. Stromp L. a) 500 7 
— —. Melanchthon Fülöp mint bölcsész és — (Il. is 

n—r. a.) A; 
Dágdák stereotropismusáról. A  Brachyurák és — (I. FX 

Veress Elemér a.) 1 "ERB 
Paintner Mihályhoz. Révai Miklós levele — a. dr. úg 

Récsey Viktor a.) 40 
Pais Dezső. Arany János levele Hunfalvy Pálhoz. (Irod. 11 

tört. közl. XX. 4.) gés 
—  Kemény-levelek. a nemz. múzeumban. (Irod. tört. to LSADABÓ 

közlem. XX. 4.) 
. — Báró Kemény Zsigmond levele Toldy Ferenczhez. 

(Akad. értes. 248/249.) sa 

2 Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 58 íz 88 

lés 
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Paizs XVI. századi n. múzeumi kelyhen. Czíméres — 
Ábra. (Arch. értes. XIV. 3.) 

— dudor. 3 ábrával és 2 képes táblával. A herpályi — 
(I. dr. Reinách a.) 

— -tetvéről. Az akáczfák — (I. Horváth Géza a.) 
Pajdussak Máté művének ismertetésé. (1. Kemény L. a.) 
Pajor István. Kisfaludy Károly és Huúnkár Antal. (Irod. 

tört. közlem. V. 2.) 
— Szemere Miklós Petőfiről. (Irod. tört. közl. I. 3.) 
— -hoz írt két levele Madách Imrének. (Il. Szilágyi S. a.) 
— — két levele Szemere Miklósnak. (1. Szilágyi S. a.) 
Pajzsa Párisban. Mátyás király — (Il. Korda Dezső a.) 
— — U. az. Horn Emilnek a párisi Műsee d Artillerie- 

bén eszközölt eredeti fölvétele útán. [Szövegrajz.)] 
(Hadtört. közlem. III. 2.) 

Pakránov Seráfin.  Irtisi-osztják szójegyzék.  (Nyelvt. 
közlem. XXX. 4., XXXI. 1/4.) 

— — U. az. (Vocabularium dialecti ostjakorum regionis 
fluvii irtysch.) 254 lap. 1902. Külön lenyomat a 
Nyelvtud. közlem.-ből (Ugor füzetek 14.) 4.— 

Paksi rom. A legújabb urnatemető Dunaföldváron és 
a — (1. Szelle Zsigmond a.) 

Paláeoareticus állatöv gőtéinek két vérrokonáról. A — 
(I. Méhely Lajos a.) ; 

— gőték két vérrokonáról. A nyugat — (Il. Méhely 
Lajos a.) 

— .-lith kőszákóczák. A miskolczi — (Arch. értes. XÍV. 2.) 
— — lelet. A miskolczi — (I. Herman Ottó a.) 
— — lelet ötletéből. A miskolczi —- (I. Hálaváts Gy. á.) 
— — — — Felelet Halaváts Gyulának. (1. Hérman 0. a.) 
— nontólogiai fejlődéstörténetének  alapvotiásái. A nö- 

vényország hypletikai és" —  (]. Tuzson János a.) 
az a táhulmányok a harmadkorú rákok köréből. (I. . 

dr. Lörenthey Imre a.) 
Paláéstirrai és syriai rotatoriák ismeretéhéz. Adátok az 

aegyptomi, — (Il. Daday és Baárrois a.) 
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i Palatalis mássalhangzók történetéhez. Adalékok a finn- 
ugor — (1. Szilasi Móricz a.) 

"— -togrammok. Magyar — (I. Gombocz Zoltáp a.) 

Palágyi Lajos. Homeros Odysseája. (Athen. VIII. 3/4.) 
. — Menyhért. A tér és idő új elmélete. (Athen. X. 4.) 

.. — Az ébrenlétről. (Athen. I. 4.) 
. — Az ismerettan alapvetése. (Athen. XII. 2/4., XIII. 1.) 
— Psychologiai tanulmányok. (Athen. II. 1., 4.) 

. Palánkai , kolostor". Ó — (Arch. értes. XIX. 4.) 
— leletekről. 0 — (I. Pintér Pongrácz a.) 

Palánkától a Bisztra torkolatáig. A daciai út — (I. 
Téglás Gábor a.) 

BG Zsuppáig, vagyis a Bisztra-Temes egyesülésénél fekvő 
Tibiscumig vezető nyugoti útvonal helyrajza, had- 
állásának stratégiai és közgazdasági jelentősége. A 
Tabula Peutingeriana hármas daciai útvonalából az 
Új — (I. Téglás Gábor a.) 

Palásti csata. A. — (I. Matunák Mihály a.) 

Palearktikus faunaterület Tingitidái. A — (I. Horváth 
Géza a.) 

Palihodia (— megismételt ének) a  palinodiáról (I. 
Szeremley Barna és Dézsi L. a.) 

. Paltnata Schneid. A nyugat-palaearctikus gőték két 
vérrokonáról. Molge Montandoni Blgr. és Molge — 
(I. Méhely Lajos a.) 

Palota, a pozsonyi és dévényi várak a multban. A budai 
királyi — (l. Stepíaró. Adolf a.) 

Palotás zene. Népdal és — (I. dr. Fraenkel Bertalan a.) 

Palócz-orosz szójegyzék. Egy XVI. századbeli — (I. 
Melich János a.) 

Pánasza a török ellen: Heves vármegye — (1. dr. Merényi 
Lajos a.) 

— seregének siralmas állapotáról 1490-ben. Salm Miklós 
eróf — (I. G. G. a.) 

531 



KANRAR E Panasz— Pannonia : 

Panaszai 1669-ben. A füleki várőrség — (I. dr. Merényi 
Lajos a.) 

" c — 1631-ben. Kálló és Szatmár őrségének — (l. dr. 
, Merényi Lajos a.) 

Pancatantram és egyik magyar származéka. A — (ll. 
Gálos Rezső a.) —.80 

Panőié József k. tagról. Kanitz Ágost. tagtól. Emlék- 
beszéd — (Emlékbeszédek VALL: 8.) — 80 

Panegyricus in Messallam. Lydami Carmina Accedit — 
(I. , Lygdami" a.) 

Paniti János. (Régi magyar költők tára VI.) 

Pankétomos (Il. Zolnai Gyula a.) 

Pankotán. Csiky Gergely emlékezete. Elmondta Berczik 
Árpád 1. tag Csiky Gergely emléktáblájának leleple- 
zésekor 1906. okt. 21-én -—— (Akad. értes. 204.) 

Pankreas-emésztés közben. A gázfejlődésről. (I. Klug 
Nándor a.) 

— fehérjeemésztéséhez. Adatok a — (I. Klug Nándor a.) 
— -ra. A trypsin hatása az élő — (I. Pólya Jenő a.) 

Pannonhalma tövében elterülő Pannonia nevű római 
község és legújabb ásatásaim összefüggése. (Il. dr. 
Récsey Viktor a.) 

— -án. Legújabb római lelet — (I. Récsey Viktor a.) 
— -i kézirattárból. Böngészet a — (I.dr. Récsey V. a.) 
— — —.  Kalászat a — (I. dr. Récsey Viktor a.) 
— — templom külső falában. Egy régi féldomborműről 

a — (Il. dr. Récsey Viktor a.) 

Pannonia elfoglalása. (I. Fröhlich Róbert a.) 
— község területén. Római keramikus leletekről — A 

dr. Récsey Viktor a.) 
 "— ládácska. Egy — (I. Engelmann Rikárd a.) 
 "— nevű római község és legújabb ásatásaim összefüg- 

gése. Pannonhalma, tövében elterülő — (Il. dr. Récsey 
Viktor a.) 

— -i bélyeges cserepek. Ábra. (Arch. értes. XVII. 4.) 
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A Pannoniai bronzfibulák a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 
értes. XVII. 5.) 

—  — domborművek. (I. dr. Ziehen Gyula a.) 
— — emlék. Két — (Il. dr. Ziehen Gyula a.) 

 "— — Ének. A — (1. Széchy Károly a.) 
— — és levantei-korú rétegei és ezek faunája. Buda- 

pest — (I. Lörenthey Imre a.) 

— — feliratos emlékek. (I. dr. Mahler Ede a.) 
— — fibula. (Arch. értes. XIV. 1.) 
— — — -áról. Egy — (Il. Reinecke Pál a.) 
— —  kőemlék. Néhány — (Il. dr. Mahler Ede a.) 
— — limes. Acumincum vidéke és a régi — (Il. Fröhlich- 

Róbert a.) 

— — oltárok alakja és díszítése. A — (I. HampelJ. a.) 
" — — régiségek a felsőmagyarországi múzeumban. (Arch. 
"értés, XV. 2.) 
— — síremlékek áttekintő osztályozása. A — (1. Hampel 

József a.) 
. — — — -en. Figurális domborművek — (I. Hampel 

József a.) 
— — sírtáblái. A nemzeti Múzeum legrégibb — (. 

Hampel József a.) 

. Pannoniában. A római birodalmi limes fölkutatásáról — 
(Il. dr. Kuzsinszky Bálint, dr. Finály Gábor a.) 

— Római föliratok Alsó- és Felső — (Il. Fröhlich 
Róbert a.) 

— -ból. Bélyeges cserepek — Ábrákkal. (Arch. értes. 
XVII. 4.) 3 

— — Római üvegedényke — Ábra. (Arch. értesítő 
XXIV. 3.) 

Pannonius. Janus — Dicsének Jaéobus Antonius Ma 
cellusra. Magyarra fordította, bevezetéssel és jegy- 
zetekkel ellátta Hegedüs István. 119 lap. 1897. 
(Ertek. a nyelv- és széptud. köréből XVI. 10.) 1.80 

— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 93.) 
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.. 888 Pannonius — Paprét 

Pannonius éneke. Joannes — (I. Hegedüs István a.) 
—- énekéhez. Joannes — (Il. K. L. a.) 
— Guarinus és Janus — (Il. Hegedüs István a.) 
— Titus Vespasianus Strozza és — Kivonat. (1. Hege- 

 düs István a.) 
— -hoz. Janus — Egy angol humanista — (1. Hegedüs 

István a.) 
— -tól. A , Szelek versenye" — (I. Hegedüs István a.) 
Bilnyóka. (I. R. Prikkel Marián és Simonyi Zs. a. is.) 
Pap Benedek. ((l. Régi magyar költők tára VI.) 
Papfalvi bronzleletről. r7 Vealát (I. Orosz Endre a.) 
Pap Ferencz. Egy érdekes képző : atag, eteg. (Nyelvt. 

közl. XXIII. 4.) 
Paphoz. Csécsi János levele Deli László szőlőskei — 

(I. Csűrös Ferencz a.) 
Pap Károly dr. Egy XVII. századbeli ravatalterítő. 

Képes melléklettel. (Arch. értes. XXII. 2.) 
— Ferrarai és perugiai magyar tanulók a XV—-—XVIII. 

századból. (Irod. tört. közl. XII. 3.) 
— Szilassy-féle egyházi edények. Egy képes táblával és 

2 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— Szilassy János ötvös életrajzáboz. 3 ábrával. (Arch. 

értes. XXII. 3.) 
— Báró Wesselényi Miklós levelei barátjaihoz, Bártfai 

Lászlóhoz és Jósika Miklóshoz. (Irod. tört. közlem. 
XVI. 4.) 

.— —. levelezése íróbarátjaival.(Irod. tört. közl. XVI. 2—4.) 
Papaya-emésztésének ismeretéhez. Adatok a fibrin — 

(I. Hirschler Ágoston a.) 
Papok felavatására, a XVII. század első felében. 

Enek, — (Il. , Sz." a. 
Pappi bronzlelet. Szigligeti és — (Arch. értes. XVII. 5.) 
-— és Szigligeti bronzlelet. Egy képes táblával. (Arch. 

értes. XVII. 5.) 
Papréti birtokon  Mosonymegyében. Népvándorláskori 

sírmező a besenyei — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
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Paprika—Parcziális 839 

. Paprika chemiai összetételéről. A — (I. Bittó Béla a.) 
. —. Papyrusa. - Aristoteles és a British Museum — (. 
:A . Schwarcz Gyula a.) 
. ——. Parabutyi és karavukova-ráczmiliticzi földművekről. A 

; vaskúti, — (I. Dudás Gyula a.) 
Paradicsom. A — (I. Dante A. a.) 
— -a. Dante — (dr. Szász Károly a.) 

Paraguay mikrofaunájának alaprajza. (1. Daday Jenő a.) 

. —. Parallelákra vonatkozó vizsgálataira. Bolyai János ész- 
revételei Lobatschefskij Miklósnak a — (I. Stückel 

j Pál és Kürschák József a.) 
. Parameteres egyenlete. A spektrumanalysis két — (I. 

. Kövesligethy Radó a.) 
— értékei. Az orthogonális. substitutió együtthatóinak — 

(I. Hunyady Jenő a.) 
Paramphistomida fajok anatomiai és szövettani ViSzo- 

nyai. A délamerikai halakban élősködő — (Il. Daday 
Jenő a.) 

Parancsa gyors teljesítésére megsürgeti a megyéket és 
székeket. I. Rákóczy György az általános fölkelésre 

. kiadott — [Hadtört. okmánytár 21.] (Hadtört. köz- 
lem. IX. 3.) 

— -ok a XVIII. századból. Öltözetre vonatkozó — 
(Hadtört. közl. IV. 5.) 

Parantsolat. At tiz — (1. Dévai Mátyás a.) 

Parasitáiról. Tanulmány a váltóláz — (1. dr. Jancsó 
Miklós a.) 

— -ák továbbfejlődéséről az Anophelesekben. Vizsgála- 
tok.a malaria — (I. Jancsó Miklós a.) 

Parádi Kálmán. A lélektani kutatás mai feladata; 
módszerei és eszközei. (Athenaeum VII. 1.) 

Parcziális .differencziálegyenleteinek egy különös osztá- 
lyáról. A variáczió számítás — (I. Kürschák József a.) 

— —  transformatiójáról. A  variatió-számítás — (I. 
Kürschák József a.) 
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. 840 . — Parcziális—Pasteur 

Parcziális differencziálegyenletek egy osztályáról. A. 
másodrendű — (Il. Kürschák József a.) 

— — — -ről. A variáczió-számításban föllépő másod- 
rendű — (Il. Kürschák József a.) 

— — -rendszerek alaptétele. A — (I. Suták József a.) 
Parlament reformja. A magyar — (1. Meltzl Oszkár a.) 
— Az összeférhetlenség és a — (I. Várnai Sándor a.) 
— -i reform. (Il. dr. Balogh Arthur a.) 
— — szólásszabadság. (1. Edvi Illés Károly a.) 
Parochialis templom képeiről. A sümegi — (I. Aszta- 

los József a.) 
Parthenon kijavítása. A — (Il. Télfy Iván a.) 
— nyugati orom-szobrainak reconstruktió járól. A 

(I. Velics L. S. I. A. a.) 
Pascalról. Tanulmányok — (I. Medveczky Frigyes a.) 
Pasguillus. Cantió apologica. (1. Sz. Á. a.) 
— Egy kurucz-korbeli verses — (Il. dr. Lampért Géza a.) 
— Wesselényi Ferencz nádor ellen írt — (1. Kemény L. a.) 
— -ok. XVII. századbeli — (I. Kemény Lajos a.) 
Passaui kardkészítő magyar szablyái a 29 Vkditi szá- 

zadban. Egy — (I. , ng." a.) 
Pasteiner Gyula. A képírás. (Athenaeum I. 1.) 
— Az építészet Mátyás király alatt. Kivonat. (Akad. 

értes. 26.) 
— Jelentés a Gorové-pályázatról. (Akad. értes. 115., 

150/151.) 
— Középkori építészetünk topographiája. Kivonat. (Akad. 

értes. 218.) 
— XVIII. századbeli falfestmények Magyarországban. 

Kivonat. (Akad. értes. 76.) 
Pasteur-féle antirabikus védő oltások megkezdéséről, 

(I. Hőgyes Endre a.) 
Pasteur Lajos Kk. tag r 1895. szept. 19-én. (Akad. ért. 77.) 
— emlékezete. (1. Hőgyes Endre a.) 
— k. tag felett. Emlékbeszéd —- Hőgyes Endre rendes 

tagtól. (Emlékb. X. 8.) 1.— 



PEREG E a dee RÁ § ja mű ja ra lév ezet ef a szá árás MT EIZRNGY Te - ges tzboz zár TNz- AT 

Menet eat ető GYEZZÉNÉT SZG asztat éld sak; 

: ő Ó et É 3 öT, 

" Paszlavszky—Pauler 841 

3 .Paszlavszky József. (1. Rudolf fhg a.) 
Patagóniai véglényről. Néhány — (I. id. Entz Géza a.) 

Patense 1574-ből. A czigányok fővajdájának — (Had- 
tört. közl. X. 3.) 

Patkanov Szerafin. Irtisi-osztják szójegyzék. (Nyelvt. 
közl. XXX. 4., XXXI. 1—4.) 

Kötött Mu dra) 
Patrius Hung. Codex. diplomaticus — (l , Hazai ok- 

mánytár" a.) 
Patterson Artur k. tag Tr 1899. szept. 29. (Akad. 

értes. 125.) 

Pauer Imre dr. A philosophiai kutatás újabb segéd- 
eszközei. (Athenaeum I. 1.) 

. — Az ethikai determinismus elmélete. Ismertetés. (Akad. 
értes. 10.) 

.  — Jelentés a Gorove-jutalomra beérkezett pályamun- 
kákról. (Akad. értes. 42.) 

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

."— Új álláspont, módszer és irányelvek az ethikában. 
.59 lap. 1889. (Bölcs. értek. ILI. 2.) 3 —.60 

— (I. , Athenaeum" — , Értekezések a bölcsészeti-, 
társadalmi- és történelmi tudományok köréből" a. is.) 

— István. Kápolnai — (I. , Kápolnai" a.) 
— János T. (Arch. értes. IX. 3.) 
— 1. tag fölött. Emlékbeszéd — dr. Czobor Béla lev. 

tagtól. (Emlékb. VI. 7.) 1.20 
Paul és Wundt a nyelv eredetéről. (Il. Gombocz Z. a.) 

Pauler Ákos. A biológiai elv jelentősége az aesthetiká- 
ban. (Athenaeum VII. 3.) 

— A magánvaló problemája az újabb philosophiában. . 
t (Athenaeum XX. 1/2.) 

— A szemléleti módszer az erkölcsi képzésben. (Athen. 
VIII. 1/2.) . 

ke? zek sét és ear 4. 19 
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Pauler Ákos. Az egységretörekvésről az emberi isme- 
résről. (Athen. XIV. 2.) 

. — Az ismeretelmélet lélektani alapjairól. (Athen. VI. 4.) 
— — — -i kategóriák problemája. Kivonat. (Akad. 

1548 értes. 163/ 165.) 

BESE en B. a. 188 láp. 1904. (Értek. a bölcs. tud. köré- 
ME tő EL 65) "940 
FSB — Az ismerés viszonylagossága és a mathematikai fo- 
— ————— galomalkotás. (Athenaeum XI. 1/2.) 
ni — Ismeretelméleti tanulmányok. (Athen. XII. 3/4. és 
sat 3 15 XII. 1.) 
SERA ; — Herbert Spencer. (Athenaeum XIII. 1.) 3 
SZ — Gyula. A magyar nemzet fejlődése az Árpádházi 
zzátálát királyok alatt. Mutatvány. (Akad. értes. 47.) 
— — — — — története az Árpádházi királyok alatt. 2 kötet. 
( ZSSZÉKEGR Kis 8". XVI, 668 és VIII, 791 lap. 1893. (A M. Tud. 
B Akadémia Könyvkiadó Vállalata XIII/XIV. kötete.) 
.ÉAk (I. Akad. értes. 11. a. is.) fűzve 12.— 

ARA kötve 14.— 

— Szent-Istvánig" cz. munkájáról jelentés. 
tát Békefi Remig a.) 
— — U. az. (I. dr. Hajnik Imre a. is.) 

— — — — Szent-Istvánig. A M. Tud. Akadémia által 

ványával ájovátiz A mű. Kis 89. XI és 276 lap. 
1900. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. 

. : ÚAÁEzKá Új folyam. XLII. kötete. (I. dr. Hajnik Imre és 
ak Békefi Remig a. is.) fűzve 6.— 
ső kötve Éz 
ms — A sajómezei csata 1241 április 11-én. (Hadtört. 
Aa közl. VI. 1.) 
újak — II. Géza orosz-görög háborúi. (Hadtört. közl. III. 1, 3.) 

— Jelentés a Semsey-féle magyar történelmi pálya- 
kérdésre beérkezett műről. (Akad. értesítő 79., 
152/153.) 

ka E. nt A 74 áz 4 A 

s s Oi 

a Pesti hazai első takarékpénztár-egylet Wáy-alapít- 



; Pauler—Pálffy 843 

Pauler Gyula. Jelentés a  történettudományi Lévay- 
pályázatról. (Akad. értes. 152/1583.) 

— — —  Vigyázó-féle hadtört. pályázatról. (Áta ért. 
104., 163/ 165.) 

— — az akadémiai nagyjutalom és a Marczibányi- 
mellékjutalom felől. (Akad. értes. 150/151.) 

— Nehány szó hadi viszonyainkról a XI—XIII. szá- 
zadban. (Hadtört. közl. I. 4.) 

— Szilágyi Sándor ravatalánál. Emlékbeszéd. (Akad. 
értes. 110.) 

— (Il. , A magyar honfoglalás kútfői" és , Huber A. : 
Ausztria története" a. is.) 

."— ig. és r. t. Tr 1903. jul. 8. (Akad. értes. 173.) 
— — — ravatalánál 1903. jul. 10-én. Csánki Dezső r. 

tag gyászbeszéde — (I. Akad. értes. 166.) 
Pauli epitomae. Sexti Pompei Festi de verborum  signi- 

ficatu guae Supersunt cum — (l. Ponori "Thewrewk 
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Emil a.) 
Paur Iván 1. tag fölött. Emlékbeszéd — Hampel József 
. 1. tagtól. (Emlékb. VI. 6.) —.50 

6: Payot Gyula. Az akarat nevelése. Kis 89. XXII és. 
a 288 lap. 1905. Francziából fordította Weszely Ödön. 
ga Átnézte Ambrus Zoltán. (A M. T. Akadémia Könyv- 

kiadó Vállalata. Új folyam, LXIII. kötet. 1905—1907.  . 
a cyelus.) . (Elfogyott.) 
. ——— Payr Sándor. Berzsenyi Dániel felett mondott búcsúz- 
§ tató versek. (Irod. tört. közlem. XX. 4.) 
b ,Pazarlay és Szüűkmarkosy" czímű iskolai drámája. 
6. Pállya István — (Il. Kovács Dezső a.) 
a Pákozdi csata 1593 november 3-án. A — (1. Gömöry 
í Gusztáv a.) Í 
3 Pálffy Albert I. tag § 1897. deczember 22-én. (Akad. 
aj értes. 101.) 
3 — emléktáblájánál. (1. Gyulai Pál a.) 

— koporsójánál. (1. Szász Károly a.) 
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844 Pálffy —Pályakérdés 

Pálffy Istvánhoz hadi hírekről s a török mozdulatairól. 
1627 julius 26. Drégelypalánk. Barytth Péter — 
(1. , Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság törté- 
netéhez" a. 

— A törökökkel való békekötésről. 1627 szeptember 19. 
Nógrádról. Esterházy Pál — (Il. , Jedlicska Pál: 
Adatok a török hódoltság történetéhez" a.) 

— Szönyről 1627 jul. 29. Ahmed Bek esztergomi hely- 
tartó — (Il. , Jedlicska Pál: Adatok a török hódolt- 
ság történetéhez" a.) 

— Mikiós arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 5.) 
——— Pálfi János. (I. , Kanizsai Pálfi János" a) 

. Pálházi Göncz Miklós Prédikátor levele Vitéz Imré- 
hez. (Irod. tört. közl. XV. 3.) 

Pállya István , Pazarlay és Szűkmarkosy" czímű iskolai 
drámája. (1. Kovács Dezső a.) 

Pálos-monostor. A bodrogh-szigeti — (Il. Gubitza 
Kálmán a.) 

Pálülései ütközet 1658 julius 6-án. A — (I. Márki 
Sándor a.) 

Pályadij jutalomtételei. Michelson-féle — (I. Akadémiai 
értesítő 210/211.) 

—- elemeinek kiszámítása spektroskopiai és photometriai 
adatokból. $ Lyrae — (Il. Terkán Lajos a.) 

Pályakérdés. Akadémiai — (Arch. értes. XVI. 3.) 
— — a műtörténetből. (Arch. értes. XVII. 3.) 
— Egyetemi — a műtörténetből. (Arch. értes. XII. 3.) 
— — U. a. az ötvösség történetéből. (Arch. értesítő 

XVI. 3.) 
— határidejének lejárása. (Hadtört. közl. II. 1.) 
— -ei. A M. Tud. Akadémia — 1831—1892. (Akad. 

értes. 34, 35, 45.) 
Zso za OB 1900. tg értes. 130.) 
— -ek. Akadémiai — (I. , X. Y." a.) 
— 6.  Hadtörténelmi — (Hadtört. közl. IT ág Nae e 

és VI. 5.) i 
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Pálya-munkáról. Jelentés a Semsey-féle földrajzi — 
(Akad: értes. 77, 79.) 

"e -művek. Beérkezett — (Akad. értes. 2, 145, 0156, 
202, 215, 238.) 

i Pályázat. A Farkas-Raskó — (Akad. értes. 4.) 
— A Semsey — hag értes1X. 8. XN. 09, 0 ig: KALVAN 

Ö:. AVIIL. §.) 
— Akadémiai nyilt — várok Bits jo Vág VASÁOTS, záe bb 0.46 HB ÉL 1 : 
— -hirdetés. (Akad. értes. 2, 50, 97, 218.) 
— — Bezerédj István életrajzára. (Akad. értes. 181.) 
— — a Rózsay alapítványból. (Akad. értes. 100.) 
— — a technikai és mezőgazdasági tudományok köré- 

ből. (Akad. értes. 133.) 
— — A zoológia vagy physiologia köréből. (Akad. 

értes. 170.) 
— milleniumi drámára. (Akad. értes. 35.) 
Pályázati szabályok. (Akad. Evkönyv XVII. 7. és Akad. 

értos. :5; 17.29, 41, 53, 65,(7,. 09.101, 118, 195. 
137, 149, 161, 173, 185, 195, 209, 245, 275.) 

Pályázatok eldöntéséről 1888—1909-ig. Jelentés a — 
(I. Akad. évkönyv XVII. 7. és Akad. értesítő 2, 5, 
17, 29, 41, 53, 65, (7, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 
161, 1/3, 185, 195, 209, 221, 233, 245. 68 275. Aa) 

— Lejáró — (Akad. értes. 1, 48, 57, 60, 70, 81, 84, 
39, 860, 93, 96, 105, 109, 144, 152/153, 155, 157, 
161, 163/165, 168, 176/177, 181, 252.) 

— Meddő — (Akad. értes. 2.) 
Pályázatokról. Értesítés — (Akad.ért. 145, 169, 218, 221.) 
— és az akadémiai választásokról. Jelentés a — (l. 

Fraknói Vilmos a.) 
— -ról. Jelentés a br. Bánffy Dezsőtől kitűzött történeti 

vígjáték — (I. Vadnai Károly a.), 
—  — Farkas-Raskó-féle — (I. Akad. Évkönyv XVII, Akad. 

értes. 16. és Csengeri János, Gyulai Pál, Némethy 
Géza, Szász Károly, P. Thewrewk Emil és Vadnay 
Károly a. is.) 

gét 
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Pályázatról. Jelentés a Karátsonyi — (I. Vadnay 
Károly a.) 

— — —  Kóczán — (Il. Heinrich Gusztáv a.) 

— — -- Péczely — (I. Bánóczi József és Arch. értes. 
XVII. 3. a.) I 

— — — Semsey — (Akad. értes. 70.) 

—- — — "Teleki — (Il. Csiky Gergely és Rákosi Jenő 
alatt is.) 

— — ,A vasipar története Magyarországon" eézímű 
nyilt — (Akad. értes. 41.) : 

Pánczéljai. A n. múzeum sodronyos — (1. Majláth B. a.) 
. Pápai múzeumban. Római bronz bélyegző a — Ábra. 

(Arch. értes. XV. 4.) 
— ref. főiskola gyűjteményében. Régiségek a — Ism. 

(I. Borsos István a.) 
— — — régiségtáráról. A — (I. Borsos István a.). 

— tizedjegyzékek egyházgeografiai jelentősége. A XIV. 
századi — (Il. dr. Ortvay Tivadar a.) 

— végház erődítése ügyében. Nádori rendelet a — (l. 
dr. Merényi Lajos a.) 

— Páriz — (I. , Páriz Pápai" a.) 

Pápay József. HsSzaki-osztják nyelvtanulmányok. (Nyelv- 
tudományi közlem. XXXVI. 3/4.. XXXVII. 1—4., 
XXXVIII. 1/2, 4.) 

— Nyelvészeti tanulmányútain az éjszaki  osztjákok 
földjén. Kivonat. (Akad. értés. 190.) 

— — U. az. (Nyelvt. közlem. XXIX. 1., XXIX. 4.) 
— Károly dr. (1. Munkácsi Bérnát a.) 

— Sámuel élete és irodalmi működése. Az első magyar 
irodalomtörténetíró, — (I. Badics Werencz a.) 

— -lel. Kisfaludy S., Döbrentei és Kazinczy levelezése — 
(1. Latkóczy Mihály a.) 

Pápán 1600-ban. A vállonok lázadása -—  (Hadtört. 
közl. I. 3.) 
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Páris ítéletét honnan ismerte Arany János ? (Il. dr. Rupp 
Kornél -a.) 

 "— -ban. A cziszterésiék középkori iskolázása — (ll. 
Békefi Remig a.) 

— — Az embertani és ősrégészeti congressus gyűlése — 
(I. Hampel József a.) 3 

— — Jelentés az Akadémiák szövetségének közgyűlé- 
séről. (1. Goldziher Ignácz a.) 

— — 1384—1417. Magyar festő és műhímző — (I. 
Pór Antal a.) 

— —. Horn Emilnek a párisi Musee d Artillerie-ben 
eszközölt eredeti fölvétele után. Mátyás király 

. pajzsa — ISzövegrajz.] (Hadtört. közlem. IL. 2. és 
Korda Dezső a. is.) 

— — Nemzetközi érmészeti kongressus — (I. Gohl 
Ödön a.) 

. — -i kongresszusai. Az ősrégészek bécsi és — (I. 
Pulszky Ferencz a.) 

— világkiállítás magyar pavillonjában. Történelmi 
emlékeink az 1909. évi — (I. Mihalik József a.) 

— —  világtárlaton. Archaeologiai tanulmányok az 1889. 
évi — (l]. Hampel József a.) 

Páriz Pápai anekdoták. (I. ,D." a.) 

— Ferencz élétéhez. Adatok Pápai —- (I. dr. Dézsi 
Lajos a.) 

— — naplója 1649—1691. (I. Koncz József a.) 

.— — Vetrsés oratiója. (Irod. "tött. közl. VIHŐH. ő: 
, Vegyesek.") 

. Párna. (1. Asbóth Oszkár a.) 

Párologtatások légüres guarzedényekben. (1. Sehuller 
Alajos a.) 

Pártpolitikai alakulások Angliában. (Athen. XII. 1.) 
Pászta. (1. Asbóth Oszkár a.) 
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. Pászthory János. A Borgiák bűnei egy kortárs ítélő- 
széke előtt. (Athenaeum XIV. 3.) 

— Következetesség az esetlegességben. (Athen. III. 3.) 
—I seg já de Lisle eszményi socialismusa. (Athen. 

KEK ARTEY TS 
— Schopenhauer és a keresztény vallás. (Athen. III. 4.) 
— Shakespeare Dániában. (Athenaeum X. 2/3.) 
— (1. Gregorovius Ferdinánd a. is.) 

Pátense a fényűzés ellen. I. Lipót — (I. ,—y." a.) 

Pável Ágost. A vashidegkúti szlovén nyelvjárás. 148 
lap. 1909. (Magyarországi szláv nyelvjárások 1.) 2.80 

Pázmándy Dénes levele Somogyi Gedeonhoz. (Il. Kara 
Győző a.) 

Pázmány Péter bibornok levélváltása katonai ügyek- 
ben. Gróf Eszterházy Miklós nádor és — (Il. Geöcze 
István a.) 

Pecsevi életrajzához. Adalékok — (1. , G—y" a.) 

Pecsétgyűrűje. Kálmán király arany — (1. Horváth. 
Sándor. a.) 7 

Pecsétje. A beszterczebányai ötvösök — (I. Mihalik 
József a.) 

"— A kassai mészáros-czéh régi — (I. Myskovszky 
Viktor a.) 

— A kolozsvári ötvösczéh — (I. Mihalik József a.) 
— A pesti ötvösök czéh — (Il. Mihalik József a.) . 
— 1590-ből. A szatmári ötvösczéh — (I. Mihalik 

József a.) 
— Kassa város nagy — (1. Mihalik József a.) 
— -ia XVII. és XVIII. századból. Hazai ötvösczéhek — 

(I. Mihalik József a.) 
— -lője 1631-ből. A korponai csizmadia-czéh — (I. 

; Mihalik József a.) 
— cmetszők. Hazai — (1. Kemény L. a.) 
— cnyomója. A selmeczbányai ötvösök és festők — 

(1. Mihalik József a.) 
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Peci Vilmiös A 849 

Pecz Vilmos. A Classica philológia. jövője, tekiütettel 

TO — 

— 

T — 

e—— 

hazai viszonyainkra. 31 lap. 1905. (Nyelvt. értek. 
1. wo. álá 9 B —. 
— U. az. Ismertetés. (Akad. értes. 183.) 

A görög nyelv dialectusai. Isiiertétés. (Akad. érte- 
sítő 205.) 
A görög tragoedia. I. kötet: A görög trágóedia tör- 
ténete. Kis 89. 383 lap. 1889. 4.80 
A magyarok ősi neve Konstantinos Porphyrogenne- 
tosnál. Kivonat. (Akad. értes. 98.) 
— — — nevéről Biborban született Constantinus- 
nál. Kivonat. (Akad. értes. 78.) 
Az analogia az újgörög szavak képződésében. Ki- 

. vonát. (Akád. értes. 49.) 
Az IHas és Odyssea tropusai. Kivonat. (Akad. érte- 
sítő 251.) 
Az irodalmi nyelv kérdése a mai görögöknél. (Akad. 
értés. 229.) 

Az Ókori Lexikonról. Kivonat. (Akad. értes. 129.) 

Áz újgörög népnyelv kézikönyve. (Nyelvt. közlem. 
1790 Ay 80 ARO TER 

- — UV. az. Kivonat. (Akad. értes. 44.) 
Adalék Árpád családjának genealogiájához. Kivonat. 
(Akad. értes. 85.) i 
Aristophanes szóképei, összehasonlítva  Aeschylus, 
Sophokles és Kuripides szóképeivel. Kivonat. (Akad. 
értes. 33.) 
Brugmann a mai görög nyelvkérdésről, (Nyélvtudo- 
mány" I. 2.) 
Christopulos élete és munkássága. Kivonat. (Akad. 
értés. . 27.) 
Ülássica philologia és görög-Jatin philologia. Kivonat; 
(Akad. értes. 192.) 

Emlékbeszéd  Krumbachór Káróly k, tag felett. 26 
lap. 1910. Arczképpel. - (Emlékb. XV..2.). 1.20 
Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 54 
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Pecz Vilmos. Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston k. 
tagról. 21 lap. 1890. (Emlékb. VI. 10.) —.40 

:— —  Télfy Iván lev. tag felett. 43 lap. 1902. (Emlékb. 
Kö 4 VÉT —.80 

— Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatáról. 
32 lap. 1894. (Nyelvt. értek. XVI. 4.) —-.60 

— U. a. kivonata. (Akad. értes. 47.) 
Pecze-szent-mártoni régi sírokról. A — (Il. Cséplő 

. Péter a.) 
Peer-codex. (I. , Codexeink forrásai" III.) 
Pekár Dezső. Oldatok molekuláris felületi energiájáról. 

(Math. és term. tud. értes. XIX. 2.) 
— Károly dr. A csillagingás és a vele kapcsolatos 

mozgásfelfogásbeli hibák. (Athenaeum XI. 1.) 
— A fejlődésfelfogás és a physika. (Athen. XIV. 1.) 
— A hangulatváltozásokról, az egyéni alaphangulatról. 

(Athenaeum VI. 4.) 
— A nő társadalmi függetlenségének természetes jog- 

czímei. (Athenaeum VI. 1.) 
— A Platoni eszmetan és a Spencer-féle ősök tapasz- 

talata. (Athenaeum XVIII. 4.) 
— A tudományok természetes osztályozása. (Athen. 

X. 4.) 
— Az aesthetikai érzések psychologiája. (Athenaeum 

TV A Ve HAVE 1 
— — Ali basa házasulásáról és haláláról szóló históriás 

énekről. (Irod. tört. közl. XIII. 3.) 
— — amerikai psychologiai laboratoriumokról. (Athen. 

XV. 2—4.) 
— — embertömegek psychologiája. (Athen. VIII. 1/2.) 
— — élet új elméletéről. (Athenaeum V. 3.) 
— — oki kapcsolat eredetéről, magyar őstörténeti vo- 

natkozások felhasználásával. Kivonat. (Akad. értes. 
163/165.) 

— — utolsó tiz év az amerikai psychologia történeté- 
ből. (Athenaeum XIV. 3.) 
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Pekár Károly dr. Adalékok a positiv psychologiához. 
(Athen. VIII. 3/4.) . 

."— Berkeley dialogusai a skeptikusok és atheisták le- 
. — győzésére. (Athenaeum XVII. 4., XVIII. 1/2.) 

— Erzeteink osztályozása Hall szerint. (Athen. XIV. 3.) 
— , SZÁN Greguss Mihály munkájából. (Athen. 

sajájatáló Ir. ABAL 3 
 "— Spencer a társadalmi élet fejlődéséről. (Athen. XIII. 

3... XIV. 2.) 
— Szines felületek nagyságának megbecsülése, adalék 

a festék aesthetikájához. (Athenaeum XI. 4.) 
— Szines hallás és szines egyéniség. (Athen. X. 2.) 
— Tapasztalataink felhasználásának psychologiája. (Athe- 

naeum XII. 4.) 
— Új eredmény a physiologiai aesthetikában. (Athen. 

IV. 1/2.) 
— Újabb adalék megismerésünk subjectiv elemeihez. 

(Athenaeum X. 4.) 
Pekléni sírkőről. A Keczer — (I. Csoma József és dr. 

Keczer Géza a. is.) 
Pelbárt és a verses Katalin-legenda. (I. dr. Horváth 

Gyrill a.) 
— és codexeink. (I. dr. Horváth GCyrill a.) 
— névről. A — (I.-Szigetváry Iván a.) 
"— Temesvári — (Irod. tört. közl. VI. 2: , Ad vocem.") 
— példái. Temesvári — (I. Katona Lajos a.) 
— Stellariuma és a ,Scala coeli." Temesvári — (Il. 

Katona Lajos a.) 
Peleskei épületmaradvány és a szigligeti csonka torony. 

A — (Il. Ádám Iván a.) 
Pelimi nyelvjárás. A — (Il. Munkácsi Bernát: A vogul 

nyelvjárás V.) 
Penelope" czímű tragédiája. Kisfaludy Sándor ,, Uliszszes 

és — (Il. Viszota Gyula a.) 
. Pentragramma mirificum. A Gauss-féle — (I. Schlesiger 

Lajos a.) 
54" 
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Pepsin-emésztés köréből. Vizsgálatok a — (I. Klug 
Nándor a.) 

— — thermodynamikájához. Adatok a — (I. Lengyel 
Lóránd a.) 

— — -hez. Adatok — (I. Klug Nándor a.) 
Perben. Kazinczy Ferenczné, gróf Török Sophie folya- 

. modása kölcsönért családi — (I. Latkóczy Mihály a.) 

"Pere 1425—1433. A Pécz nemzetség örökösödési — (I. 
Nagy Imre a.) 

. Pérecseni ev. ref. templom és síremléke. A — (1. Fetzer 
János Ferencz a.) 

Perényi Imre nádor némely ingóságai. (1. Szendrei J. a.) 

— Józséf. A mesóderma keletkézése. 2 táblával. (Math. 
:és t. t. értes. VIII. 1.) 

— " Szemeré Miklós irodalmi hagyatékáról. (Irod. tört. 
közl, XV. 2., 3.) 

— Miklós. (I. Hadtört. okmánytár 3. szám a.) 

— S: A mesoderma keletkezéséről. (Math. és t. t. értes. 
VII. 8/9.) 

— Zsigmond ifj, Festőnek adott utasítás, mikép ábrá- 
zolja a Perényieket. (Arch. értes. XIV. 2.) 

Pérféctum erédete. A. lat. v- (u-) — (1. Schmidt J. a.) 

Pergamon. (1. dr. Hekler Antal a.) 

Peridineak ismeretéhez. Adatok a — (I. ifj. Tintz G. a.) 

Periferikus idegrostok fejlődéséről. A — (I. Lenhossék 
Mihály a.) 

. Periodikus elektromos áramok kisérleti megvizsgálására. 
Optikai módszer — (I. Wittmann Ferencz a.) 

.-—— időrendszerei. . A régi egyiptómiak évformáiés nagy — 
(I. Mahler Ede a.) 

Peritonealis, retroperitonealis, omentalis és mesenférialis 
tömlők. A  hashártya-tömlőkről — (I. Genérsich 
Antal a.) 



.  Perjog az Arpádok és vegyesházi királyok alatt. A 
ív magyar birósági szervezet és — (I. Hajnik Imre a.) 
.  —- -ban. A semmiség fogalma a polgári — (I. Flősz 

Sándor a.) 
sz ságeettső Újabb irányok a nemzetközi — (I. Magyary G. a.) 
— -unk átalakításáról. Gróf Széchenyi István nézetei 

bűnvádi — (Il. Balogh Jenő a.) 
Perkátai urnatemető és vaskori lelet Fehérmegyében. 

j A — (Il. Récsey Viktor a.) 
.  Persei photographikus fényváltozása és a levegő photo- 

graphikus extinctiója. A $ — (I. Terkán Lajos a.) 
— photometriai megfigyelése az ó-gyallai observatoriumon. 

A Nova [3. 1901.] — (I. Báró Harkányi Béla a.) 
Persii Flacci satirae. A. — (I. Némethy Geyza á.) 
Persius szatiráinak új kiadásáról. (1. Némethy Geyza a.) 
Personal-unió. Real-unió vagy -—- (I. Pomponius a.) 
Perturbatiók többtagú bolygórendszerben. (I. Köves- 

ligethy Radó a.) 
Perugiai és ferrarai magyar tanulók a XV/XVIII. szá- 

zadból. (I. Pap Károly a.) 
Perzsa irodalom történetéből. Tanulmányok az újabb- 

kori — (I. dr. Kégl Sándor a.) 
— költője. Khoszrev, India legnagyobb — (I. Kégl S. a.) 
— népdal. A — (Il. dr. Kégl Sándor a.) 
— vallásos költészet. Szenáji és a — (I. Kégl Sándor a.) 
,Perzsák" cz. drámájáról. Bevezető előadás. Aischy- 

los — (I. Hegedüs István a.) 
Pessina Henrik dr. A kiengesztelési elmélet történeti 

fejlődése. Fordította dr. "Thót László. (Athenaeum 
XVI 1-3.) 

Pest 1602—-1603-iki ostroma. Buda és — (I. dr. Veress 
Endre a.) 

— -en. Tompa Mihály Finövjeseti ós — 4. dr. Nagy 
Sándor a.) ; 

— -i egyetemi könyvtár prefectusává. Fejér kinevezte- 
tése a — (Il. Wertheimer Ede a.) 

Perjog—Pest 853 
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Pesthy Gábor életéhez. Adatok — (I. dr. Illésy J. a.) 
— Novum Testamentum seu guattuor euangeliorű volu- 

mina lingua Hungariea donáta, Gabriele Pannonio 
. Pesthino  Interprete. — Wy Testamentum magyar 

. nyeluen, Cum gratia k priuilegio Romane Regiae 
Maiestatis ad guinguennium. 1536. Korhű kiadás, 
merített papiron. 284 lap. 1895. Új kiadás, Szilády 
ron jegyzeteivel. 6.— 

— — (I. Akad. értes. 72. a. is.) 
— származása. (l. ifj. Szinnyei József a.) 
sPesti Havi Irat." Eötvös és Trefort tervezett folyó- 
. irata, a — (Il. Viszota Gyula a.) 
Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület WHáy-pályáza- 

táról. Jelentés a — (Akad. értes. 29, 31, 77, 118, 
125, 137, 140, 149, 195, 198/199, 209. a.) 

—  Hengermalom-Társaság. A — (1. Burchard a.) 
— — — Gróf Széchenyi István és a — (Il. Gaal Jenő a.) 
— magyar kereskedelmi bank alapítványa. A — (Akad. 

értes. 44.) 
—: -— — —  jutalmáról. Jelentés a — (Akád. értes. 

99, 92, 149, 152/1533, 209, 212/2183 a. is.) 
, — magyar társaság" és Bessenyei. A — (I. Ballagi 

Géza a.) 
— ötvösök czéhpecsétje. A — (I. Mihalik József a.) 
— színtársulatának története. Báró Wesselényi Miklós — 

(I. Bayer József a.) 
Pesty Frigyes. 1823—1889. (Akad. értes. 20.) 
— r. tagról. Emlékbeszéd — Ortvay Tivadar Il. tagtól. 

(Emlékb. VII. 1.) —- .80 
— (I. , Ertekezések a társadalmi tudományok köréből" 

és , Temes vármegye és Temesvár város törté- 
nete" a. is.) 

, Pete." (I. Zolnai Gyula a.) 
— -fészkek kiirtásánál a női ivarszerveken mutatkozó 

elváltózásokról. Weiszmann F. és Reissmann A. 
dolgozata. Vizsgálatok a — (I. Thanhoffer Lajos a.) 
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Petersen. A gundéstrurpi edény és a csórai dombormű. 
. Két ábrával. (Arch. értes. XIII. 3.) 

Petényi Salamon János kéziratairól. Bizottsági jelen- 
tés — (Akad. értes. 58.) 

— ornithologiai hagyatéka. (I. Herman Ottó a.) 
Petky János levele szentpáli Kornis Farkas udvarhely- 

széki főkirálybiztoshoz, Báthory Zsigmond fejedelem 
hadbaszállása felől. (1. , — ys." a.) 

Petneházy István hadi jelentése 1602-ből. (Hadtört. 
közlem. V. 2.) 

Petőfi , A Tisza" czímű költeményéről. (I. Ferenczi 
Sarolta a.) 

"—— -emléktábla leleplezéséről, Badics Ferencz Il. t. jelen- 
tése a székesfehérvári — (Akad. értes. 180.) 

— és a nő. (I. Ferenczi Zoltán a.) 
— —- — socialismus. (1. Ferenczi Zoltán a.) 
— — — szabadság eszméje. (1. Ferenczi Zoltán a.) 
— — az Alföld. (1. Ferenczi Zoltán a.) 
— halálának 50 éves emlékünnepén. (1. Zsilinszky M. a.) 
— , [dá"-ja. (Irod. tört. közl. VII. 1.) 
— kérvény-mintája a szabadszállási követválasztás el- 

len 1848-ban. Hasonmással. (Irod. tört. közl. VILI. 2.) 
— levele Bacsó Jánoshoz. Hasonmással. (Irod. tört. 

közlem. VILI. 1.) 
— levele Arany Jánoshoz. (Akad. értes. 119.) 
— , Őrült"-jének versalakja. (I. Négyesy László : a.) 
— Vers. Ál — (I. Oláh Gábor a.) 
— -nek egy ismeretlen költeménye. (1. Borsos István a.) 
— -ről. Szemere Miklós — (Il. Pajor István a.) 
Petőházi leletről. (I. Bella Lajos a.) 
Petrarca-codexhez. Újabb adatok a kún — (I. gr. 

Kuun Géza a.) 
— daloskönyve. (I. Radó Antal a.) 
— és Kisfaludy. (1. Angyal Dávid a.) 

.  — — Nagy-Lajos. (I. Fraknói Vilmos a.) 
— , Szózatja" és egyik latin költői levele. (1. Hegedűs I. a.) 
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088 Az Petriceicu Bogdán. Hasdeiu — (I. Draganu Miklós a.) 
: A Petrisi ősleletek. Szamosujvár — (Il. Orosz Endre a.) 
— — . — —. őstelep Szamosujvártt. A — (I. Orosz Endre a.) " 
Mos — — -ről. Szamosujvárt. Újabb leletek a — (I. Orosz 
A Endre a.) 
Kr Petróvay János. Régi mozsár 1595-ből. 2 ábrával. (Arch. 
s. im ögb Ré 149 
KEN Petrovics Péter, Enyingi Török Bálint és Martinuzzi 
vig . György lévele az erdélyi szászokhoz. 1540 nov. 11. 
ÖSSÁSER (I. , Kárffy Ödön: Adatok Buda történetéhez" a.) 
Ms; Petrovoszelló községtől felajánlott 500 frtos jutalomért 

pályázó, oláhnyelvű népiskolákban használandó magyar 
S7A nyelvkönyvről. Jelentés a — (Akad. értes. 1892. 12.) 
SK Pettko János emlékezete. B. Mednyánszky Dénestől. 
"08088 (Akad. értes. 32.) 

Petz Gedeon. A hangsúly a germán nyelvekben. Kivonat. 
"as (Akad. értes. 83.) 
MTA — A hazai idegen nyelvjárásokról. Kivonat. (Akad. 
ztés .  értes. 190.) 
1898 — A nyelvbeli kiegészülésről. (Akad. értes. 152/1583. 
11 ZAN és Nyelvt. közlem. XXXII. 2.) 
—. — — Az indogermán hangtan mai állásáról. (Nyelvt közl. 
gs: XXIII. 1/2, 4.) 5 
HÖS — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 40.) 
A : — Jelentés a Kóczán-pályázatról. (Akad. értes. 180.) 
JAA — —  — nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjuta- 

lomról. (Akad. értes. 127, 212/213. a.) 
—- Magyar és német hegedősök. (Irod. tört. közlem. I. 1.) 
— Német jövevényszók. Kivonat. (Akad. értes. 105.) 
— Nyelvtudományi irányok és föladatok. (1. , Nyelytudo- 

málly" 1 19 
— Schuchhardt felfogása a nyelvek küzdelméről. (Nyelvt. 

közlem. XXIII. 4.) 
— Szótárírás és szótárirodalom. (Nyelvt. közlemények 

XXVIII. 2.) 
— . (I. , Magyarországi német nyelvjárások" a. is.) 

KAREL a 

4 szg ze ak ztás o SZEÉN 

b ÁJÍSÁ Mk üt sáák ék Údábanáléz satb éő ANT Tat TT ET 



Hetgyal— Pócs 857 

Petzval Ottó r. tag fölött. Kondor Gusztáv Il. tagtól. 
Émlékbeszéd — (Il. Emlékbeszédek VI. 1.) —.20 

Peutingeriana hármas dáciai útvonalából az Új-Palán- 
kától Zsuppáig, vagyis a Bisztra-Temes egyesülésénél 
fekvő Tibiscumig vezető nyugati útvonal helyrajza, 
hadállásának stratégiai és közgazdasági jelentősége. 
A Tabula — (I. Téglás Gábor a.) 

— -tábla ,Ad Serofulas" állomásának meghatározása a, 
Gospodin- -örvény Domitianus táblája alapján. A — (I. 
Téglás Gábor a.) 

Pörczöl. (1. Melich János a.) 
Péöröntöl. (Il. Alexics György a.) 

. Péch Antal. Emlékbeszéd Zsigmondy Vilmos lev. tagról. 
. 28 lap. 1891. (Emlékbesz. VI. 14.) —.50 

— 1. tag T 1895. szept. 19-én. (Akad. értes. 77.) 
— emlékezete 1822—1895. (1 Kerpely Antal a.) 
Péchváradi vagy Warnádi. (1. dr. Széchy Károly a.) 
Pécsett. Csáktornyai Ernuszt Zsigmond czímere — (Il. 

Boncz Ödön a.) 
— Római lelet — (Il. dr. Gerecze Péter a.) 
— — sírok — (Il. Arch. értes. XVII. 3.) 
Pécsi egyházmegye alapítása és első határai. A — (I. 

. dr. Ortvay Tivadar a.) 
— és baranyamegyei múzeum. (Il. ,X. hé a.) 
— őskeresztény cubiculumban. Újabb fölfedezések a — 

(I. Czobor Béla a.) 
— postapalota alatt kiásott régi falak. A — (I. dr. 

Gerecze Péter a.) 3 
—- püspöki múzeum. (1. dr. Gerecze Péter a.) 
— régi egyetem helye és czímere. A — (l.dr. Gerecze 

Péter a.) 
— székesegyház. A — (Il. Kövér Béla a.) 
— — domborművei. A — (Il. Czobor Béla a.) 
— —- egykori oltársátra és többi szobrászati marad- 

. ványa. A — (I. dr. Gerecze Péter a.) 
— — régiségei. A — (Il. dr. Gerecze Péter a.) 
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Pécsi székesegyházban talált római korbeli faragott 
. kövekről. A — (Il. dr. Gerecze Péter a.) 

— —  -ból. Római emlékkövek a — (Il. dr. Gerecze 
Péter a.) 

— — -ra. A művészi restauratió, tekintettel a — (I. 
dr. Gerecze Péter a.) 

— városi múzeum. A — (I. ,J. y." a.) 
Pécskai nagy-sánczban. öld; korbeli edények a — (I. 

Dömötör László a.) 
-— őstelepről származó öntőmintákról. A — (Il. Dömötör 

László a.) 
— sánczokról. A — (I. Haller Imre a.) 
Pécz nemzetség örökösödési pöre. 1425—1433. A — (I. . 

" Nagy Imre a.) . 
Péczeli és Péteri Takáts. Elfelejtett írók. (1. Ballagi 

Aladár a.) . 
— József két útlevele a külföldi akadémiákra. (I. Illéssy 

János a.) 
— szülői életéhez. Nehány ismeretlen adat — (I. Dezső 

Loránt a.) 
Péczely-alapítványból. Pályázati hirdetés. A — (Akad. 

értes. nb 41, 43.) 

— -drámai pályázatról. Jelentés az eldöntött — (Akad. 
Évk. XVII. 7.) 

— -jutalom. A — (Akad. értes. 11.) 
— -pályázatról. Jelentés a — (Akad. értes. 43, 89, 92, 

185, 191, 217., Arch. értes. XVII. ő. és Bánóczi 
József a. is.) 

— regénypályázatról. Jelentés a — (I. Akad. értes. 101, 
133, 156. és Beöthy Zsolt, Herczeg Ferencz, Riedi 
Frigyes, Szász Károly a. is.) j 

— József ifj. (I. Balkányi Kálmán a.) 
— A debreczeni Csokonai-síremlék és — (Il. dr. Barcsa 

János a.) 
— levelezése íróbarátaival. (Il. Balkányi Kálmán a.) 
— felett. Gyászbeszéd — (Akad. értes. 226.) 



. Példái. Temesvári Pelbárt — (I. Katona Lajos a.) 

Pénzei. Árpádházi királyok — (Il. Zimmermann Lajos a.) 
— -ekről. A Béla- és István-féle réz — (I. dr. Réthy 

László a.) 
Pénztár megmentésére. Kisérlet egy hadi — (Hadtört. 

KÖZI VI. 19) 
— -ának állása. A M. Tud. Akádémia — (I. Akad. 

értes. 5, 17, 29, 33, 41, 53, 65, 77, 89, . 101, 113, 
125, 1837, 149, 161, 173, 185, 194/5, 209, 221, 233, 
245. a. is.) 

Pénzügyminiszteriumtól, (I. Láng a.) 
— -történelmi tanulmány. Két — (I. Acsády Ignácz a.) 
Pénzverde. A munkácsi — (Il. Lehóczky Tivadar a.) 
— -verés történetéhez. Adatok az ötvösség és — ((. 

Kemény Lajos a.) 
— -verő és öntőműhely Szalacskán. Kelta — (I. Darnay 

. " Kálmán a.) 
Péró lázadása. (1. Márki Sándor a.) 

Péterfi Márton. Adatok a Biharhegység mohafiórájának 
ismeretéhez. 74 lap. 1908. (Math. és t. t. közlem. 
XXX. 83.) 1.50 

Péterfy Jenő. (Il. Barthélemy-Saint Hilaire a.) 
Péteri Takáts és Péczeli. Elfelejtett írók. (1. Ballagi 

Aladár a.) 
Pétervárad ostroma 1694-ben. (1. Gömöry Gusztáv és 

Hadtört. közlem. III. 1. a.) 
Pfeifer János. Bajza aesthetikai dolgozatai. (Irod. tört. 

közl. X. 3.) 
"Phantasiáról. A művészi — (I. Alexander Bernát a.) 

Pharyngis. Keratosis — (l. Ónodi Adolf és Entz Béla a.) 

Phasisai. A socialismus eszméjének újabb — (I. Várnai 
Sándor a.) 

Phenakit Braziliából. (I. Zimányi Károly a.) 

Phenylzsiírsavak egy általános synthesise. A — (I. 
Mauthner Nándor a.) 

Példa—Phenyl 859" 
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Phidias tanítványa. Alkamenes, — (I. dr. Hekler A. a.) 
Phílaei szentély. A — (Arch. értes. XIV. 3.) 

Philologia encyclopaediája. A szláv — (Il. , Nyelvtudo- 
mány 133 

— a XIX. század elején. Hazánk és a német — (li. 
; Bleyer Jakab a.) 
— és görög-latin philologia. Kivonat. Classica — (I. 

Pecz Vilmos a.) 
— és philosophia. (I. dr. Hornyánszky Gyula a.) 
— jövője, tekintettel hazai viszonyainkra. A Clássica — 

(I. Pecz Vilmos a.) 
— mint társadalom-tudoméány. A Öinasión — (li. dr. 

. Hornyánszky Gyula, a.) 
— -i bizottság 1833—1890. A Classica — (lásd 

, Classica" a.) 
— — Közlöny és a kritika. A — (I. Ballagi Aladár a.) 
— — társaság és védnöke. A — (Il. Ballagi Aladár és 

Irod. tört. közl. H. 3. a. ís.) 

Philonismus kosmogoniája. A hellenismus és a — (l. 
Raffay Sándor a.) 

Philosophia. Az igazi positiv — (I. Brassai Sámuel a.) 
— és antroposophia. (]. dr. Fitos József a.) 
— Philologia és — (Il. dr. Hornyánszky Gyula a.) 
— történetéhez. Adalékok a magyar — (I. Bártók 

György a.) 
— -i kutatás újabb segédeszközei. A — (I. Pauer 

Imre a.) 
— — világnézet. Természettudományok és — (l. Heller 

. Ágost a.) 
— -ában. A magánvaló problemája az újabb — (I. dr. 

Pauler Akos a.) 
— — Nemzeti szellem a — (I. Alexander Bernát a.) 
— -ja. A háború — (I. Kemény Ferencz a.) 

Pholcoidae. (1. Chyzer K. és Kulczynski L.: Araneae 
Hung. I.) 
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Phosphór egy új meghatározása módja. A sárga — 
(I. Tóth Gyula a.) 

— - és nitrogéntartalmának duantitativ meghatározása 
natriumperoxyddal. Organikus vegyületek. — (I. Ko- 
nek Frigyes a.) 

— -sav jelentősége és meghatározása talajaink trágya- 
szükségléténék megállapítása czéljából. A könnyen 
átsajátítható — (I. dr. Sigmond Elek a.) 

— — kiválasztására. Az izommunka befolyása a — 
(I. Klug Nándór és Olsavszky Viktor a.) 

Photographikus fényváltozása és a levegő photogra- 
phikus extinctiója. A $ Persei — (I. Terkán Lajos a.) 

— -lemezre. Néhány gáz hatása a — (Il. Lengyel B. a.) 
Finétömetriá új módszere. A heterochrom — (. Révész 

Géza a.) 
— -i adatokból. $ Lyrae pályaelemeinek kiszámítása 

spektroskopiai és — (1. Terkán Lajos a.) 
— —. megfigyelése az ó-gyallai observatoriumon. A 

. Nova (3. 1901) Persei — (I. Báró Harkányi Béla a.) 
Phraseologiája. Wagner — (I. dr. Kármán Mór a.) 

. Phhyllocladium morphologiai értelmezésé anatomiai ala- 
pön. A Ruscus — (I. Bernátsky Jenő a.) 

Phylógeniai viszonyaira. A: levélszervék számbeli inga- 
dozásáról, különös tekintettel a virágok morphologiai 
és — ((l. "Schilberszky Károly a.) 

Physika. A fejlődésfelfogás és a — (I. dr. Pekár K. a.) 
— kézikönyve. Az elméleti — (I. dr. Fröhlich Izidor a.) 
— története a XIX. században. A — (I. Heller Ágost a.) 
— -i értelmezése. A csillagrend — (I. Kövesligethy R. a.) 
Physiologia köréből. Pályázathirdetés a zoologia vagy — 

(Akad. értes. 170.) 
. — -i aesthetikában. Új eredmények a — (I. dr. Pekár 

Károly a.) 
. — — anatomiájához. Adatok a Leguminozák bakterium- 

lakta gumóinak — (I. Bernátsky Jenő a.) 
Phytochemia egy új feladatáról. A — (I. Balló Mátyás a.) 
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Pick B. dr. Két Thyatira-beli érem. Fénynyomatú mel- 
léklettel. (Arch. ért. XI. 4.) 

Pieninek moszatvegetatiójához. Adatok a — (Il. dr. 
Filarszky Nándor a.) 

Pihlaja. Szószármaztatások: Keselyü. Kortuj. — (l. 
Gombocz Zoltán a.) 

. Pikáró-regény. Rontó Pál — (Il. Kardos Albert a.) 

Pilch Jenő. A 2-ik sz. székely gyalogezred az 1866. évi 
csehországi hadjáratban. (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

Pilini Árpádkori temető. A — (I. B.dr.Nyáry Albert a.) 

Pilinyvárhegyi konyhahulladék helyről. A — (I. dr. Báró 
Nyáry Albert a.) 

— őstelep. A — (I. dr. Báró Nyáry Albert a.) 

Pilis-maróthi római tábor. A — (Il. dr. Fröhlich R. a.) 
— téglabélyegek. A — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Pillangó ja. A Magy. Nemz. Múzeum Troides-gyűjtemé- 
nye és Erzsébet királyné — (I. Horváth (Géza és 
Mocsáry Sándor a.) 

Pindari epinicia. Scholia recentia in — (I. Ábel Jenő a.) 

Pindaros epinikiosainak műfordításai. (1. Hegedüs I. a.) 

Pinkahegyi leletről. Szécsény — (I. dr. Báró Nyáry A. a.) 

Pintér Jenő. Listius László mohácsi veszedelmének 
forrásai. (Irod. tört. közl. XVI. 2/3.) 

— Pongrácz. Ó-Palánkai leletekről. (Arch. értesítő 
AL: 1) 

— Sándor. Az ecsegi bronzleletről. (Nógrád m.) 3 képes 
táblával. (Arch. értes. XIX. 1.) 

— Egy dolyányi bronzleletről. Képes táblával. (Arch. 
értes. XI. 3.) 

Pióczafélék külső alaktanáról. A — (I. Apáthy István a.) 
Piricsei, (Szabolcs m.) bronzleletről. A — 1 képes táb- 

lával. (1. dr. Jósa András a.) 
Piroxenandesitek geologiai tipusai. A — (I. Szabó J. a.) 
Piry hártya. (I. , Nyelvemléktár" XV.) 
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Pisano (Nino) Madonnája a n. múzeumban. (I. Eber L. a.) 
Piseknél. Gróf Nádasdy Ferencz — (Hadt. közl. III. 3.) 
Pisztóry Mór dr. Pozsony város monografiája. 79 180. 

1891. 
Pisztrángpete anyag- és energiaforgalomról, Vizsgálatok 

a megtermékenyített — (Il. Tang] Ferencz és Farkas 
Kálmán a.) 

Pite-lappmark Arjepluogi egyházkerületből. Népköltési 
gyűjtemény a — (I. Halász Ignácz: . Svéd-lapp 
nyelv V. a.) 

— — -i szótár és nyelvtan. (I. Halász Ignácz: Svéd- 
lapp nyelv VI.) 

Placochelys n. g.-ról és ennek jelentősége a teknős- 
. békák származására. A — (I. Jaekel Ottó a.) 
Platánok rokonságáról. A — (I. Jankó János a.) 
Platoni eszmetan és a Spencer-féle ősök tapasztalata. 

A — (I. dr. Pekár Károly a.) 
— -nál. Az ismerés a priori elemei — (I. Kornis Gy. a.) 
Plaiz Bonifácz. Az ősember kritikai méltatása. Kivonat. 

(Akad. értes. 236/237.) 
— — U. a. 42 lap. 1909. (Társad. értek. XIV.2.) 1.— 
Play. Le — A munkásviszonyok reformja. Fordította 

és bevezette Geöcze Sarolta. A fordítást átnézte dr. 
Wildner Ödön. (M. T. Akadémia könyvkiadó válla- 
lata. Új folyam. LVI. kötet. 1902—1904. eyklus.) 
Kis 89. VII és 540 lap. 1903. 6.— 

Egész vászonkötésben 7.— 
Piágiumok történetéhez. Calanus és Aretinus Athilája. Új 

adalék régi — (Il. Ballagi Aladár a.) 
Pleistocén képződményei. A középponti Tien-Sán északi 

részének — (Il. Prinz Gyula a.) 
. Plébániatemplom régi barokk oltára. A bártfai — (I. 

Myskovszky Viktor a.) 
104b3 egykori kincstáráról. A beszterczebányai — (I. 

Jurkovich Emil a.) 
— A zsolnai — (I. ,ab." a.) 
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Plébániá-templomban. Renaissánce-emlékék a büdapest- 
.., belvárosi — (I. Némethy Lajos a.) 
Pliniús és a görög képírás története. (I. ifj. Mitrovics 

,. Gyula a.) 
Pliócáenkori képe. Prospalax priséus (Nhrg.), a mai 

spalaxok — (I. dr. Méhely Géza á.) 

Plotényi Jenő. Ungmegyei régiségekről. (Arch. értes. 
tén bV. 5.) 
Plósz Pál. Adatok a zsírképződés kérdéséhez a májban. 

: ". (Math. és term. tud. értes. XVII. 1/2.) , 
— I. tag Tk. 1902. augusztus 15. (Akad. értes. 161.) 
— emlékezete. Lengyel Béla r. tagtól. (EÉmlékbeszéd 

. XII. 4.) — .30 

— Sándor. A semmiség fogalma a polgári perjogban. 
Kivonat. (Akad. értes. 63.) 

— Bizottsági jelentés a Nagyjutalomról és Marczibányi 
mellékjutalomról. (Akad. értes. 202.) / 

— Sztrokay-jutalomról. (Akad. értes. 212/2183.) 
Plugar. A horvát plugarina és az oláh — (1. Asbóth 

Oszkár a.) 
— Zna és áz oláh plugar. A horvát — (I. Asbóth 0. a.) 

Podmaniczky Frigyes báró I.t.T 1907 október 19-én. 
(Ákád. értés. 221.) 

Poczok. Beccze, boczi — (Il. Krausz Sámuel a.) 

Poetikája. Homeros — (Il. Cséngeri János a.) 

Pofanyálkahártya nyirókereiről. Vizsgálatok a — (ll. 
Pólya Jenő és Navratil Dezső a.) 

Pogány arabök költészetének hagyományai. A — (I. dr. 
Goldziher Ignácz a.) 

— istentisztelete. A finn-ugor népek — (1. Krohn Gy. a.) 

— Jenő. Gombosi sírmező, (Bács-Bodrog.) 2 képes 
táblával. (Arch. értes. XXVIII. 9.) 

—. Kálmán dr. A sztropkói miseruha. 4 ábrával és 6 
táblás melléklettel. (Arch. értes. XXVII. 5.) 
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BÖZÉhy magyar sírokról. (1. Börzsönyi Arnold a.) 
magyarok. (1. Gabányi Árpád a.) 

AY ősvallása. A vogulok — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— szokások őseinknél. Roger és "Tamás esperesek a 7 

. nagy tatárjárásról. (1. Mátyás Flórián a.) 
.— -kor emlékei Fejérmegyében. A magyar — (I. Nagy 

Géza a.) 
— -kori lelet. 4 ábrával. A homorszögi magyar — 

(Arch. értes XII. 5.) 
— — leletek. A törteli magyar — (I. dr. Pósta Béla a.) 
 "— — sSírlelet. Oroszlámosi magyar — (Arch. értes. 

XVIII. 2.) 
.— — sírleletek jellemzése. A hunn-avar és magyar . mrs 

iz (3 Nagy Géza a.) 
Sen asss ő: Magyar —— (I. Reizner Jánös á) 

.— — —  -TŐL. A szeged-dömaszéki magyar — (I. Reiz- 
ner János a.) 

— — Sírok. A magyar — (Il. Pulszky Ferencz a.) 

"Pogányság küzdelme. A kereszténység és a — a 
. Kármán Miklós a.) 

Pogheáz. (Il. Alexics György a.) 

. Pogujori földvár. A limes Dacius és a — (I. dr. Finály 
Gábor a.) 

Pohara 1661-ből. A kecskeméti csizmadiák czéh — 
Ábra. (Arch. értes. XIV. 5.) 

s Ű. az. (1. dr. Hollós László: a. 15.) 
— Apor István ezüst — (1. Kárász Leó a.) 
— Diceus — 1 képes táblával. (I. Bella Lajos a.) 
— Öreg Rákóczy György — (I. K. L. a.) 
— Stin Tamás — (I. ,h." és Arch. értes. XVI. 4. á.) 
— -ak Ugocsában. Régi áldozó — (I. M—k J—f a.) 

. Pohár. A boldogasszonyi — 2 ábrával. (I. , ab." a.) 
"— A vizsolyi — (I. Mihalik József a.) 
— Sabariából a nemz. múzeumban. Antik üveg — 

Ábra. (Arch. értes. XIII. 4.) 

. Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 50 
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Pohár a XVI. század elejéről a n. múzeumban. "Ezüst - — 
Ábra. (Arch. értes. XV. 3.) 

— Régi bolgár (?) ezüst — Ábrával és képes táblával. 
(Arch. értes. XI. 5.) 

."— a XVU. századból, gróf Andrássy Géza gyűjtemé- 
nyéből. Födelés ézüst — Ábra. (Arch. értes. XIX. 2.) 

— a n. múzeumban. Régi ezüst — Ábra. (Arch.ért. XVII.2.) 
— a n. múzeumban. XVII. századi ezüst 2 Ábra. 

(Arch. értes. XVII. 1., 3.) ; 
— -on a n. múzeumban. Diszítmény 189 XVII. századi 
". ezüst — Ábra. (Arch. értes. AY ga já fi 
— — Szégélydiszítmény a n. múzeumi ezüst Asz . Ábra. 

. (Arch. értes. XVII. 2.) 
Poincaré. Henry — Jelentés a Bolyai-jutalomról. (Akad. 

értes. 254.) 
Poisson-félé integrál elméletéhez. A — (I. Fejér Lipót a.) 
Pó jk-szorosig. A limes Dacius igazolása. A gerebenhegyi 

szakasz Kissebestől a — Kivonat. (I. Téglás Gábor a.) 
Pokórny László. Sarkadvidéki régiségekről. (Arch. ért. 
2 ARANKA 0) 
Polárrecziprok tetraederekről. A — (Il. Vályi Gyula a.) 
Poláris reciprocitás a síkban. Többszörös — (1. Vályi 

Gyula a.) 
Polározás törvényének általános érvényessége egyen- 

letes fénytörésű közegek belsejében. A circumaxiális - — 
(1. Fröhlich Izidor a.) 

— viszony ai általános  törvényszerűségének kisérleti 
megállapítása. Üvegrácsokra. visszaverődve-elhajlított 
fény — 1. Fröhlich Izidor a.) 

— -ának új törvényszerűségei. Az elhajlított fény — 
(1. eengy Izidor a.) : jő 

Polgár. (I.:",A. 0." a.) 
, Polgári Lexikon." Budai Ferencz és a — L. Révész 

"Kálmán a.) 
Polgári perjogban. A semmiség fogalma a — I. Plósz 

Sándor a.) 

RÉT E las artana 
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Politika— Pollák — 

Politika hullámzásai a szabadságharcztól a kiegyezésig. 
A dynastikus -— (l. Eöttevényi Nagy Olivér a.) " 

— köréből. Az alkotmány — (I. Schvarcz Gy ula a.) 
— Psychiatria és — (I. Zichy Antal a.) 
— Széchenyi és az érzelmi — (I. Réz Mihály a 
— és sociologia. (I. Ofner Jenő a.) 

— -i állása. A reichstadti herczeg — (I. Wertheimer 
Ede a.) 

— — és gazdasági Szervezet. A SOGIAHÁNUS mint — 
(I. Várnai Sándor a.) 

— — és irányvígjátékok a 40-es években. A MEREYÁHE 
(I. Berczik Árpád a.) 

SG ASLBÉA költészetről. A — (I. dr. Kristóf György a.) 
—. — programmtöredékék. (1. Gróf Széchenyi. István 

munkái. II. sorozat. II. kötet.) t 

—  — programmtöredékek méltatása. A sze (L. Kantz 
Gyula a.) 5 

aráözeae rendszere. Carlyle Tamás társadalom — (l. dr. 
Gaal Jenő a.) 

— — tudományok története az erkölcstanhoz való ViSzOo- 
nyában. A — (I. Janet Paul a.) : 

Politikája. A jegybankók nemesércz — (I. Földes 
.. Bélasa.) fi 
— Gróf Széchenyi István nemzeti — (I. Gaal Jenő a.) 

Politikus. Széchenyi mint nemzetfejlesztő — (I. Gaal 
Jenő a.) 

— -okra. Nagy Ignácz , Tisztújításí-ának hatása a — 
(I. Bayer József a.) 

Pollák-pályázat ügyében. A — (Akad. értes. 149, 
181, 185.) 

Pollák Henrik dr. nevére Pollák Jakabtól tett alapítvány. 
" (Akad: "értes: 63; 149.) 7 vev 

 "— Jakabtól dr. Pollák Henrik nevére tett alapítvány. 
" (Akad. értés. 63, 149.) " 
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868 Pollák—Porosz " - 

Pollák Miksa dr. Arany János és a biblia. A M. T. 
Akadémia irodalomtörténeti bizottsága kiadása. IV 
és 194 lap. 1904. 3.60 

Pollio. C. Julius Ceasar commentariusainak iolytatása 
és Asinius — (I. dr. Cserép József a.) 

Polner Ödön dr. Az államalkotó szerződések (belső 
államszerződések) jogi természete a magyar közjog- 

" ban. (Athenaeum XI. 2 —4. 
Polock ostromlása Báthory István lengyel király által 

1579-ben. Melléklet. (Hadtud. közl. I. 2.) 
Pomponius. Real-unió vagy personal-unió. (Athen. II. 1.) 

Ponori Thewrewk Emil. (I. , Thewrewk Emil" a.) 

. Pont dynamikája. Az anyagi — (I. Fröhlich [zidor : 
Dynamika I. rész.) 

Pontelly István -. (Arch. értes. XVIII. 4.) . 

Pontificaléja. Ifj. Vitéz János — (I. dr. Borovszky S. a.) 

Pontmozgás tárgyalásához. Adalék a — (I. Szily K. a.) 

Poór Imre 1. tag TF. 1897. aug. 20-án. (Akad. értes. 101.) 
Pope , Fürtrablás"-a és Csokonai Dorottyája. (1. dr. 

Versényi György a.) 
Populare dal! Ungheria. Voci — (Akad. értes. 80.) 

Populus-nem monographiája. A — (I. Gombocz E. a.) 
Porczellán. Kassai — (Il. K. L. a.) 

"Porkurai pyritről. Újabb adatok a — (I. Mauritz B. a.) 

Porolissum közelében. (Szilágymegyében.) Római kő- 
bányászat — (I. Téglás Gábor a.) 

Porosz akadémiához Mommsen Tivadar k. tag halálakor. 
. A M. Tud. Akadémia részvétirata a berlini kir. — 

(Akad. értes. 168.) 
— háború. Az 1866. évi osztrák — (I. Balás György a.) 
— király. Magyarország és II. Frigyes Vilmos: — (I. 

Wertheimer Ede a.) 
— — számára. Magas emberek toborzása I. Frigyes 

Vilmos — (Il. Illéssy János a.) 
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Poroszok a katonát. Hogy fogták a sziléziai háború 
idején a — (Hadtört. közl. I. 1.) 

Porphyrogennetosnál. A magyarok ősi neve Kölötáts 
tinos — (I. Pecz Vilmos a.) 

Porphyrogenitus. Constantinus — De administrando 
imperio. cz. munkájának kéziratairól. Vári Rezső 
jelentése. (Akad. értes. 72.) 

Portához 1564—1565-ben. Egy császári követség a — 
(I. Gömöry Gusztáv a.) 

— -val való alkudozásaihoz. Zrinyi Péternek a — (I. 
M..di a.) 

Portyázó különítmény jelentései a sziléziai háborúk 
. . időszakából. A gróf Nádasdy-család nádasdladányi 

levéltárában levő eredeti okiratok alapján. Egy — 
(I. Rónai Horváth Jenő a.) 

Posch Jenő. Az idő elmélete. (Athen. III. 1/4.) 
Posesenán. Újabb római föliratról és Mithras-emlékről 

Szerb — (Il. Téglás Gábor a.) 

Poseni kir. levéltárban. Magyar vonatkozású kéziratok 
a — (Il. dr. Kvacsala János a.) 

Positiv philosophia. Az igazi — (I. Brassai Sámuel a.) 
— psychologiához. Adalékok a — (I. dr. Pekár K. a.) 
— társadalomtani elméletek és a valódi positivismus. 

(1. dr. Illyefalvi Géza a.) 
—- -ismus és a katholicismus, mint szövetségesek. A — 

(I. Kozáry Gyula a.) 
— — Positiv társadalomtani elméletek és a valódi — 

(1. dr. Ilyefalvi Géza a.) 
—:— szempontjából. Az aesthetika elvei a — (I. Kun 

Sámuel a.) 
— .— történelméből. Vázlatok a — (I. dr. Buday J. a.) 

Postembryonalis fejlődésmenete.. A Caridina  Wyckii 
(Hicks) — (I. Daday Jenő a.) 

Postilla. Guillermi super Epistolas. (Irod. tört. közlem. 
III. 1.) 



870 . Potaissa—Pozsony 

Potaissa maradványaiban 1903-ban és 1904-ben talált 
. tárgyakról és . föliratokról. A — (1. Téglás István a.) 

— -i Apolló domborműről. A mezőtóháti vicusról és a, — 
" (1. Téglás. IStván. a.)- 
— — kőfaragó. műhelyéről. - A Porda piat szikla 

hasadékokról és a — (1. Téglás István a.) :.. 
— -ából. Római torony mintája . —-. (1. Téglás eret a.) 
— .tól keletre a Mezőségen létezett  vicusokról. (I. 

Téglás István a.) a. : 
Potencziál létezésének föltételei. Az általánosított kine- 

., tikai — (I. Kürschák József a.). i 
— és. az. oxygatió. sebessége . közötti összefüggés isme- 

retéhez. Adat az  oxydatiós -— (I. Gróh. Gyula a.) 
— ja. Néhány egyszerű homogén forgási test — (I. 

Tangl Károly a.) : 
— -külömbségéről.. A dömek as Ű, Schuller Alájós a) 
Pott Frigyes Ágoston k. TolzóL Pecz Vilmos 1. tagtól. 
.. , Emlékbeszéd — (imlékbeszédek VI... 10 —.40 
Pozsgai Péter. (I. ,H." a 
Pozsony a honfoglalás idejében, a 901. évi pozsonyi 

csata. Pozsony város történetéből. — (I. Ortvay T. a.) 
—. és a Közép-Dunavonal. (1. Rónai Horváth Jenő a.) 
—. környékén előforduló állítólagos megalithikus emlé- 

kekről. A — (I. Boeckh Hugó a.) " 
— város joga a középkorban. (I. dr. Király János a.) 
— városa látképével. Bethlen Gábor, — Egykorú réz- 

metszet hasonmása. Melléklet. (Hadtört. :közl. III. 3.) 
— monografiája. (1. dr. PiSztory Mór a.) 
-— — -i múzeum. (Arch. értes. XIV. 5. és:,X." a. is.) 
— város történetéből. Pozsony a honfoglalás idejében, 

a 901. évi pozsonyi csata. (I. Ortvag Tivadar a.) 
— -bán. Adatok. az orvosi rend- és a járványok törté- 

netéhez — (I. dr. Vámossy Mihály a.) — : 
— -— 1909. szept. 30... Berzeviczy , Albert, akad., elnök. ú 

beszéde Thaly Kálmán t. t. ravatalánál — (Akad. 
ért. 238.) 
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POZSONYI codex nyelvi sajátságai. TA — Schmidt Gy. a.) 7 

— — csata. Pozsony város. történetéből. . Pozsony: . a. jég 
honfoglalás idejében, a901. évi — (I. Ortvay Tivadar a.) 788 

— — és dévényi várak a multban. A budai királyi ME 
palota, a — . (I. Stephanie , Adolf a.) ök 

— — és Szepesi kamarák. 1565—1604. A —- (1. Acsády B 
. h. Tánáéz a) Bés 
— — ev. lyceum kézirattárából. A — (I. dr. Kvacsala 1 ják 

sásgtsa a.) ér ZEKÁR 
— -- fegyverkiállítás. (Arch. ért. XI. 8) i ék 

. — — hídfő védelme 1809-ben. A — (I. Schikofszky te SgéB 
Károly és Hadtört. közlem. VILI, 1. a. is.) CHLSSAR 

—. — kanonok síremléke. Rómer Gáspár — (I. Dankó pé 
József a.) ,zEB 

"— a koronázási székesegyház újítási munkálatai A éz "405BAN 
(1. Spitzer Mór a.) My 

— —- múzeum. (Arch. értes. XVI. 5., XXIII. jú és Mé; 
XA. 189 aj SZE KAB 

— — vár Mária Terézia idejében. A — Melléklet. 11888 
(Hadtört. közl. IX. 4.) "Hak 

— — —. -ban lévő. hadi. sátrainak jegyzéke; , 1429 és Bet: 
1430-ban. Zsigmond király :— (I. dr. Szendrei. Ja a) 88 

— — várkápolna festésének történetéhez 1563—1588. "aj 
A — (I. Bisenius Antal a.) ME 

— — .— festésének történetéhez. 1563— 1570. Adatok gű 
a — (Il. dr. Ilésy János a.) 8 SEM 

Pozsonyszéleskúti gyűrűlelet. A — (I. Me. Szendrei 8. 
.. János a.) 4 szá 
Pókafalvi emlékek. HéGrósz LÁNY ESSEN és — (I Háláváta 144 

. Gyula a.) : j 
Pókfa jok közt. Átmeneti alakok egyes — (I. dr. Lendl 0; 

Adolf a.) ki. 
— -faunája, Magyarország új — Ül Chyzer Kornél. a.) 
— -jai. Magyarország — (Il. Chyzer Kornél és Kulczynski 

László a.) 



872 Hőjer. — Pór 

Pólay Vilmos: A vogul infinitivus használata tökit 
a magyarra. (Nyelvt. "közl. XXXV. 83/4.) ; 

Pólya Jakab. A gazdasági válság. Ismertetés. (Akad. 
értes." 22.) 

:—— A társadalmi kérdés. Kivonat. (Akad. értes. 59.) 
— Birálat az Első Magyar Általános Biztositótársaság 

jutalmára beérkezett pályamunkákról. (Akad. értes.68.) 
."— — a Lévay-pályadíjra érkezett pályamunkáról. "Gad. 

értes. 78.) 
— "— az Ullmann-féle pályázatra beérkezett munkákról. 

(Akad. értes. 78.) : 
Ü VS tag T 1897. jul. 30-án. (Akad. értes. 101.) 
— emlékezete. Emlékbeszéd. (I. Vargha Gyula a.) 
— Jenő. A mellső csarnok zugának állapota glaucomás 

szemekben. (Math. és term. tud. értes. XVI. 4.) 
— A trypsin hatása az élő pankreasra. (Math. és t. t.. 

értes. XXV. 2.) 
mat és Navratil Dezső. Vizsgálatok a pofanyálkahárfya 

nyirokereiről. (Math. és term. tud. értes. XX. 2.) 
Pór Antal. A karlsteini vár magyar érdekű emlékei. 2 

ábrával. (Arch. értes. XVI. 4.) 
— A krumaui Mária-kép. (Arch. értes. XIII. 5). s 
— A zürichi múzeum szines ablaktáblája. (Arch. értes. 

XXIII. 1.) I 
— Az aacheni magyar kápolna XIV. századi Ötvös- 

"". műveiről. (Arch. értes. XII. 5.) 3 
— Az Anjou-kori Máriakép Krumauban, Csehországban. 

(Arch. értes. XIII. 3, 5.) 
— Emlékbeszéd Dankó József 1. tagról. 36 lap. 1897. 

(Emlékbeszédek IX. 2.) —,60 
— — Rónay János Jácint rendes tagról. 39 lap. 1891. 

. (Emlékb. VI. 15.) —,60 
— Magyar festő és műhímző Párisban. 1384— 1417. 

(Arch. értes. XXI. 1.) 
— Magyar vonatkozású faliképek Runkelsteinban. (Arch. 

értes. XX. 3.) 
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Pór Antal. Nagy Lajos Madonna-képeiről. (Arch. értes. 
XX. 4/5.) CÁR 

— Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino di 
Guccio, franczia trónkövetelőhez. Kivonat. (Akad. 
értes. 34.) ; 

- - U. az. 31 lap. 1892. (Történ. értek. XV. 9.) —.60 
— pályázatról. Jelentés a — (Akad. értes. 17.) 
— Szent-Simeon ggal ezüstkoporsója keletkezéséről. 

(Arch. értes. XVI. 
Pósaházi Haláláról. EnYZÁNSA György értesíti Apaffi feje- 

delmet — (Irod. tört. közl. XV. 2.) 
Pósta Béla dr. A hatvan-boldogi ásatások. 6 képes 

táblával és 11 ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 
.— A törteli magyar pogánykori leletek. 1 térképpel és 

2 táblával. (Arch. értes. XVI. 1.) 
— Az erdélyi múzeum érem- és régiségtárának 1903. 

évi állapota. Hivatalos jelentés. (Arch. ért. XXIV. 3.) 
—  Archaeologiai tanulmányok oroszországi gyűjtemé- 

nyekben. (Arch. értes. XVIII. 1, 3/4.) 
— Kurticsi őstelepek. 38 ábrával. (Arch. értes. XIX. 1.) 
— TLovasberényi (Fehér m.) urnatemető. 32 ábrával. 

(Arch. értes. XVII. 4.) 
— Sziráki ásatások. Nógrád m. (Arch. közlem. XIX) 
— "Tordosi ásatásairól. (Arch. értes. XXX. 5.) 
—  Zala-Szent-Gróthi ásatás. 1térrajzzal. (Arch.ért. XV.4.) 
— Gróf Zichy Jenő legújabb rég. gyűjteménye. (Arch. 

értes. XIX. 1.) 
Pör." Az , Arkadiai — (I. dr. Váczy János a.) 
Pöre 1834—1837. A jurátusok " felségsértési — (I. 

. Wertheimer Ede a.) 
— Báró Balassa Bálint egy — (I. ,J." a.) 
— Csokonai collegiumi — (I. Csűrös Ferencz a.) 
— ből. Balassa Zsigmond hűtlenségi — (I. dr. Komá- 

romy András a.) 
— -hez. Csokonai Kollegiumi — (I. dr. Barcsa János a.) 
Pöröly. (I. M. J. a.) 
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874 . Pöstyén— Prédikáczió 

Pöstyén egyházi emlékeiről. (I. Follajtár JÓZAGS a.) 
— -i dombormű a. n. Múzeumban. (1. Eber László a.) 
— — egyházi emlékek. A — (I. br. Mednyánszky 

Dénes a.) 
Praehistorikus talpcsöves edények. (1. Wosinszky Mór a.) 
— telepekről... A mislyei és hejczei — (I. Mihalik a) 
Praerafaelista művészet, A modern — (i. Lyka Károly a.) 
Praesentus Hungariae. Luctus — (Il, Földváry László a.) 
Praetoriumában végzett ásatásról. A  szamosujvári 

római castellum — (Il. Orosz Endre a.) 
Praticola Eversm. Lacerta — (I. Méhely Lajos a.) 

. Pray-codex. A — (I. R. Prikkel Marián a.) 
. — ügyében. A — (I. Széchy Károly a.) 
Pray György egy. ismeretlen művéről. (I. Zsák J. 

Adolf a.) 
ÚsSz András életéhez. (Irod. tört. . közl. VI. 1.) 
— fogságához. Bocatius — (I. Rexa Dezső a.) 
— Szent-György szobor. A — (I. Czakó Elemér és 

Kárász Leó a. is.) 
Prefectusává. Fejér "kineveztetése. a pesti egyetemi 

könyvtár — (Il. Wertheimer, Ede , a.) 
Preisz Hugó dr. Adatok a veleszületett szívbajok taná- 

hoz. 12 eset kapcsán. Két tábla rajzzal. Beterjesz- 
tette Mihálkovits. Géza rendes tag. 60 lap. 1890. 

, (Term... tud. értek. XIX. 9.) t Men 
Presbiteriumához. Kazinczy Gábor levele a miskolczi 

evang. ref. egyház — (I, dr. Tüdős István a.) , .. 
Preszáka, Priszáka. (1. Alexics György és Asbóth 

Oszkár a.) 
Pretium [UPAZZO] (I. Gomperz Fülöp a.) . 
Prédikácziója. Egy sárospataki deák tréfás (verses) — 

(I. Földvári László a.) i 
— -s könyvének megbecslése 1633-ban. Bornemisza 

Péter —. (1. Thurzó F. a.) j ek 4 
— tor levele Vitéz Imréhez. Pálházi Göncz Miklós — 

(Irod. tört. közl. XV. 3.) 
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mrdhért E) CEE tetje eetát a Pji szaj) i ertesp 

Prépost, . a könyvnyomtatás , meghonosítója Magyar- 
rt országon. Karai , László, budai — (1. Fraknói V.. a.) 
— -ság múzeumában. Magyar érdekű emlékek a kloster- 

. neuburgi — (Arch. értes. XI. 5.) 

Prielle Kornéliához. Írók levelei — (I. Vértesy Jenő a.) 

Priglevicza-Szent-Ivánon. Ásatásokról — (1. dr. Bo- 7 
rovszky Samu a.) 

Prikkel R. Marián. A Pray-codex. (Akad. értes. 148.) 
— A ,tarém-üal" szóhoz. (Nyelvt. közl. XXV. 4.) 

— Árpádkori szók. (Nyelvt. közlem. XXVI. 1.) 
— Ittegyel. Ottogyel. (Nyelvt. közlem. XXVII. 4.) 
— Mundoa. Tilutoa. (Nyelvt. közl. XXVI. 3.) 
— - Ottogyel. Ittegyel. (Nyelvt. közlem. XXVII. 4.) 

— Ősvallásunk egy-két nyelvi emlékei". 

I. A nap szó. (Nyelvt. közl. XXIV. 1. és 4.) 
II. Az ember szó. (Nyelvt. közl. XXIV. 3.) 

III. Hajnal. (Nyelvt. közl. XXV. I.) 
IV. V. Az. istennyila" név. . (Nyelvt. közl. XXV. 2.) 

— Öszvér. (Nyelvt. közlem. XXVI. 2.) 
— Panyóka. (Nyelvt. közlem. XXV. 1.) 
— Szirony. (Nyelvt. közl. XXVI. 2.) 
—  Tilutoa, mundoa. :(Nyelvt. közl. XXVI. 3.) 
— Toka. (Nyelvt. közlem. XXVI. 2.) 

Primitiv gyökök viszonyszáma. A — (I. Szily Kálmán a.) 

Pringsheim Nathanael k. tag - 1894. okt. 6-án. (Akad. 
értes. 65.) 

Prinz Gyula. A középponti Tien-Sán északi részének 
pleistocén képződményei. (Math. és term. tud. értes.. 
XXVI. 5. 

— kuldzsai Nan-Shan morfológiájáról. (Math. és t. t. 
. értes.. XXVII. 3.) 

— A Lytoceratidae Neum. család tagadóizmának fel- 
fedezése a s. vigiliói (Garda) dogger faunájában. I. 

. 1 tábla. (Math. és t. t. értes. XXÍV. 3 



876 . "Prinz—Programm 

"Prinz Gyula. Előzetes jelentés második középázsiai 
utazásomról. (Math. és t. t. értes. XXVIII. 1.) 

Priori elemei Platonnál. Az ismerés a — (Il. Kornis 
Gyula a.) 

Priscus [Nhrg.] a mai spalaxok  pliocaenkori őse. 
Prospalax — (I. dr. Méhely Lajos a.) 

Priszáka. Preszáka, — (Il. Alexics György és Asbóth 
Oszkár a.) 

Probléma megoldásának egyik módja. A béke — 
(I. Kemény Ferencz a.) 

— A társadalom-erkölcsi — (I. Földes Béla a.) 
.— -i. A lelkiismeret — (I. dr. Vásárhelyi József a.) 
— -ja. A halmazelmélet alapjai és a continuum — 

(I. König Gyula a.) 
— — az újabb philosophiában. A magánvaló — (I. dr. 

Pauler Ákos a.) 
— — a görög gondolkozásban. Az akarat — (I. dr. 

Janicsek József a.) 
— — Az idg. flexio genesisének — (I. Schmidt J. a.) 
— — Az ismeretelméleti kategoriák — (I. dr. Pauler 

Ákos a.) 
—  — -hoz. Az orthogonál substitutio — (I. Hunyady 

Jenő a.) 
— — — Adalékok az anyag — (Il. Heller Kepbl a.) 
— — — Metakritikai jegyzetek a logikai objectivis- 

mus — (1. Enyvvári Jenő. a.) 
— — -ról. Justus Gaule az élet — (I. Kubinyi Béla a.) 
Problemák. Gutturalis — (I. Schmidt József a.) 
— Nyelvphilosophiai — (I. dr. Szemere Samu a.) 
— Széchenyi — (I. Réz Mihály a.) i 
Productiv (transscendentalis) képzeleterő viszonya a 

transscendentalis apperceptióhoz a tiszta ész kriti- 
kájában. A — (I. Enyvvári Jenő a.) 

Programmtöredékek. Politikai -— (I. gróf Széchenyi 
István munkái. II. sorozat. II. kötet a.) 

— méltatása. A politikai — (Il. Kautz Gyula a.) 
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Prohászka—Pseudo RAK STAT 

Prohászka Ottokár. Intellectualismus, mely öl. Kivonat. 
(Akad. értes. 246/247.) ; 

s — — túlhajtásai. 70 lap. 1910. (Bölcs. értek. 
HI. 8.) 1.60 

Prohyracodon orientalis, egy új ősemlős Erdély közép- 
eocaen rétegeiből. (1. Koch Antal a.) 

Propertius. Változatlanul. Elégia. Ford. Csengeri János. 
(Akad. értes. 63.) 

Prospalax priscus (Nhrg), a mai spalaxok pliocaenkori 
őse. (1. dr. Méhely Lajos a.) 

Proteidz-ammonia meghatározásáról. Az albuminioid- 
és — (I. Winkler Lajos a.) 

Protestáns "dráma. Lantosok emlékezete. — (I. Ke- 
mény Lajos a.) 

— graduálokról. A régi — (I. KarHos Albert a.) 
— iskoladráma a XVII. századból. Egy — (Il. Dézsi 

sa AdAJOS: a.) 
— iskoladrámák. ak Bernáth Lajos a.) 
— zsoltárköltészet a XVI. és XVII. században. A ma- 

gyar — (I. Császár Ernő a.) 
Protozoa. Új-guineai véglények. (I. Entz Géza a.) 
Protuberantia észleletek. A Haynald-observatoriumon 

1887-ben eszközölt — (Il. Fényi Gyula a.) 
Prózai munkáihoz. Adatok szentjóbi Szabó László — 

(I. Gálos Rezső a.) 
Pröhle Vilmos. A határozóragok és a birtokos sze- 

mélyragok sorrendje. (Nyelvtud. közlem. XXXI. 1.) 
— Tatár nyelvjárási adalékok. (Nyelvt. közlemények 

XXXVIII. 1/2, 4.) 
Prudhomme A. Sully — (I. , Sully" a.) 
.Psephismája. Herodotos és Amytos — (I. Schvarcz 

Gyula a.) 
Pseudo-római nyomokról Kolozs vármegyében. Római 

és — (I. dr. Finály Gábor a.) 
— Tibullianus költemények új kiadásáról. A — .Ki- 

vonat. (1. Némethy Géza a.) 
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i 878 b: Psychiatria—Pulszky 

Psychiatria és politika. (l. Zichy Antal a.) 
Psychikus egyensúly mesterséges závarairól "Meynert 

a — (Il. dr. Haftl Dezső, a.) nai I 
Psychoiogia és energia. (Il. Kornis Gyula a.) 
— "történetéből. Az utolsó tiz év az amerikai — (. dr. 
""Dekár Károly :: 00) jáeeltáa 

— -i alany és állítmány? Van-e — (Il. Kicska Emil a.) 
— — alapon való kategóriái. Az irásművek (1. 

Harkás Sándor a.) 
— . Taboratóriúmokról. Az amerikai — - (I. dr. Pekár 

Károly a.) 
— — tánulmányok. (l. Palágyi Menyhért 49. 
— -hoz. Adalékok a positv — (Il. dr. Pekár Károly a.) 
- -ja. Az aesthetikai érzések — (I. dr. Pekár "K. a.) 
— —— Az embertömegek — (Il. dr. Pekár Károly a.) 
ha Tapasztalátaink felhasználásának E (o 

Pekár Károly a.) ki 
— — -ban, különös tekintettel Michelangelo szobrá- 

szatára. A forma jelentőségének empirikus vízsgá- 
"lata a művészeti alkotás — (1. Kenczler Hugó a.) 

— -physikai teljes ingersőrök módszerének elmélete. 
A — (I: dr. Révész Géza a.) 

Publicistai munkálkodása Erdélyben. Kemény Zsig- 
mond — (1. Urmössy Lajos a.) 

Puchó vidéki ősleleték. (Arch! értes. IX. 3.) 
Puky József. Kiskunfélegyházai múzeum. Ismertetés. 

(Arch. értes. XXIII. 4.) ún 
Pulacayoi chalcopyrit. A" — (I. Toborfty Zoltán a) 
Pulai leletről. A — (I. Melhárd Gyülá a.) 
Pulszky Ágost dr. Birálat a pesti első hazai takarék- 

pénztár Fáy-j jutalmára érkezett pály aművékről. (Akad. 
értes. 31.) jelzásaád 

— — — Sztrokay-jutalomra beérkezett pályatákák. 
ról. (Akad. értes. 42.) vérit úrarósa 

— Jelentés a Nagyjutalom és Marczibányi mellék- 
jútalom ügyébén. (Akad. értés. 104.) ls 5 



Pulszky — Purgatorium 

3 Pulszky Ágost dr. Il. tag T 1901. szept. 11-én. (AKA. , 
értes. 149.) 

— I. tag ravatalánál. Concha Győző r. tag beszéde — 
(Akad. Értos VEEZO) ve 

— 1. tag fölött. Emlékbeszéd — (. Concha Győző a.) 

— (I. , Laveley Emil a. is.) 

— Ferencz. A magyar pogánykori sírleletek. Kivonat. 
(Akad. értes. 15.) 

— — U. az. 21 lap: 1891. Számos ábrával. (Történ. 
értek. XIV. 10.) 240 

— renaissance és Mátyás király. (Akad. értes. d." 

— A szilágysomlyói kincs. (Arch. értes. IX. 3.) 

— Az ősSrégészek bécsi- és párisi kongresszugsai. (Arch. 
— értes. IX; 4.) 

— "Tanulmányok a népvándorlás korának  emlékeiről. 
55 lap. 1889. Számos ábrával. (Történ. "értek. 
LV) S f131 80 

— ig. és tt. levele. (Akad. értes. 62.) 
— ig. és tiszt. taghoz. (I. , Üdvözlő levelek a M. T. A. 

1841. szept. 3-án választott tagjaihoz." II.) 
— 80. születésnapja. (Arch. értes. XIV. 4.) 

— t. tag 1 1897. szept. 9-én. (Akad. értés. 101. és 
Arch. értes. XVII. 4.) pé 

— (I. Concha Győző a. is.) 

— Károly. A krumaui Mária-kép. (Arch. értes. XIII. 5.) 
"— Az Akadémia szerepe a KöppYuüvégéelek fejlesz- 

tésében. (Akad. értes. 30.) 
— Három magyar érdekű olasz renaissance emlék. 4 

képtáblával és 3 ábrával. (Arch. értés. X. 4.) 
— I. tag T. 1899. jun. 6. (Akad. értes. 125. és Arch. 

értes. XIX. 4.) 
Puncs. Keleti műveltségszók:  Maszlag.  Alkermes. 

Razzia. X. Gyülep. Misédér — (1. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Purgatoriuma. Dante — (I. Szász Károly a.) 



880 ; 48 Purgstall— Püspök 

Purgstall földvára és urnatemetője. A Sopron melletti — 
(I. Bella Lajos a.) 

— "ii edény. Két — (1. Bélla [Lajos :a.) 
:"— — levelek. Ujabb — (I. Bella Lajos a.) 
— -on. Újabb ásatás a soproni — (Arch. értes. XIV. 5.) 
Puska. Berényi-féle —- (1. ,Ng" a.) : 
"— -portartó előlről és oldalnézetben. XVI. századi — Ábra. 

(Arch. értes. XXI. 3.) 
Puszta-Dörögdön. Római fogadalmi oltár — (I. Récsey 

Viktor a.) 
— -i bronzleletről és a kladovói kincsről. A zombori 

.  Sáponya — (Il. Gubitza Kálmán a.) ; 
— -kovácsi leletekről. A csökmői és — (Il. Cséplő P. a.) 
— — A külső — ÉR Cséplő Péter és Középesy Gy. a. is.) 
— -szentmártoni és röődi  épiületmaradványokról, (l. 

Téglás István a.) 
— -szeri monostor kegyurai. A — (I. Karácsonyi J. a.) 
— templomok és a kereseti harang. Szeged-vidéki — 

(I. Reizner János a.) 
— — -ról. A vámosi — (Il. dr. Gerecze Péter a.) 
— -teremi éremlélet. (Arch. ért. XI. 3.) 
— .Vasadról. Középkori. bronztál — Ábra. (Arch. értes. 

XXIV. 5.) 
— -veszi őstelep Nyitramegyében. (I. Sándorfi N. a.) 
Pusztáról. Őskori csésze a muhi — Ábra. (Arch. értes. 

X. 2. és dr. Szendrei János a. is.) 
Putei. Centum — (Arch. értes. XI. 1.) 
— nevének helyrajzi vonatkozásai és értelmezése. 

. Centum — (Il. Téglás Gábor a.) 
Püspöki múzeum. Pécsi — (I. Gerecze Péter a.) 
— székesegyház sodronyzománczos kelyhe. A vármiai — 

(I. Veress Endre a.) 
— -ség története. A munkácsi görög-katholikus — (I. 

dr. Hodinka Antal a.) 
— — — -ből. Tanulmányok a bosnyák-djakovári — (Il. 

dr. Hodinka Antal a.) 

4 



Pyridin—R. l e: s2891 

Pyridin tartalmáról. Az amylalkoholok — (I. Asbóth 
Sándor a.) 

Pyrit Dognácskáról. (1. Zimányi Károly a.) 
— Sajóházáról. (1. Zimányi Károly a.) 
"— -ről. Kristálytani vizsgálatok a bélabányai — (I. 

Franzenau Ágoston a.) 
— — Újabb adatok a porkurai — (I. Mauritz Béla a.) 

Pyroxen-csoport egyes ásványainak pontosabb ismere- 
téhez. Adatok a — (I. Schmidt Sándor a.) 

Ouadratikus alakok elméletéhez. A semidefinit — (I. 
Rados Gusztáv a.) 

Ouadraturájához. Adatok a ozsfó (x, y) fölület — (ll. 
.. Geöcze Zoárd a,) 
Ouantitativ-chemiai összetételéhez, Adatok az első élet- 

napok folyamán elválasztott vizelet — (I. dr. Schiff E. a.) 
— eljárás organikus vegyületek, továbbá szenek, kő- 

olajok, bitumen és egyéb anyagok kéntartalmának 
meghatározására. Gyors és egyszerű — (I. Konek 
Frigyes a.) 

— elválasztására. Új módszer a brom és chlor — (I. 
Bugarszky István a.) 

— magatartása az újszülöttek ép és kóros viszonyai 
között. A vér alakelemeinek és haemoglobin tartal- 
mának — (I. Schiff Ernő a.) 

-- meghatározására. Uj módszer az aethylalkohol — 
(I. Bugarszky István a.) 

Ouarnero két véglényéről. A — (Il. Entz Géza a.) 

Ouarzedényekben.  Párologtatások légüres — (I. 
Schuller Alajos a.) 

Ouercus et guerceta Hungariae. (l. Simonkai Lajos a.) 

—r. Új régészeti gyűjtemény. (Arch. értes. XXII. 4.) 

—r. —r. Renan és a Renanismus. (Athen. I. 4.) 
R. A Szemere-tár Bajza-levele. (Irod. tört. közl. XX. 2, 3.) 
— , Gyulai Pál. Emlékbeszédek." Ismertetés. (Irod. tört. 

közlem. XIII. 1.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 56 



882. R. H. J.—Radisics 

" R. H. J. A győri csata 1809. junius tasánl Melléklet, 
(Hadtört. közl. II. 1.) 

R. L. A n. múzeum éremtárának Yarapdákb (Arch. 
értes. X. 1., XIII. 2., XIV. 1., XV.1., XVI. 8. XVII. 15 

sz OR elb 
— Az első magyar brakteát. Ábrával. (Ar ch. B XII. 1.) 
— IV. Béla kiadatlan dénára. (Arch. értes. XI. 2.) 
— Éremleletek. (Arch. értes. X. 1.) 
— VIII. :orosz arch. congressus. (Arch. értes. IX. 5.) 

:R. M. A nyelvtudomány ellen. (, Nyelvtudomány" II. 4.) 

1.) — A világnyelv kérdéséhez. (, Nyelvtudomány" II. 
-- Novilatin. (, Nyelvtudomány" II. 2.) 
R. N. A darvinismus újabb vitakérdései. (Athenaeum 

IT 2) 
Rab felől. Mágochi ksgoréági levele ÚJKEISi Györgyhöz 

: egy, török  — (I. K. A. a) 
Rabbatta gróf császári vezérhadbiztos 1687-ből szár- 

mazó alaprajza. A budai királyi vár a XVI. század- 
ban, — Melléklet. (Hadtört. közl. IX. 4.) 

Rabok folyamodása a kamarához. Keresztény vallásra 
tért török — (I. ,—ys." a,). 

."— Nógrádmegyében. Török — (1. Simon János a.) 
Rabszolga. A — (I. Herczeg Ferencz a.) 
— -ság Magyarországon az Árpádok alatt. A — (Il. 

Békefi Remig a.) 
Racineig. Corneille és kora. A franczia színköltészet 
- — fejlődése a középkortól — (I. Haraszti Gyula. a.) 
Radecius ingóságainak leltára. (Il. ,h. j." a.) 
Radimszky Vilmos TF. (Arch. értes. XV. 5.) 
Radioactiv baryumról. A — (I. Lengyel Béla a.) . 
Radisics Jenő. Ereklyetartó a nápolyi nemzeti múzeum- 

ban. 1 ábrával és 1 képes táblával. (Arch. ért..XI. 5.) 
— Nagy Lajos kelyhe Zárában. 1 ábrával. (Arch. 

értes. XV. 1.) j 
— Régi egyházi ötvösművek. 6 STT (Arch. ért. XI. 3) 
— Római legyezők. (Arch. értes. XI. 2.) 



. Rados Gusztáv 1 883 

Rados Gusztáv. A semidefinit guadratikus alakok elmé- 
letéhez. (Math. és term. tud. értes. XIII. 2.) 

"— A Gylvester-féle resultans analogonja a  lineár 
differentiálegyenletek elméletében. (Math. és term. 
tud. értes. XXIV. 5.) j 
A szakaszos orthogonális helyettesítések elméletéről. 
(Math. és t. t. értes. XII. 11/12.) 
— térbeli görbék elméletéhez. (Math. és term. tud. 
értes. VIII. 3/5.) 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 3.) 
A több ismeretlenű kongruencziák elméletéről. (Math. 
és t. t. értes. XXVII. 3.) 
Az adjungált bilineár alakok elméletéhez. (Math. és 
term. tud. értes. XIV. 3.) 
Az adjungált helyettesítések elméletéről. (Math. és 

. term. tud. értes. X. 3.) 
Az általános körosztási egyenleg discriminánsa. (Math. 
és t. t. értes. XXII. 2.) 
Az indukált helyettesítés charakterisztikus egyen- 
letének tényezőkre való felbontása. (Math. és term. 
tud. értes. XVII. 1.) 
Az orthogonális helyettesítések együtthatói között 

. fennálló  feltételi egyenletek. (Math. és term. tud, 
 értes. XVI. 2.) 
Az orthogonális helyettesítések elméletéhez. (Math. 
és term. tud. értes. X. 1., XVIII. 2.) 
Adalék az algebrai resolyensek elméletéhez. (Math. 
és term. tud. értes. XVII. 3.) i 
Adalékok az egységgyökök elméletéhez. (Math. és 
t. t. értes. XXVI. 2.) 
Adatok a szabályos sokszögek elméletéhez. (Math. 
és t. t. értes. XXII. 2.) ; 
Adjungált négyzetes alakok. (Math. és t. t. értes. 
EV; 1. 
Emlékbeszéd Kronecker Lipót ktagról. 12 lap. 1898. 
(Emlékbesz. IX. 5.) —.30 
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Í 6 . —— Rados Gusztáv -ayészbászéde KEGELÉK gtrád talk. 4 
S ASTÁZÁR ravatalánál. 1905. julius 4-én. (Akad. értes. 190.) ; 

. — — — It. gyászbeszéde Schmidt Sándor I. t. ravatalánál. 
ő; ; 1904. máj. 1-én. (Akad. értes. 174/175.) - j 

" — Indukált helyettesítések csoportjai. (Math. és term. 
tud. értes. XVII. 1.) 

. ———— — Indukált lineár helyettesítések. (Math. és term. tud. 
évé . értes. XVI. 5.) 
1 — Jelentés a Bolyai-jutalomról. (Akad. értes. 194.) 

" "  :, —— — — a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjuta- 
Be lomról. (Akad. értes. 174/175.) 
— — — Kronecker egyik algebrai tételéről. (Math. és t. t. 
MESA értes. XXVI. 8.) 
E . — Stationarius simulósikok. (Math. és t. t. értes. XXIV. 2.) 
"7 Í7Aa — Új soralakok az ,e" számára. (Math. és term. tud. 
Mt értes; (XI. B/9.) 
4 ... Radó Antal. A nemzeti szellem Dantéban. (Athen. X.3.) 

— — — Az olasz irodalom története. 2 kötet. Kis 89. 515 és 
més 552 lap. 1896. (A Magy. Tud. Akadémia, könyvkiadó 
Ms vállalata XXVI/XXVII. kötete.) A két kötet ára 8.— 
vs éalő egész vászonkötésben  10.— 
488 ." — Petrarca daloskönyve. Mutaívány. (Akad. értes. 82.) - 

1/8888 Raduchius György levele. (I. Kemény Lajos a.) 
- Radvánszky- és a Sajókazai codexek szövege szerint. 

2 AR Rimay János munkái a — (I. Báró Radvánszky B. a.) — 
—. ————— Radvánszky Béla báró. Balassa és Rimay barátsága. 
"ab Kivonat. (Akad. értes. 176/177.) i 
, 520808 — Emlékbeszéd gróf Andrássy Manó I. tagról. 15 lap. " 
a 1901. (Emlékbesz. X. 12.) —.80 
"gt — s Deák Farkas r. tagról. 16 lap. 1895. (Eimlékbesz. 
s. ZARÁÁR VIII. 9.) — 80 
saj — Jelentés a VigyázóspAlyásátról. (Akad. értes. 191.) 
E — Radvánszky János mint költő. Kivonat. (Akad. 

értes. 170.) 
—— — versei. (Irod. tört. közl. XIV. 2/83.) 

d 
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Radvánszky Béla báró. Rimay János munkái a Rad- 
vánszky- és a Sajókazai codexek szerint kiadja — 
Kis 8". VIII és 380 lap. (Függelék : Balassa és Rimay 
, Istenes énekei"-nek bibliographiája. Összeállította 
dr. Dézsi Lajos. 113 lap.) 1904. 9.— 

— Rimay János szerelmes versei. Kivonat. (Akad. értes. 
174/1175.) 

— Sztregovai Madách Gáspár versei. (Ir. tört. közl. XI. 2.) 
— és Závodszky Levente. A Héderváry-család oklevél- 

tára. I. kötet. VIII és. 604 lap. (5 oklevélmellék- 
lettel) 1909. 12.— 

"— — — t.t. T. 1906. május 2. (Akad. értes. 209.) 

a sászáatá ÁÁ , 

.— tiszt. és igazg. tag fölött. Emlékbeszéd — (l. 
Zsilinszky Mihály a.) 

— János mint költő. (1. báró Radvánszky Béla a 
— Lászlóhoz és Jánoshoz. Benczúr József levelei — 

(1. Szentpétery Imre a.) 
Radványi verseskönyvek. (1. Baros Gyula a.) 
Raffay Sándor. A bőjt. (Athenaeum XI. 4.) 
— A hellenismus és a philonismus kosmogonidja. (Athen. 

VIII. 3/4.) 
— A kézfeltétel és az érintés a" vallástörténetben. 

(Athenaeum XIV. 1.) 
— Schleiermacher és a főiskolai oktatás. (Athen. 2/4.) 
Rag eredete. A ,—vel" — (Il. Szinnyei József a.) 
Ragasztására és tisztogatására. Tanácsok régi tárgyak — 

(I. Fenichel Samu a.) 
Ragtalan határozók a vogulban. (Il. Beke Ödön a.) 
Raguzai emlékbeszéd Mátyás király felett. (I. HegedűsI. a.) 

" — -ában. Milanói Péter szobrász — (I. Nehéz Lajos a.) 
— — Szent László király kar-ereklyetartója — (l. 

Fraknói Vilmos a.) ; 
Rajnai hadjárat 1797-ben. Kray Pál és az öt napra 

terjedő — (I. ,—y" a.) 
— -vidéki múzeumról. Nehány — (I. Hpl. a.) 
Rajnol. (1. M. J. a.) 
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. 886 Rakamaz—Ranke 

Rakamaz és Timás községek között. Őskori telep — 
(I. dr. Jósa András a.) 

Rakodczay Pál. Eszrevételek dr. Bajza József czikkére. 
(Irod. tört. közl. XVII. 2.) 

— Kisfaludy Károly hatása Katonára. (Irod. tört. közl. 
5. OGY: 39 
— czikkére. Megjegyzések — (I. dr. Bajza József a.) 
Rakovszky Ferencz. Nyitramegyei ásatásaim eredménye. 

EHoy képes táblával és 12 ábrával. (Arch. ért. IX. 5.) 
— István TF. (Arch. ért. XII. 1.) 
Raleigh Walter. Shakespeare. Angolból fordította dr. 

.  . Czeke Marianne. Átnézte: dr. Reichard Piroska. A 
. függeléket összeállította Bayer József. Kis 89. 278 

lap. 1909. (A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. 
Új folyam. LXXX. kötet. 1908/1910.) ára fűzve 5.— 

egész vászonkötésben 6.— 
Rambaud Alfréd. Oroszország története, eredetétől 

kezdve 1884-ig. Fordította Laukó Albert. Két kötet. 
Kis 89. VII 432 és 447 lap. 1890. 4 térképpel. 
(A Magy. Tudom. Akadémia Könyvkiadó Vállalata.) 

Ára fűzve 6. — 
egész vászonkötésben. 8.— 

Ramses az exodus fáraója. II. — (I. Mahler Kde a.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 120.) 
Ranae Fuscae Hung. Magyarország barna békái. 1. 

Méhely Lajos 99 
Ranke Lipót. A római pápák az utolsó négy században. 

II. kötet. A 7. kiadás után fordította Lehr Albert. 
Kis 8". 503 lap. 1889. (Magy. Tud. Akad. Könyv- 
kiadó Vállalata.) Ára -fűzve . 3.— 

egész vászonkötésben 4.— 
Ce érábe Ugyanaz. III. kötet. Wordította Acsády Ignácz. 

Kis 890. 279 lap. 1889. (Magy. Tud. Akad. Könyv- 
kiadó Vállalata.) Ára fűzve 3.— 

egész vászonkötésben 4.— 
— Emlékbeszéd. (I. Marczali Henrik a.) 
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Rapport—Rábcza ; 5 887 

Rapport sur JVactivité de VAcadémie Hongroise des 
Sciences. A külföldi tagok és tudományos társulatok 
számára. Megjelenik minden évben. 

Rasid efendi török történetíró leírása szerint: Az 
1663-ik évi török hadjárat Magyarországon. (Il. dr. 
Karácson Imre a.) 

— — .— művéből. Az 1663/4-ik évi hadjárat. (I. e: 
József a.) 

Raskó-pályázat. A Farkas — (I. Farkas-R. a.) 

Ratio Educationis alapelvei. Az I(/77. évi —- (I. dr. 
Fináczy Ernő a.) ; 

. Ravatalterítő. Egy XVII. századbeli — (I. dr. Pap 
. Károly a.) 

Ravazdról. Antik votivkezecske bronzból, — Ábrá. Ír öé 
értes. XVIII. 1.) 

. Ravennai geographus ismeretlen daciai útvonala. A — 
(I. Ornstein József a.) 

Ravennas-féle , Congri" alkalmazásához. Adalék a — 
(I. Ornstein József a.) 

Rawlinson Creswicke Henrik k. tag. 4 1895. márcz. 
: 5-én. (Akad. értes. 65.) 
Razzia. X. (Keleti műveltségszók : Maszlag. Alkermes. —) 

Gyülep. Misödör. Puncs. — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Rába, Rábcza. (I. Melich János a.) 

.Rába- és Marczal-melléki hadműveleteihez. Vázlat a 
magyar fölkelő sereg — Melléklet. (Hadtört. köz- 

tem AL) 
— melletti táborba szálljanak. Eszterházy Pál gróf 

nádornak rendelete, hogy az insurgens hadakkal — . 
(Hadtört. okmánytár 8.) 

— -melléki hadjárat és a Szt. Gothárd melletti csata. 
Az 1664-ik évi Mura — (I. Rónai Horváth Jenő 8 

Rábcza, Rába. (1. Melich János a.) 
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888 Rábé—Rákosi 

Rábéi Anka-szigeten. Ásatás a — (I. T. J.) 
— ásatások. (1. Reizner János a.) 
— leletről.. (Torontál m.) A — (I. Reizner János a.) 
Ráczegresi. leletekről. (1. Wosinszky Mór a.) 

. Rácz Lajos dr. A magyar Rousseau-irodalom. (Irod. 
tört. közl. XX. 2.) 

— (1. ,Ribot Th. A lelki átöröklés" a.) 
. Ráday Gedeon. (I. dr. Váczy János a.) 
— halotti levele. Id. gróf — (I. László Imre a.) 
— hoz. Bacsányi János levelei id. báró — (I. Molnár 

János a.) 
"— — Kazinczy levele. Gróf — (Il. Ballagi Aladár a.) 

Ráday Pál följegyzései. (Irod. tört. közlem, III. 1.) 
Rádzsa Radzsendralála Mitra k. tagról. Emlékbeszéd — 

Duka Tivadar 1. tagtól. (Emlékb. VII. 5.) —.80 
Rák-faunájához. Adatok Magyarország harmadkorú — 

(I. Lörenthey Imre a.) 
— -jai. A retyezáti tavak alsóbbrendű — (Il. Szilády 

Zoltán a.) 
Rákok harántesíkos izomrostjainak finomabb szerkezete. 

A kagylós — (I. dr. Daday Jenő a.) 
— — köréből. Palaeontologiai tanulmányok a harmad- 

korú — (Il. dr. Lörenthey Imre a.) 
— —- magánrajza. A magyarországi kagylós — (I. 

Daday Jenő a.) 
Rákos. (I. M. J. a.) i 
Rákosi lelet. (I. ,X. Y." a.) 

Rákosi Jenő levelező tag beszéde Falk Miksa levelező 
tag ravatalánál 1898 szeptember 12. (Akad. érte- 
sítő 226.) 

— Jelentés a Kóczán-díjról. (Akad. értes. 86.) 
— Jelentés a Teleki-pályázatról. (Akad. értes. 40, 76, 

88, 112.) 
— Modern aesthetika. (Akad. értes. 39.) 
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Rákosi régiségekről. Aranyos — (Il. Téglás István a.) 

."— — Székely Sándor. Aranyos — (I. Heinrich G. a.) 
— -ig. A Limes Dacius két Küküllő és Olt közötti 

részlete Udvarhelymegye éjszaki és keleti hegységei- 
geiben Oroszfalutól Alsó — (Il. Téglás Gábor a.) 

Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek. (I. Thaly 
Kálmán a.) 

— -fölkelés időszakából. Egy kérvény a — (I. Dobos 
Kálmán a.) 

— hadseregének ezredeiben. Tényleges létszámok és 
hadi fölszerelés — (Il. Thaly Kálmán a.) 

— -hoz. Geleji K. István levelei — (I. Beke Antal a.) 

— Ferencz és Zrinyi Péter mozgálmaihoz 1670-ben. 
Adalékok I. — (1. Koncz József a.) 

— hadi rendelete a káromkodók ellen. (I. Veress 
Endre a.) : 

— fejedelem két rendelete. (1. K. J. a.) 
— II. — (1. Hadtört. okmánytár 5. szám a.) 
— — fejedelem arczképe. Melléklet. (Hadtört. közlem. 

VIII. 3.) 
— — — udvari nemesének törökországi levelei 1730— 

39-ből és följegyzései 1740-ből. De Saussure Czézár- 
nak — (Thaly Kálmán a.) 

— — — -nek ajánlja. Forgách Simon tábornok dedica- 
tiója, mellyel Zrinyi Miklós munkáit — (Hadtört. 
közl. II. 4.) 

— — hadi parancsa, 1710. (I. Thaly Kálmán a.) 

— — — utasítása gróf Forgách Simon tábornok szá- 
mára. 1706. (I. Thaly Kálmán a.) 

— — hadserege. (Il. Thaly Kálmán a.) 
— — mint hadúr. (I. dr. Márki Sándor a.) 
— — fejedelem tábori őrszabályzata. 1705. (1. Thaly 

Kálmán a.) 
— — tüzérsége történetéhez. Adalékok — (I. Thaly 

Kálmán a.) 
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I. Rákóczy György fejedelem arczképe. Melléklet. 
(Hadtört. közl. VI. 3.) . 

— az általános fölkelésre kiadott parancsa gyors telje- 
sítésére megsürgeti a megyéket és székeket. 1644 
szept. 9. [Hadtörténelmi okmánytár 21.] (Hadtört. 
közl. IX. 5.) 

— 1634-iki hadi szabályzata. (1. Szilágyi Sándor a.) 
— 1636-iki Lkáborúja. (Il. dr. Karácson Imre a.) 
— és a lengyel királyság. (I. dr. Lükinich Imre a.) 
— idejében. A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő 

házak a XVII. században — (Il. dr. Szendrei János a.) 
"— — Adalék két tüzérszertár történetéhez — (.. Szi- 

" lágyi Sándor a.) 
— 1657-iki lengyel hadjáratából. Vitéz Kádár István 

éneke — (I. Deák Ferencz a.) 
II. Rákóczy György fejedelem eredeti, jájétkaszá levelei 

a fejedelemségért vívott utolsó küzdelmei időszaká- 
ból. 1658—1660. (I. Koncz József a.) 

— néhány levele 1658-ból, az első török támadás idejé- 
ből. (I. K. J. a.) 

— Lengyelországban. (I. Szilágyi István a.) 
— levele Lengyelországból, visszatérése után 4 nappal 

. Kemény Jánoshoz, ki tatár rabságban ott maradott; 
1657 augusztus 7. (Hadtört. közl. V. 5.) 

— Szuhai Mátyásnak, Kálló vára és őrsége főkapitá- 
nyának fizetését megjavítja. (I. K. J. a.) 

. Rákóczy György pohara. Öreg — (I. K. L. és Arch. 
értes. XXII. 2. a. is.) 

— -től. 1660 május 15-én a szamosfalvi táborból Hadi 
edictum — IMagyar hadi szabályzatok gyűjtemé- 
nye.] (Hadtört. közl. IX. 2.) 

Rákóczy Lajos jelentése Lippa helyzetéről és a törö- 
kök mozgolódásáról 1604-ben. (I. G. G. a.) 

Ráskai Gáspár. (, Régi magyar költők tára" VI.) 
—- és Franciscó-ja. Mutatvány. (Irod. tört. közl. III. 1.) 
Ráson. Fatemplom — (l. Kemény Lajos a.) 
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Ráth György. A felsőmagyarországi kryptokálvinisták 
.  hitvitázó irodalmáról. (Írod. tört. közlem. II. 3.) 

— Az esztergomi staurotheke. 2 ábrával. (Arch. értes. 
XVII. 3.) 

— Bullinger Henrik és a magyar reformáczió. (Irod. 
tört. közlem. VI. 1. és 3.) 

— Egy magyar r. c. Rituale a XVI. századból. (Irod. 
tört. közlem. V. 1.) 

— Graedeczi Horváth Gergely és Lám Sebestyén hit- 
vitája. (Irod. tört. közlem. IV. 2/4.) 

— báró Eötvös Loránd. Közjegyzői okirat. (Akad. 
értes. 73.) 

— -féle könyvtár átvételéről. Előleges jelentés a — 
. (1. Szily Kálmán a.) 

— régi magyar könyvtára. 1905. okt. 16-án a M. Tud. 
Akadémiának átadta. özv. Ráth Györgyné. (Akad. 
értes. 191.) 

Ráth Zoltán dr. A földbirtokos osztály hitelszükséglete 
s ennek kielégítése. Kivonat. (Akad. értes. 23.) 

— Evtizedünk egyenesadó-reformjairól. 96 lap. 1899. 
(Társad. értek. XII. 4.) 1.80 

— —. U. a. kivonata. (Akad. értes. 119.) 

— Igazságügyi statisztikánk reformjáról. Kivonat. (Akad. 
értes. .70.) 

. — Jelentés a Dóra-jutalomról. (Akad. értes. 67, 140.) 
— — — Magyar Kereskedelmi Bank 1901. deczember . 

31-én lejárt jutalma tárgyában. (Akad. értesítő 
152/153.) ; 

— — az Első magyar általános biztosító társaság 
pályázatáról. (Akad. értes. 105, 152/153.) 

— — — Ullman-pályázatról. (Akad. értes. 78, 152/153.) 
— Közgazdaságtan és ethika. Kivonat. (Akad. értes. 63.) 
— Népszaporodásunk kérdése a XX. század küszöbén. . 

Kivonat. (Akad. értes. 135.) 
— — U. az. 48 lap. 1901. (Társad. értek. XII.5.)  —.90 
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Ráth Zoltán dr. Népünk korviszonyai és halálozási 
statisztikánk. Kivonat. (Akad. értes. 45.) 

— 1. tag Tr 1902. augusztus 6. (Akad. értes. 161.) 
— I. tag fölött. Emlékbeszéd — Vargha Gyula levelező 

tagtól. (Emlékbeszéd XII. 11.) —.60 
Ráthonyi Reusz Frigyes. A spalax hungaricus (Typhlus) 

központi idegrendszere. (Math. és term. tud. értes. 
Me VET 0) 
Rátoti ásatásról. A — (I. Rhé Gyula a.) : 
Rátvay Géza dr. A koronaőri intézmény a magyar 

alkotmányban. (Athenaeum V. 2/4, VI. 1/2.) 
"Rátz István levelező tag beszéde Tormay Béla levelező 

tag ravatalánál Budapesten 1906 deczember 31-én. 
(Akad. értes. 205.) 

Reactióhője. A keményítő - emésztés — (1. Fekete 
Sándor a.) 3 

5 — -knál. Adatok a szabad energiaváltozáshoz chemiai — 
(I. Bugárszky István a.) 

— -sebessége és a chemiai egyensuly-állapotra. A közeg 
befolyása a — (Il. Bugárszky István a.) 

Reagens szerves vegyületekre. A nitroprussidnatrium, 
mint — (I. Bittó Béla a.) 

Real-unió vagy personal-unió. (1. Pomponius a.) 
Recensensekről. Kisfaludy Sándor czikke 1818-ból a — 

(Akad. értes. 206.) 
Recensiókról. Kisfaludy Sándor a — (I. Viszota Gy. a.) 
Recentia in Pindari Epinicia. Scholia — (I. Ábel J. a.) 
Reciprocitás a, síkban. Többszörös poláris — (Il. Vályi 

Gyula a.) 
— tétele a négyzetes maradékok elméletében. A — (l. 

König Gyula a.) 
Reclus Eliseus kt. $. 1905. jul. 5. (Akad. értes. 195.) 
— fölött. Emlékbeszéd — (Il. Lóczy Lajos a.) 
Redivivus. Menander — (Il. Hegedűs István a.) 
Reductiós jelenség a fogakon. Néhány eddig ismeret- 

len — (I. Árkövy József a.) 



893 Redwitz— Reggel 

Redwitz Miklós szörényi bán érmei. (I. dr. Réthy L. a.) 
" Referendum és veto. (1. Várnai Sándor a.) 
Reflexcontrakturák morphologiája és a suggestiónak 

behatása ezekre. Az intrahypnotikus — (l. 
Schaffer Károly a.) 

— . -jelenségekre. A suggestió befolyásáról a hypnoósis 
. alatti — (I. Schaffer Károly a.) 

—  -kapcsolatok ismeretéhez. Ujabb kisérleti adatok a 
fül és szem között létező — (I. Hőgyes Endre a.) 

Reform. Parlamenti — (I. dr. Balogh Arthur a.) 
— -áczió. Bullinger Henrik és a magyar — (Il. Ráth 

. György a.) 
Reformátora. Hunyadi Mátyás király, mint a cziszter- 

cziek — (I. Békefi Remig a.) 
Reformátusok belső templomában. Egyleveles nyomtat- 

ványok s irodalomtörténeti adatok a kolozsvári — 
(I. Zoványi Jenő a.) 

Reformja. A jogi szakoktatás — (I. Várnai Sándor a.) 
— A választói jog — (Athenaeum IX. 2/3.) 
— nemzetközi viszonyulataiban. Házasságjogunk — (I. 

Várnai Sándor a.) 
Regestrum bursae Hungarorum  Cracoviensis. (lásd 

, Magyarországi tanulók külföldön" III. kötet a.) 

Regéczy Nagy Imre. (I. , Nagy Imre" a.) 

Regéi. Kisfaludy Sándor — (l. Heinrich Gusztáv a.) 
— és idéző igéi. Istenek hősi énekei, — (I. , Vogul 

népkölt. gyűjtem." II.) 3 jét 
Regék és énekek a világ teremtéséről.(I. , Vogul nép- 

költ. gyűjtemény" I. kötet a.) 
— -re. Magyar befolyás az olasz Karolingi mondákra 

és a Roland — (I. Rényi Rezső a.) 
Regény. Az orosz — (!. De Vogüé E. M. a.) 
— pályázatáról. Jelentés a  Péczely-jutalom — (I. 

Beöthy Zsolt és Szász Károly a. is.) 
,ReggeV. Hold — (1. Simonyi Zsigm. a.) 
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, Regni  Transsylvaniae. Monumenta, -comitialia — (1. 
, Erdélyi országgyűlési emlékek" a.) 

Regöli ásatásáról. (I. Kovách Aladár a.) 
— leletekről. (I. Wosinszky Mór a.) 

sú; . —— Regulamentuma. 1722. Magyar lovasság — (Hadtört. 
közlem. "XI. 1/2.) 

Reguláinak magyar fordítása Bánffy (Coelius) Gergely- 
től 1587-ből. Szent-Ágoston — (]. Dézsi Lajos a.) 

Reguly. Antal. (I. , Votják népkölt. gyűjt." I/III. kötet.) 
Reichard Piroska dr. (I. Raleigh Walter a.) 

. Reichstadti herczeg politikai állása. A — (l. . Wertheimer 
Ede a.) 

" Reinach dr. A herpályi paizsdudor. 3 ábrával és 2 
képes táblával. (Arch. értes. XIV. 5.) 

/ és : Reinecke Pál dr. A neolithkori szalagdíszű keramika 
magyarországi csoportja. 2 táblával és egy ábrával. 
(Arch. értes. XVI. 4. 

— A tordosi őstelep agyagmüveiről. 8 ábrával. (Arch. 
. értes. XVIII. 2.) 

— Egy pannoniai fibuláról. 2 ábrával. (Arch. ért. XX. 2.) 
— Hgy sajátszerű őskori kardidomról. 1 ábrával. (Arch. 

értes. XVII. 1.) 3 
— Emlékek a hallstatti "kor legelejéről. 2 ábrával. 

(Arch. értes. XVII. 5.) j 
—  Kőkori emlékekről. 2 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— Magyarhoni emlékek a La Téöne kor kezdetéről. 

.6 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 4.) 
— — -országi skytha régiségek. 18 ábrával. (Arch. 

értes, XVII. 1.) 
-——- Tanulmányok a magyarországi bronzkor chrono- 

logiájáról. 
I. közlem. 2 ábrával és 10 képes táblával. (Arch. 

értes. XIX. 3.) 
II. béfejező közlem. 6 képes táblával és 1 ábrával. 

(Arch. értes. XIX. 4.) 
— Tordos és Trója. 6 ábrával. (Arch. értes. XIX. 2.) 



Reiner—Reizner 

Reiner János. Az egyházi házasságkötési jog törté- 
nelmi alapjai. 86 lap. 1903. (Társad. értek. XII. 8.) 

; 1.60 
— — U. az. Kivonat. (Akad. értes. 163/165.) 
Reipublicae" kezdetű rendelete a jogi oktatás tárgyá- j 

ban. Justinianus , Omnem — (I. Vécsey Tamás a.) 

Reismann A. Vizsgálatok a petefészkek kiirtásánál a 
női ivarszerveken mutatkozó elváltozásokról. (Math. 
és term. tud. értes. VII.) 

— Weiszmann F. és — (Il. Thanhoffer Lajos a.) 

Reissenberger Lajos -r. (Arch. értes. XV. 5.) 

Reizner János. A majdáni aranylelet. 2 ábrával. (Arch. 
.  értes. XV. 4.) 
— A rábéi (Torontál m.) leletekről. (Arch. értes. XI. 1.) 
— A rivó-dülői ásatásokról és köőtörési léletekről. 13 

ábrával. (Arch. értes. XXIII. 4.) 
— szeged-csorvai Árpád-kori "füstölő. (Thuribulum.) 

Abrával. (Arch. értes. XV. 4.) 
— A szeged-domaszéki magyar pogánykori sírleletről. 

2 táblával. (Arch. értes. XXIII. 3. 
— A szeged-röszkei sírleletek. 2 képes táblával. (Arch. 

. ertes. XII. 2.) 
— A szegedi városi múzeum érem- és régiségosztályá- 

nak gyarapodása. (Arch. értes. X. 5., XI. By E 
ELER B 2XIT : 1) 

A tömörkényi (Csongrád m.) bronzleletről. 11 ábrá- 
val. (Arch. értes. XVIII. 3.) 

— Ásatások Csengelén. (Csongrád m.) 2 táblával. (Arch. 
értes. XII. 3.) 

. — Éremlelet Sövényházán. 1 ábrával. (Arch. értesítő. 
XVIILL 1.) 

— Közlemények a szegedvárosi múzeumból. 3 képes 
. táblával és 11 ábrával. (Arch. értes. XIX. 2.) 
— Lebői, öthalmi és ó-bébai ásatások. 6 ábrával. (Arch. 

értes. XXIV. 1.) 
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PAROD vi, . Reizner—Renaissance 

Reizner János. Magyar pogánykori sírleletek. 83 képes 3 
. táblával és helyrajzzal. (Arch. értes. XI 2.) . 

— Rábéi ásatások. Térrajzzal, képes táblával és 6 
ábrával. (Arch. értes. XI. 3.) 

— Sasüllési és sőreghi leletekről. 14 ábrával. (Arch. 
értes. XXIII. 1) 

. — Szegedvidéki leletről. 2 ábrával. (Arch. értes. XI. 4.) 
— — puszta templomok és a kereseti harang. (Arch. 

. értes. XL 2.) 
(Arch. értes. XXIV. 1.) . 

Relief. A — (1. dr. Alexander Magda a.) 
Religuiák. Csokonai — (I. Oláh Gábor a.) 

ZA, ."— Színészeti — (I. Váli Béla a.) 
Relkovics D. Kiadatlan német labancz Vers. road. tört. 

közl. XV. 4.) 
Remekművei a renaissance korában. Az olasz kera- 

mika — (I. Wartha Vincze: a.) 
Remete. A niklai — (Il. dr. Váczy János a.) : 
Reményi Antal. A tengeri hadviselés fejlődéséről az 

.ó-kortól az új-korig. (Akad. értes. 3.) 
— — U. az. (Math. és term. túd. értes. VIII. 3/5.) 
— Nelson életrajza. (1. Southey Róbert a.) 
— New-Orleans bevétele. (I. Math. és term. tud. értes. 

XI. 6/7.) 
Renaissance emlék. Három magyar érdekű olasz — 

(I. Pulszky Károly a.) j 
—- -emlékek a budapest-belvárosi plébánia-templomban. 

(I. Némethy Lajos a.) 
— — a nemz. múzeumban. Magyarhoni kora —- (Il. dr. 

Éber László a.) 
— és Mátyás király. A — (I. Pulszky Ferencz a.) 
— és roccoco Kassán. A — (I..ifj. Kemény Lajos a.) 
— franczia színköltészete és a Színszerűség. A — (Il. 

" Haraszti Gyula a.) 
— a vígjátékának viszonya a színpadhoz. A — (l. 

Haraszti Gyula.) 
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Renaissance korában. Az olasz keramika remekművei 
a — (Il. Wartha Vincze a.) 

— -kori műveltség Olaszországban. A — (1 Burckhardt 
Jakab a.) 

— -ban. Magyarország szerepe a lengyel — (I. dr. 
Divéky Adorján a.) 

— -kori művészet, mint korszellem kifejezője Olasz- 
országban, némi tekintettel Mátyás királyra. A — 
(I. dr. Janicsek József a.) 

— — zománczos aranycsat. Ábra. GArOlk értes. XI. 1.) 

Renan és a Renanismus. (Il. , —r. —r." a.) 
— mint orientalista. Emlékbeszéd Goldziher Ignácztól. 

(Emlékbeszédek VIII. 2.) 2. — 

Renan Ernő k. t. T 1892. október 2. (Akad. értes. 41.) 
— (I. Bodnár Zsigmond és Bourdeau János :. , A jelen- 

kori gondolkozás mesterei" a. is.) 
— -ismus. Renan és a — (Il. ,—r. —r." a.) 

Renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Ana- 
lecta nova ad historiam — (I. Ábel Jenő és Hegedűs 
István a.) 

— — — — Analecta recensiora ad historiam — (I. 
Hegedüs István a.) 

Rend történetéből. Báró Fejérváry Géza. A Mária 
Terézia — (Hadtört. közl. IV. 1.) 

Rendekhez. A korona-őrség folyamodásai Thurzó György 
nádorhoz és áz ország — (I. ,ys." a.) 

Rendelet a törvényhatósági, községi, felekezeti és egye- 
sületi múzeumok és könyvtárakról. Miniszteri — 
(Arch. értes. XVIII. 1.) 

— -e. I. Rákóczy Ferencz fejedelem két — (I. K. J. a.) 
— — a káromkodók ellen. II. Rákóczi Ferencz hadi — 

(I. Veress Endre a.) 
Rendellenes szerkezetéhez. Adatok a virág. szaporodó 

szerveinek — (I. ifj. Schilberszky Károly a.) 
— -ségeiről. A növénylevelek — (I. Klein Gyula a.) 
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"898 Rend—Restauratió 

Rendi elemek a magyar alkotmányban. A — (I. Ferdi- 
nándy Gejza a.) 

Rendje az Árpádok korában. A törvényes öröklés — (I. 
. dr. Illés József a.) 
— -jel dolgában. Arany János levelezése a — (I. A. 

J. levelezése III. közl.) 
Rendőrség természete és állása szabad államban. A — 

(I. Concha Győző a.) 
Rendszere. Natorp Pál paedagogiai — (I. dr. . Székely 

György a.) 
— -inek elméletéhez. A lineár differenttálegyentátté s 

(I. Schlesinger Lajos a.) 
— -tani tagolódása. A nymphaea lotus csoport mor- 

.  . fologiája és — (I. Tuzson János a.) 
— — vizsgálatok az artocarpeák köréből. Anatomiai 

és — (Il. Richter Aladár a.) 
Rendtartása. Gróf Forgách Adám bányavárosi főkapitány 

katonai — (Il. Illéssy János a.) 
Rengések földolgozása. A makroseismikus — (I. Köves- 

ligethy Radó a.) 
Repertorium. Horvát történelmi — (I. dr. Margalits E. a.) 
— Irodalomtörténeti — (Irod. tört. közl. III. 1. 2. és 

Hellebrant Árpád a. is.) 
— physikusok számára. Mathematikai — (I. dr. Fröhlich 

Izidor a.) 
— -a. A magyar hadtörténeti irodalom — (Il. dr. 

Mangold Lajos a.) 
Resiczai őskori telepről. A — (I. Mihalik Sándor a.) 
— régi magyar templomromokról. A — (I. Mihalik 

. Sándor a.) 
Resolvenseinek alapegyenleteiről. A bomogen linearis 

differencziál-egyenleteinek  — (I. Beke Manó a.) 
— -ek elméletéhez. Adalék az algebrai — (I. Rados 

Gusztáv a.) 
Restauratió, tekintettel a pécsi székesegyházra. A 

művészi — (I. Gerecze Péter a.) 
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Resultans analogonja a lineár differentiálegyenletek 
elméletében. A Sylvester-féle — (1. Rados Gusztáv a.) 

Retroperitonealis, omentalis és mesenterialis tömlők. 
A hashártyatömlőkről. Peritonealis, — (I. Genersich 
Antal a.) 

Retyezáti tavak alsóbbrendű rákjai. A — (I. Szilády 
Zoltán a.) 

Reusz Frigyes. (Il. Ráthonyi R. F. a. is.) 
Reversálisa Apaffy Mihály erdélyi fejedelem idejéből, 

1683-ból. Elésmesterek — (I. Koncz József a.) 
— Gróf Nádasdy Ferencz tábornagy báni — (Hadtört. 

közl. II. 3.) 
Revue des Revues. (I. Kont Ignácz: Ad vocem. Irod. 

. tört. közlem. VIII. 1.) 
Rex Sándor. A szénhydrogének haloidszármazékainak 

oldékonysága vízben. (Math. és t. t. értes. XXIV. 1.) 
Rexa Dezső. Az 1764-i diaecta irodalmi emlékeihez. 

(Irod. tört. közl. XIX. 4.) 
— Adalék Thurzó Ferencz és Balassa Menyhért viszo- 

nyához. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
— Bocatius prágai fogságához. (Irod. tört. közlem. 

XVIII. 4.) 
— Deák Ferencz levele a Vörösmarty árvák érdekében. 

(Írod. tört. közlem. XI. 2.) 
— Döbrentei Gábor irodalmi munkásságához. (Irod. 

tört. közlem. VIII. 1/2.) 
— Döbrentei Gábor levelezéséből. (Irod. tört. közl. 76 3.) 
— Fővonalak Gyurikovics György életéből. (Írod. tört. 

"közl. XVIII. 4.) 
— Gévay Antal irodalmi munkásságához. (Irod. tört. 

közlem. XI. 1.) 
— Két újabb változat. A ,volt tót kurucz dalá"-hoz. 

(Irod. tört. Közb XX. 1) . 
— Malom Lujz levelei Döbrentei Gáborhoz. (Irod. tört. 

közl. XVII. 1—4.) 
— Sinapius János emléksorai. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
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900 : Reymond—Récsey 

Reymond Emil. ÚGköik — (Il. ,D" a.) 
Rezgések mikroskopi megfigyeléséről az elektromos 

ellentállás meghatározásánál. (1. Schuller Alajos a.) 
Rezihegyi bronzlelet. (I. ,D. K." a. 
Récsey Viktor dr. A borsod-harsányi ősköri leletről. 

1 képes táblával. (Arch. értes. X. 1.) 
— A böny-rétalapi urnatemető. (Győr m.) 1 ábrával. 

(Arch. értes. XVIII. 3.) ; 
— A kassai dómról s az ott újabban fölfedezett fal- 

festményekről. (Arch. értes. XIII. 3.) 
— A keresztény-archaeologia II-ik nemzetközi kon- 

gresszusa Rómában. (Arch. értes. XXI. 3.) 
— A perkátai urnatemető és vaskori lelet Wehérmegyé- 

ben. 4 ábrával és 2 képes táblával. (Arch. értesítő 
X. 3.) 

— Az esztergomi Szent-Lőrincz-templom maradványai. 
Alaprajzzal és 11 ábrával. (Arch. értes. XIII. 1.) 

— ,Assarlik in Jonien." (Arch. értes. XVII. 2.) 
— Böngészet a pannonhalmi kézirattárból. (Irod. tört. 

közl. XIII. 2.) 
. — Bronzkori leletekről Hont- és  Nógrádmegyében. 

5 ábrával. (Arch. értes. XI. 4.) 
— Egy bakony-romándi urnaleletről. Képes táblával. 

(Arch. értes. XXI. 1.) 
— Egy értékes regiséggyűjteményről a Bakonyban. 

(Arch. értes. XXIII. 1.) 
— Egy német mű, az Esztergomnál az 1542-ik évben 

Joachim, brandenburgi választó alatt gyülekezett s 
Budát fölszabadítani akaró hadseregről. (Hadtört. 
közl. VI. 2.) 

— Egy régi féldomborműről a pannonhalmi templom 
külső falában. 1 ábrával. (Arch. értes. XIX. 5.) 

— Ecsen (Győr m.) talált római katonai elbocsátó 
diploma. 2 ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 

— Kalászat a pannonhalmi kézirattárból. (Irod. tört. 
közl, IX. 4., X. 1/2.) 
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. —— Récsey Viktor dr. Kazinczy ismeretlen levele Rumihoz 
ú 1812-ből. (Irod. tört. közl. III. 1.) 
. .  — Kultsár István levele Guzmicshoz. (Irod. tört. köz- 
. lem. V. 2.) 

— Legújabb római lelet Pannonhalmán. (Arch. értes. 
. XIV. 4.) i 

—. Megkerült római oltárkő. (Arch. értes. XIV. 3.) 
— Nehány antik bronzszobrocska a n. múzeumban. 

8 ábrával. (Arch. értes. XIV. 2.) 
— Őskori emlékek ásatása Bakonybélben. 2 képes 

táblával. (Arch. értes. XX. 1.) 
. — Oskori emlékek Esztergom vidékéről. 17 ábrával. 

(Arch. értes. XII. 4.) 
— Pannonhalma tövében elterülő Pannonia nevű római 

község és legújabb ásatásaim összefüggése. 40 ábrá- 
val. (Arch. értes. XVII. 3.) 

— Récsen (Győr m.) talált római katonai elbocsátó 
diploma. 2 ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 

—- Révai Miklós levelei Paintner Mihályhoz. (Irod. tört. 
közlem. V. 3., VI. 1/4., VII. 1/4., VIII. 1.) 

— — nehány újabb levele. (Irod. tört. közlem. IX. 3.) 
— Római castrum Tokodon és újabb régészeti leletek 

Esztergom- és Hontmegyében. 1 képes táblával és 
13 ábrával. (Arch. értes. XIV. 1.) 

— — fogadalmi oltár Puszta-Dörögdön. (Arch. értes. 
EVT) 

— —. keramikus leletekről Pannonia község területén. 
4 ábrával. (Arch. értes. XX. 3.) 

— Zalavári emlékek. 2 képes táblával. (Arch. ért. XII. 1.) 
— TF. (Arch. értes. XXVIII. 5.) 
Régészek bécsi és párisi kongresszusai. Az ős — 

(I. Pulszky Ferencz a.) 
— kirándulása Boszniába. (Arch. értes. XV. 4.) 
— nemzetközi értekezlete Szerajevóban. 

I. közlem. 2 képes táblával. (I. H. J.. a.) 
44. s 28 ábrával 4 5HAd: a) 
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902 Régészet 

Régészet a hazai kalendáriumokban.(Arch.ért. XXVIII. 5.) 
ügye Barsban és Ugocsában. A — (I. H. a.) 

Régészeti ásatásokról a bihari várban. (I. Cséplő P. a.) 
ásatások a bölcskei népvándorláskori temetőben. (Il. 
Szelle Zsigmond a.) 
CONgreSSus XII. gyűlése Párisban. Az embertani és 
ős — ((l. s Auásalál József a.) 
egyesület. Új — (Arch. értes. XI. 4.) 
egylet szombathelyi régiségtárában. Három látogatás 
a vasmegyei — (Il. ,ab. 7: a.) 
gyűjtemény. Új — (I. ,—r." a.) 
— -e. Gróf Zichy Jenő "legújabb — (I. dr. P ósta B. a.) 
és term. egylet. Alsófehérmegyei történeti — (Arch. 
értes. XII. 1. XIII. 1., XVI. 4, XXAILŐHO  SGB 
JA pbb" 68. aaa. 18) 
és tört. bizottsága. Barsmegye — (Arch. ért. XIII. 2.) 
és mivelődéstört. egylet. Békésmegyei — (Arch. 
értes. XII. 1., XIII. 4.) 
és tört. egylet. Biharmegyei és nagyváradi — (Arch. 
örtos. XIV. 4. ax. Y.5 08. .X A 18) 
 társuiat. Csanádmegyei — (Arch. értes. X, 4., XII. 
B KAZE 2 1. 899btr dlálageté : Való 1-9) 
— A csongrádmegyei tört. és — (I. Csallány Gábor, 
,a." és Arch. ért. X. 4. a. is.) 
műzeumtársulat értesítője. A délmagyarországi tört. 
és — (Arch. örtes. XII. 1:, XVIII. 1. Ja 
sab" és ,y" a. is.) 
és tört. társulat. Az  Esztergom-vidéki — (Arch. 
értés. XV. 5... XVI. 1. XN. L." 68 HDIAL ASE 
egylet. Fejérmegyei tört. és.— (Arch. értes. XIV. 1., 
HVIM 3. 08. sake ARA 
társulat. Horvátországi — (Il. ,ab." a.) 
— Hunyadmegyei történelmi és — (1. Arch. értes. 
XII 2 XI 4 EVE 1 XVII. LEON. 0.0 § úg HB 
XXIX. 4., továbbá , ab", két —r.", c, T. Cette. délyet 
ky Mek" a 18) 



1 

Régészet—Régi 903 

fögészeti egylet. Komárom vármegyei és Komárom 
városi történelmi és — (Il. Arch. értes. XI. 2., XVI. " 
MG - GO SEL ÁGY Tsa, is) 

— — Mosonymegyei tört. és — (Arch. értes. XVIII. 
3. és , H." a. is.) 

— társulatáról. Sopron vármegye és Sopron sz. kir. 
város — (1. Bella Lajos, ,ab", ,x. y." és Arch. 
értes. XVIII. 3. és XXV. 3. a. is.) 

— egylet. A tiszafüredvidéki — (Arch. értes. IX. 5., XII. 
5., XIV. 3. és Milesz Béla a. is.) 

— — Tolnamegyei tört. és — (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— egyesület. Vasmegyei — (Arch. értes. XIII. 4., 

MRA 2 VIE 3. Ö8 size X eü 18) 
. — társulat zólyommegyei kirándulása. Az orsz. — (Il. 

dr. Szendrei János a.) 
— irodalom terjesztéséről. A hazai ős — (I. József-fhg a.) 
— jelentősége. Esztergom — (Arch. értes. a 9.) 
— kirándulás Tolna megyébe. (Arch. értes. IX. 3.) 
"— kutatások Ér-Köbölkuton, Bihar vármegyében. (1. 

Középessy Gyula a.) 
— -leletek Esztergom- és Hontmegyében. Római castrum 

Tokodon és újabb — (I. Récsey Viktor a.) 
— leletekről Apahidán. Ős — (I. Orosz Endre a.) 
Régi magyar könyvtár. . Összeállította Szabó Károly és 

Hellebrant Árpád. 
III. kötet. Első rész: Magyar szerzőktől külföldön 

1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar 
nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézi- 
könyve. Irták — 1—2547 szám. (1480—1670.) 
Lex. 80. VIII és 800 I. 1896. 10.— 

Második rész: 2548—4831. szám. 1671—1711. 
pótlék. Névmutatók. Lex. 8". 943 lap. 1898. 

12.— 
Régi magyar könyvtár. Szerkeszti Heinrich Gusztáv. 

Kis 80-rét. 25: Földi János költeményei. Kiadta és 
bevezette dr. Mixich Lajos. 238 lap. 1910. 3.— 
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Régiség. Néhány SETA — 1 ábrával (1. Srrköléád ; 
— a bukaresti múzeumban. Skythiai — Ábra. (Arch. 

88 értes. XIV. 5.) 
jé — és éremtára. Az erdélyi múzeumegylet — (l.,X" a.) 
m3lt — és történelmi emléktár állapota az 1905. évben. A 

szegedi múzeumi érem-, — (Arch. értes. XXVI. 2.) 
— -ei. A pécsi székesegyház — (Il. dr. Gerecze P. a.) 
— — -ről. A nagyenyedi múzeum némely — (I. Herepey 

Károly a.) 
— — — A szinai félsziget — (I. Goldziher Ignácz a.) 
— — — A verseczi múzeum — (Il. Milleker Bódog a.) 
Régiségek megóvása. A rozsdás fém — (1. Fenichel 

Samu a.) 
— megóvásának új módjáról. A vas — (I. Báró Miske 

Kálmán a.) 
 —  Bethlenvidéki — (Arch. értes. XV 3.) 
— Budapesten. (I. ,X. Y." a. 
— Fehérmegyei — 10 ábrával. (Arch. értes. XV. 3. és 

, Hpl." a. is.) 5 
ze — Feketekúti — (1. Mihalik József a.) 
Tat — Felvincz határán. (1. Téglás István a.) 

— Győr belváros területéről. Római — (1. Börzsönyi 
Arnold a.) 

— a honfoglalás korából. (I. Hampel József a.) 
— Hont- és Békésmegyei — 4 ábrával. (Arch. értes. 

EV; §) 
— Jász-monostori — (Arch. értes. XVI. 4.) 
— Kisbéri — (Arch. értes. XV. 4.) 
— Kolozsvári — (1. Geber Antal a.) 
— a lembergi kiállításon. (I. ,,h. j." a.) 
— Magyarországi skytha — (I. Reinecke Pál a.) 
— a felső-magyarországi múzeumban. Pannoniai — 

(Arch. értes. XV. 2.) 
— apápai ref. főiskola gyűjteményében. Ism. (1. Borsos 

István a.) 
— Sabariai — (I. Kárpáti Kelemen a.) 
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Régiségek. Somogymegyei — 2 képes táblával. (Arch. 
értesítő XV. 5.) 

—  Sopronyban. Római — (Arch. értes. XXV. 3.) 
—  Stomfavidéki — (1. 5—i N—r a.) 
— a szabadkai főgimnázium gyűjteményében. (1. Gohl 

Odön a.) 
— Tolnamegyéből. (1. dr. Hollós László a.) 
— Velem-Szt.-Vidról. (1. Báró Miske Kálmán a.) 
— Verseczi és vattinai őskori — (Il. Milleker Bódog a.) 
Mélisézékről az Alduna vidékén. (1. Neudeck Gyula a.) 
—  Aranyos-rákosi — (1. Téglás István a.) 
— Baranyamegyei — (1. Juhász László a.) 
— Beregmegyei — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— Czeglédi — (1. Hübner Emil a.) 
— Czegléden. Őskori — (I. Hübner Emil a.) 
— Dunakeszi — (I..dr. Borovszky Samu a.) 
— Eperjesen. Epítészeti — (I. dr. Janicsek József a.) 
— Gombosi (bogojevai) — (I. Cziráky Gyula a.) 
— Kis-azari — (Arch. értes. XXI. 5.) 
— Külföldi hírek magyarországi — (Il. , X. Y." a.) 
— Lévai és bényi (Bars m.) — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— Sabariai — (Il. Kárpáti Kelemen a.) 
— dSarkadvidéki — (1. Pokorny László a.) 
— Sopronmegyei — (1. Darvas Orbán a.) 
— Szabolcsmegyei — (Il. dr. Jósa András a.) 
— Szent-Gróth polgárvárosi — (Il. Darnay Kálmán a.) 
— Szilágysági — (1. Fetzer I. Ferencz a.) 
— Tisza-zughi — (1. Kovács Albert a.) . 
— Tolnamegyei — 8 ábrával. (I. dr. Hollós László a.) 
— a, fordai castrum környékéről. Ujabban talált római — 

(I. Téglás István a.) 
— A tordai római várhegy Forduló nevű lejtőjén 

1906-ban kiásott — (I. Téglás István a.) 
— Torda-arányosmegyei — (1. Téglás István a.) 
— Tordán talált római — (Il. Téglás István a.) 
— Ungmegyei — (I. Plotényi Jenő és Lehóczky T. a. is.) 
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Régiségekről. Ung-, borsod- és beregmegyei — (I. 
Lehóczky Tivadar a.) 

—  Vas- és Zalamegyei — (1. Darnay Kálmán a.) 
— Velemi — (Il. B. Miske Kálmán a.) 
Régiséggyűjtemény. Az  Egger-féle — (I. Száraz 

Antal a.) 
— Dr. Schimkó Dániel-féle érem- és — (Il. ,X" a.) 
— -ről a Bakonyban. Egy értékes — (l. dr. Récsey 

Viktor a.) 
Régiségi leletekről Pestmegye Tinnye község területén 

és annak vidékén. Ujabb — (I. Vásárhelyi Géza a.) 
— -kiállítás. A zólyomi — (I. Lipcsey József a.) 
Régiségleletek Egerben és vidékén. Honfoglaláskori és 

egyéb — (Il. Bartalos Gyula a.) 
— ügyének törvényhozási szabályozása. A — (Il. Hpl. a.) 
— -ről. Bácsmegyei — (Il. Roediger Lajos a.) 
— — Bács-Bodrogmegyében. (1. Cziráky Gyula a.) 
— — Szabadkán. Újabb — (Il. Bibó-Bige György a.) 
— — Szarvas határában. (l. ifj. Krecsmarik Endre a.) 
Régiségosztály. A m. n. múzeumi — (I. , Múzeum" a.) 
— -a. A n. múzeum — (Il. , Hpl" a.) 
— — A m. nemz. múzeum érem- és — (Il. , Hpl" és 

KÁj AV c záalbk : Apt; 1. 9) 
— — -ban. Kalauz a m. n. múzeum érem- és — (Arch. 

értes. XII. 3., XXIII. 1.) 
— — -nak gyarapodása. A szegedvárosi múzeum 

érem- és — (Il. Reizner János a.) 
— — -ról. A vallás- és közoktatásügyi TEZAZEHARENIS 

pe jelentése a n. múzeum érem- és — (I. ,Xx. y. 
, Hpl." és Arch. értes. XII. 3., XIII. 4., XV. 2. ik is) 

— -tár gyarapodása. A m. nemz. múzeumi — (I. ,, 
Y.", , Hpl.", , Hampel József"- és Arch. értes. aa 
8.45 KI ki. .XÖTLA JB ALATT Ve: 1.2 száe MAENÉN 
XVI. 8.4... XVII. 85 Biz: XVIII. 8. 68.X.X. 44 AB 

— — újjárendezése. Nemz. múzeumi érem- és — (I. 
fp, zgá 21. ZET ,. ÉJE A fájlt Kpt 4. jö) 
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Régiség-tár vendégei. A n. múzeumi — (Arch. értes. 
XI. 4. és XII. 1, 3, 4.) 

— -tára. Az erdélyi orsz. múzeum érem- és — (Arch. 
értés. XXIV. 8., XXVI. 2., 3.) 

— -tárában.  Domborműves  bronzládika a nemzeti 
múzeum — (Il. Eber László a.) 

— — Három látogatás a vasmegyei rég. egylet szom- 
. bathelyi — (I. ,ab." a.) 

— — Két főúri ajándék a m. nemz. múzeum — (I. dr. 
Éber László a.) 

— — Külföldi szakértők a n. múzeum érem- és — (I. 
aka d) 

— -tárának gyarapodása. A szegedvárosi múzeum érem- 
. és — (Arch. értes. XXIV. 4.) 
— — megnyitása. A szegedi múzeum — (Arch. értes. 

ét Edálsb; 4 JÁRARA 
— — -ról. A pápai ref. főiskola — (I. Borsos I. a.) 

Rényi Rezső. A humanismus jelleme. (Irod. tört. közlem. 
II. 1.) 

— Magyar befolyás az olasz Karolingi mondákra és a 
Roland-regékre. (Irod. tört. közlem. III. 2.) 

Répási sírleletről. (I. dr. Könyöki Alajos a.) 

Részesség a magyar büntetőjogban. Az okság (cousalitas) 
és — (I. Wlassics Gyula a.) 

— tana. A tettesség és — (1. Wlassics Gyula a.) 

Részvétirata a berlini porosz akadémiához Mommsen 
Tivadar k. tag halálakor. A M. Tud. Akadémia — 
(Akad. értes. 168.) 

Rétalapi urnatemető. A böny — (I. dr. Récsey V. a.) 

Rétegei és ezek faunája. Budapest pannoniai és levantei- 
korú — (1. Lörenthey Imre a.) 

Réthy László dr. A Béla- és István-féle rézpénzekről. 
20 ábrával. (Arch. értes. XV. 2.) 

—- A magyar n. múzeum éremtárának gyarapodása. 
(Arch. értes. XII. 2., XVIII. 2., XX. 4/5.) 



908 Réthy László 

Réthy László dr. A margitszigeti Árpádkori éremlelet. . 

1 — 

5 ábrával. (Arch. értes. XIV. 1.) 
A romanismus Illyricumban. 27 lap. 1897. (Történ. 

. értek. XVI. 12. —.50 
A tiszaversényi éremleletről. 1 ábrával. (Arch. értes. 
XV. 5.) 
Az első magyar brakteát. Ábrával. (Arch. ért. XII. 1.) 
Adalékok a havaselvi vajdaság numismatikájához. 6 
ábrával. (Arch. értes. XII. 5.) 
Corpus Nummorum Hungariae. Magyar egyetemes 
éremtár. 

I. kötet: Árpádházi királyok kora. 1. füzet. 49. 
40 lap. 18 táblával. 1899. 10 

Pótlék hozzá. Irta: dr. Zimmermann Lajos. 4". 
" XI lap. és 3 tábla. 1907. (Pótlékul.) 

. II. kötet: Vegyesházi királyok kora. 45 lap és 
28 táblával. 1907. 10 

Déli szláv és oláh érmek a Weifert-féle gyűjte- 
ményben. 1 ábrával. (Arch. értes. XV. 3.) 
Előszó , Hunfalvy Pál: Az oláhok története" cz. 
munkához. (Akad. értes. 59.) 
Éremleletek. (Arch. értes. X. 1.) 
Hunfalvy Pál utolsó unokája. Kivonat. (Akad. érte- 
sítő 27.) 
Két Árpádkori témető Aradmegyében. 4 képes táb- 
lával és 2 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— ezímeres falkárpit az iparművészeti múzeumban. 
2 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 1.) 
Kiadatlan  Árpád- és vegyeskori magyar érmek. 1 
képes táblával. (Arch. értes. XI. 1.) 
— magyar érmek. 9 ábrával. (Arch. értes. XI. 5.) 
Kis Károly aranyérme. 1 ábrával. (Arch. ért. XVIII. 3.) 
KRedwitz Miklós szörényi bán érmei. 15 ábrával. 
(Arch. értes. XI. 3.) 
(I. Gohl Ödön és , Hunfalvy Pál: Az oláhok törté- 
nete" a. is.) ; 
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Réthy Mór. A fémek erőltetési vonalairól. (Math. és 
t. t. értes. XXVI. 5., XXVII. 5.) 

— A legkisebb actió elvéről. (Math. és term. tud. 
értes. XIII. 1., 4.) 

— — — és a Hamilton-féle elvről. (Math. és term. 
tud. értes. XII. 11/12., XIV. 4.) 

— A végszerű egyenlőség főtételének bebizonyításához. 
(Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) 

— A végszerűen egyenlő területekről. 2 ábrával. (Math. 
és term. tud. értes. XI. 2.) 

— Az actió elvének általánosításáról. (Math. és term. 
tud. értes. XXI. 2.) 

— — — elvéről és a mechanikai elvek azon osztályá- 
ról, melyhez tartozik. (Math. és term. tud. értes. 
XX. 4.) 

— Az általánosított Ostwald-féle elvről és a mechanikai 
hőelmélet második főtételéről. (Math. és t. t. értes. 
XXIV. 5. 

— Bolyai , Tentamen"-ének új kiadása.  Előterjesz- 
tette — (Akad. értes. 182.) ; 

— Folyadéksugarak. 52 lap. 1894. Számos ábrával. 
(Mathem. értek. XV. 4.) 1.— 

— — U. a. (Math. és t. t. értes. XII. 2/3.) 
— a káypezék, elve az energiaforgalomról. (Math. és t.t. 

értes. XXI. 5.) 
— Súlyos folyadék sugarakról. (Math. és term. tud. értes. 

XV. 5.) 
— Végszerűen egyenlő területek. 5 táblával. (Math. és 

term. tud. értes. VIII. 8/9. és XI. 2. 2 táblával.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 7.) 
, Réti őstelep." Az apahidai — (I. Orosz Endre a.) " 

Révai és Adelung. (li. Velledits Lajos a.) 

— Géza dr. Két új szénhydrogén synthesise. (Math. és 
term. tud. értes. XI. 6/7., 8/9.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 45.) 
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Révai Miklós egyszerűsített mássalhangzókkal írt leve- 
lének hasonmása. (Irod. tört. közl. IX. 3.) Kiadva e 
folyóirat VI. 75 lapján. 

—  Elaboratior Grammatica Hungarica. 
Ad genvinam patrii sermonis indolem fideliter 

exacta, affinivmgve: lingvarvm adminievlis locv- 
pletivs illvstrata. Tribvs volvminibvs comprehensa. 
Stvdio, et opera — presbyteri sec. dioec. javrinens. 
Lingvae, ad literatvrae hvngaricae professoris pvbl. 
ord. in regia scientiarvm  vniversitate Pestinensi. 

Volvmen tertivm. 
Jvssv Academiae Scientiarvm Hyagrattáke svmpti- 

bvs(a) Constantino Rökk legatis e manyvscriptis 
Mvsei Nationis Hvngaricae nvnc primvm Sigis- 
mvndvs Simonyi lingvae hvngaricae professor pvbl. 
ord. in regia scientiarvm vniversitate Pestinensi. 
Kis 89. 358 lap. MCMVIII. 6. — 

— Eredeti levele Kapuváry Antal Veszprémi kanonok- 
hoz. (I. Jónás Károly a. 

— Grammatikájának III. kötete. (1. Simonyi Zsigmond a.) 

— , Kazinczy Ferencz és Kisfaludy Sándor levelei 
Teleki Sámuel grófhoz. 1790—1808. (I. ifj. Biás 
István a.) 

— levele Paintner Mihályhoz. (Il. dr. Récsey Viktor a.) 
— nehány újabb levele. (I. dr. Récsey Viktor a.) 
— nyelvtudománya. (I. Melicn János és Akad. értes. 

216. a. is.) 

— , Verseghy és a tiszti szótárak. (1. Viszota Gyula a.) 
— emlékezete. Részlet Dézsi Lajos levelező tag 1907 

október 7-iki előadásából. (Akad. értes, 215.) 

Révay Sándor dr. Guzmics Izidor levelei Farkas Jó- 
zsefhez. (Irod. tört. közl. XIX. 1/3.) 

Révész Géza. A heterochrom photometria új módszere. 
[Kontraszt módszer.] (Math. és term tud. értesítő 
XXVIII. 4.) 

a kt 
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Révész Géza. A kritikus Szürke és a színes folyama- 
tok közt fennálló viszonyról. (Math. és term. tudom. 
értesítő XXVI. 1.) 

— A második kisérleti lélektani congressus. (Athen. 
XV. 4.) 

— A psychophysikai teljes ingersorok módszerének 
elmélete. (Athenaeum XV. 4, XVI. 1.) 

— A színes fényingerek hatásának gyöngítése fehér 
. fénynyel. (Math. és term. tud. értes. XXIV. 1.) 

-a Egy új színelméletről. (Athenaeum XVIII. 1/2.) 
— Imréhez. Lugossy József levele — (I. Révész 

Kálmán a.) 3 
— Kálmán. Budai Ferencz és a , Polgári Lexikon." 

(Irod. tört. közlem. V. 3.) 
— Egy régi vers a táncz ellen. (Irod. tört. közlem. 

III. 1) 
es. 

— Kocsi Csergő Bálint életéhez. (Irod. tört. közlem. 
mVIs 4) 

— [Lugossy József levele Révész Imréhez. (Irod. tört. 
közlem. X. 1.) 

Rézbalta a Czoborhegyről (Nyitra m.) Dókus Gyula 
gyűjteményében. Őskori — Ábra. (Arch. értesítő 
XXII. 5.) 

— , lelték a Nagyerdő-pusztán ,, Bendvés-Homok" (Zem- 
plén m.) Dókus Gyula gyűjteményében. Öskori — Ábra. 
(Arch. értes. XXII. 5.) 

— gyűrű az eszéki múzeumban. Ábrával. [áró értes. 
XII. 1.) 

— -kor. A — (Arch. értes. XV. 5.) . 
— — -i emlékekről Zalamegyében. (I. Darnay Kálmán a.) 
— — -ról. Újabb tanulmányok a — (I. Hampel J. a.) 
— lap a n. múzeumban. A megdicsőült Christus XIV. 

századi zománczos — Ábra. (Arch. értes. XV. 1.) 
. — -láda. Egy régi — (Il. dr. Cserni Béla a.) 
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Réz-lelet.  Golubinczei (Szerém m.) őskori — (Arch. 
értes. XV. 1.) 

— — -ei. A Duna-Tisza-Marosköz őskori — (I. Mille- 
ker Bódog a.) 

Réz Mihály. Macchiavelliről. (Athen. XVII. 19 
— Széchenyi és az érzelmi politika. Kivonat. (Akad. 

értes. 205.) 
— —- problemák. I. Széchenyi és az érzelmi politika. 

II. A következetesség és Széchenyi rendszere. 80 
. lap. 1907. (Társad. értek. XIII. 7.) 1.50 

Rézöntő a XVI. századból. Egy kassai — (I. Mihalik 
József a.) 

— -pénzekről. A Béla- és István-féle — (I. dr. Réthy 
László a.) 

Rhé Gyula. A rátóti ásatásról. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
— Római leletekről Balácza pusztán. Veszprém m. 

(Arch. értes. XXVII. 4.) 
Rhédey Ferencz képe a sírjáról vett domborműről. 

Melléklet. (Hadtört. közl. VII. 2.) 
— váradi kapitány. (I. dr. Komáromy András a.) 
— Lászlóhoz. Bikszád 1661 január 2. Haller János 

levele — (I. K. J. a.) 
Rhorer László. A kicsapási módszer alkalmazásáról a. 

fehérjék savkötő képességének meghatározására. 
(Math. és term. tud. értes. XX. 3.) 

Riadó. A franczia — (I. ,—y." a.) 
Ribbeck Ottó. A római költészet története. 3 kötet. 

Fordította Csiky Gergely. Fölülvizsgálta Némethy 
Géza. A 3-dik kötetet fordította Katona Lajos. 
(A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata. 1891-ik 
évi illetmény.) A 3 kötet ára fűzve — 9.— 

Egész vászonkötésben 12.— 
I. kötet: A köztársaság költészete. Kis 8". VI és 

420 lap. 1891. 
II. , Augustus kora. Kis 8". VIII és 4481. 1891. 

III. , — A császárkor költészete. Kis 89. 552 I. 1893. 
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Ribot Th. A lelki átöröklés. Wordította Holló István. 
A fordítást felülvizsgálta dr. Rácz Lajos. (A M. T. 
Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam. XXVIII. 
kötete.) Kis 89. XVI és 474 lap. 1896. 

ra fűzve 3.— 
Egész vászonkötésben 4.— 

— — U. az. Mutatvány. (Akad. értes. 82.) 
Richter. Aladár. Anatomiai és rendszertani vizsgálatok 

az artocarpeák köréből. (Math. és term. tud. értes. 
XIII, 3.) 

Richwaldi harang. A — (I. M. J. a.) 
Ried-nél 1805 október 30-ikán. Önfeláldozó utóvéd- 

harcz — (Hadtört. közl. IV. 4.) 
Riedi Frigyes. A jellemzés eszközei. (Athen. XII. 1.) 
— Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról. (Akad. ért. 124.) 
— — a Gorove-pályázatról. (Akad. értes. 115, 163/165.) 
— — — Kóczán-pályázatról. (Akad. értes, 168.) 
— — 6 Péczely-regénypályázatról. (Akad. értes. 180.) 
— — — Semsey-pályázatokról. II. (Akad. ért. 222/223.) 
— Toldy Ferencz emlékezete. (Akad. értes. 196.) 
— Torma Károly. 1829—1897. (Akad. értes. 94.) 
Riehl Bertalan dr. A bambergi dóm lovasszobráról. 

(Arch. értes. XV. 1.) 3 
Riemann-nak a lineár differentiálegyenletek elméletére 

vonatkozó töredékéről és az ahhoz csatlakozó újabb 
vizsgálatokról. (I. Schlesinger Lajos a.) 

Riesz Frigyes. A lineár homogén integrálegyenletről. 
(Math. és term. tud. értes. XXVII. 3.) 

— Marcell. A hatványsor összegezhetősége az össze- 
tartási körön. (Math. és term. tud. értes. XXVI. 3.) 

Rigler Gusztáv. A Duna vize chemiai és bakteriologiai 
sajátságai Budapest fölött, mellett és alatt, különös 
tekintettel a napfény és az üllepedés hatására, a folyam 
tisztulására. (Math. és term. tud. értes. XIV. 2.) 

— — U. a. kivonata. Bemutatja Fodor József r. tag. 
(Akad. értes. 75.) 

. Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 58 
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. Rigler Gusztáv. A vér lugosságának ingadozása ép és 
. fertőzött állatoknál, valamint embereknél. RE és 

. term. tud. értes. XIX. 2.) 
— (Il. Fodor József a. is.) 

Rigómezei csata 14483 október 18—19-dikén. A — 
(Csatavázlat.) Melléklet. (Hadtört. közl. VIII. 4.) 

— hadjárat. A — (Il. Kiss Lajos a.) 

Rigvéda. Müller Miksa és a — (I. Fiók Károly a.) 

Rimaszombati Tompa-szobor leleplezéséről. Jelentés 
a — (I. Négyessy László a.) 

Rimay János életéhez. (Il. Komáromy András a.) 
— levele. (I. dr. Illéssy János: , Írod. tört. tarló- 

zatok." IV.) 
— munkái. (Il. báró Radvánszky Béla a.) 
— szerelmes versei. Kivonat. (I. báró Radvánszky 

Béla a.) j 
— barátsága. Balassa és — (I. báró Radvánszky 

Béla a.) 
— Istenes énekei"-nek bibliographiája. Összeállította 

dr. Dézsi Lajos. Balassa és — (Il. báró Radvánszky 
Béla: Rimay János munkái. Függelék.) 

Richel-nek. Gróf Széchenyi István levele dr. — (Akad. 
értes. 194. [IX. számú.]) 

Ritkítás fokának befolyása a  Röntgen-féle tünemé- 
nyekre. A — (I. Strausz Ármin a.) 

Rituale a XVI. századból. Egy magyar r. c. — (I. 
Ráth György a.) 

Rivista Filosofica. (1. dr. Vida Sándor a.) 

Rivó-dülői ásatásokról és kőöőtörési leletekről. A — 
(I. Reizner János a.) 

Robert Károly dr. "Tezeus mythosa Dunapentelén. 
(Arch. értes. XXVI. 3.) 

Roccoco Kassán. A renaissance és — (I. ifj. Kemény 
Lájos a.) 

din SK DONE MP teas észetű 
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Roediger Lajos. A bácsmadarasi tumulusokról. (Arch. 
értes. XXV. 5.) 

— A hódsági kelta lovas urnás sírleletről. 15 ábrával. 
(Arch. értes. XXIV. 4.) 

— Bácsmegyei régiségleletekről. 3 ábrával. (Arch. ért. 
XXIV. 3.) 

—  Koraközépkori lovas sírleletről Szeghegyen. (Bács- 
Bodrog m.) 3 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 

— Sánczvonulatokról Háromszék és Brassó vármegyék- 
ben. (Arch. értes. XXVIII. 1.) 

Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. — 
Pogány szokások őseinknél. (1. Mátyás Flórián a.) 

Rohama 1800 junius 19-én. Sück kapitány — A 16. 
Í huszárezred történetéből. — (Hadtört. közl. III. 5.) 

Rohonyi Hugó. Enzymahatás és elektrolytes dissocia- 
tió. (Math. és term. tud. értes. XXXVIII. 3.) 

Rokonságának kérdéséhez. Az indogermán és a finn- 
ugor nyelvek — (I. Schmidt József a.) 

— -i nevek. Az indogermán — 198 Nyelvtud. közlem. 
XXV. 1.) 

Roland regékre. Magyar bafolgás az olasz Karolingi 
mondákra és — (Il. Rényi Rezső a.) 

Rom. A legújabb urnatemető Dunaföldváron és a 
paksi — (I. Szelle Zsigmond a.) 

Romanismus Illyricumban. A — (I. Réthy László a.) 

Romanorum. . Editiones criticae scriptorum graecorum 
et — (I. , Editiones" a.) 

— hatása a magyar műköltészetre. A Gesta — (Il. dr. 
Lázár Béla a.) 

Romanticismus. Classicismus és — (Il. Bodnár Zs. a.) 
— Mi a — (I. Bodnár Zsigmond a.) 

Román-bogsányi bronzkori leletről. (I. Daróczy Zoltán a.) 
— építészeti emlék a Svábhegyen. (1. dr. Szendrei J. a.) 
— -di urnaleletről. Egy Bakony — (Il. Récsey Viktor a.) 

588 
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Román-kori bronzkereszt a n. múzeumban. Ábra. (Arch. 
1. értes. XIX. 4) j 
— — — -tálak. (Arch. értes. XIV. 1.) 
— nyelvben. Latin elemek a — (I. Draganu Miklós a.) 
— -Petre község adományából hirdetett pályázatról. 

Jelentés a — (Akad. értes. 149, 152/153, 163/165.) 

Romok szétdulása és a közelebbről Tordán talált föl- 
iratokról. A mikesi római — (Il. Téglás István a.) 

— A szöregi templom — (Il. Tömörkény István a.) 
— és leletek a tordai Tündérhegyen. (I. Téglás I. a.) 
— -ról. A resiczai régi magyar templom — (I. Mihalik 

Sándor a.) 
Rontó Pál pikáró-regény. (1. Kardos Albert a.) 

Roscher Vilmos k. tag. 7 1894. jun. 5-én. (Akad. 
értes. 65.) 

— emlékezete. 1817—1894. (I. Kautz Gyula a.) 
 "— külső tagról. Kautz Gyula r. kizá Emlékbeszéd — 

(Emlékbeszédek VIII. 12.) 1.50 
Roska János. (1. Tezner Ernő és Roska János a.) 
— Márton dr. A ézgsvasta neolithkori telepről. (Arch. 

értes. XXX. 4.) 
Rostozatához. Adatok a gadktavelő összehasonlító — 

(I. Schaffer Károly a.) 

Rostsejtekhez. A Highmorüreg viszonya az iköbörhöz 
és a legmellsőbb — (I. Onodi Adolf a.) 

Roszner Aladár. Vizsgálatok a vékonybél-bolyhok szer- 
918 6 1 tábla. (Math. és term. tud. értes. XII. 

3 
Rotatoria-család revisiója. Az Anuraeidae — (I. Daday 

Jenő a.) 
— -ái. A nápolyi öböl — (I. dr. Daday Jenő és Akad. 

értes. 8. a. is.) 
— -ák. Uj-guineai — (I. Daday Jenő a.) 
— — ismeretéhez. Adatok az aegyptomi, palaestinai 

és syriai — (I. Daday Jenő és Barrois a.) 

dása át JÉVEL ia d melásá bég EE. 
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Roth NViktor dr. Csúcsíves szentségtartó fülkék és 
házacskák Erdélyben. 13 ábrával. (Arch. értesítő 
XXX. 3.) : 

— Erdélyi oltárkredenczek. 11 ábrával. (Arch. értes. 
XXX. 5.) 

—  Theillesius Borbála sírköve. 1 ábrával. (Arch. értes. 
1209, db. ÉL 

Rothadásáról. A szőlő fakó — (I. Istvánffy Gyula a.) 

Rott Herman Keresztély. (Arch. értes. X. 4.) 

Rousseau ethikája és paedagogiája. (I. Stromp L. a.) 
. — -irodalom. A magyar — (I. dr. Rácz Lajos a.) 
— Montesguieu és — (Il. dr. Balogh Arthur a.) 

. Rovás-írás ügyében kiküldött bizottság jelentése. A — 
(I. Katona Lajos a.) 

Rovátkos botok Lemnekről. 1501-ik évi — (I. Téglás. 
István a.) ; 

Rozsdás fémrégiségek megóvása. A — (I. Fenichel 
Samu a.) 

Rozsnyai ? Cserei-e vagy — (Il. Ballagi Aladár a.) 

Rozsnyai Dávid életéhez. Adatok — (I. dr. Bitten- 
binder Miklós a.) 

Rozsnyói castrum s a Szerepe a törcsvári ÉS VÖrös- 
toronyi szorosok közé eső hegyvidék védelmében. 
A — (I. , Téglás Gábor: Ujabb adatok Dacia had- 
szervezetéhez" a.) 

— táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történe- 
tében. Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szerveze- 
téről. A — (Il. Téglás Gábor a.) 

Róka Kálmán. Az orthonitrophenylpropiolsav redukálása 
indigóvá elektrolitikus úton. (Math. és t. t. értes. 
69.446 B META LR 

— (I. , Szarvasy Imre és Róka Kálmán" a.) 3 
Róma a legújabb felfedezések világításában. A régi — 

(I. Lanciani Rudolf a.) 
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Római agyagedény $Szilas-Balhásról a n. múzeumban. 
Ábra. (Arch. értes. XXIV. 5.) 
ara. (Arch. értes. XII. 4.) 
Attila-legenda. A — (Il. Fóti József Lajos a.) 
áldozati oltárról Szamosujvárott. (I. Ornstein J. a.) 
állam. Keresztény világfelfogás és — (1. Kármán M. a.) 
állótábor. A Szamosujvár mellett létezett — (Arch. 
értes. XIV. 3.) 
bányász-emlékekről. (I. Téglás Gábor a.) 
bányászok temetkezési módja Dáciában. A — (Il. 
Téglás Gábor a.) 
bírodalmi limes fölkutatásáról Pannoniában. A — 
(I. dr. Kuzsinszky Bálint és dr. Finály Gábor a.) 
borostyánkő-leletek Sopronban. (I. Bella Lajos a.) 
bronz bélyegző a pápai múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 
XV. 4.) 
bronzedény budapesti magángyűjteményben. €Czipő- 
idomú — Ábra. (Arch. értes. XXI. 1.) 
— füle. Ábra. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— .-lámpa a n. múzeumban. Ábra. (Arch. ért. XV. 3.) 
— -lámpák a n. múzeumban. 2 képes táblával. (Arch. 
értes. XVIII. 1.) 
castellum praetoriumában végzett ásatásról. A Sza- 
mosujvári — (Il. Orosz Endre a.) 
— -ban. Ásatásról a Szamosujvár melletti — (l. 
Ornstein József a.) 
castrum Tokodon és újabb régészeti leletek Eszter- 
gom- és Hontmegyében. (I. Récsey Viktor a.) 
classikusok Kazinczy Ferencz levélezésében. A gö- 
rög és — (Il. Kaufmann Lajos a.) 
császárfej. Két — (I. dr. Hekler Antal a.) 
edények Szabadkán. (Il. Gohl Ödön a.) 
elbocsátó levél Ó-Szőnyről. (1. Fröhlich Róbert a.) 
elegia. A — (I. Némethy Géza a.) 
— viszonya a göröghöz. A — (I. Némethy Géza a.) 
— -ról. Új könyv a — (I. Némethy Géza a.) 

thébai ön 
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Római emlékekről Győr város területén. (1. Börzsönyi 
Arnold a.) 

— emlékkő Hesdáton. (1. Ornstein József a.) 
— — -kövek a pécsi székesegyházból. (I.  Gerecze 

. " Péter a.) I 
— erőd. Három aldunai — (I. Milleker Bódog a.) 
—- épületmaradvány Baracson. (1. Szelle Zsigmond a.) 
— épületről Apahidán. Két — (I. dr. Finály Gábor. a.) 
— és bolognai könyv- és levéltárakban végzett kutatá- 

sokról. Jelentés a — (Akad. értes. 47.) 
— és egyéb Dunántúli leletekről. (1. Börzsönyi Arnold a.) 
— — más sírokról Alsó-Szent-Mihályfalván. (1. Téglás 

István a.) 
— és pseudo-római nyomokról Kolozs vármegyében. (Il. 

dr. Finály Gábor a.) 
— fegyverek a n. múzeum kőemlékein. (1. Hoffiller 

Viktor a.) 
— fogadalmi oltár Puszta-Dörögdön. (I. Récsey Viktor a.) 
— föliratok Alsó- és  WFelső-Pannoniában. (l. Eröhlich 

Róbert a.) 
— —. -ról. A mikesi római romok szétdúlása és a köze- . 

. lebbről Tordán talált — (I. Téglás István a.) 
— — —. Tordán és Mészkőn talált — (I. Téglás I. a.) 
— föliratos emlékek Dunapenteléről. Ujabb — (Il. dr. 

Mahler Ede a.) 
— —  koporsóról. A vaáli — (I. Waczulik László a.) 
— — kő. (I. Bella Lajos a.) 
— — kő Szamosujvárról. (I. Ornstein József a.) 
— —  kőemlék Dunapenteléről. (I. dr. Mahler Elde a.) 
— —  kőemlékek Dunapenteléről. (1. Mahler Ede a.) 
— — kőről. (I. Bella Lajos a.) 
— — — Három — (I. Bella Lajos a.) 
— —. kövek 0-Budán. (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— — — Szamosújvárról. (I. dr. Finály Gábor a.) 
— — tégla Szamos-Ujvárból. Abra. (I. Arch. értes. 

IL GMR a, 18) 
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Római föliratról. Egy szamosujvári — (Il. Finály G. a.) 
— — a Duna balpartjáról. Két — (I. dr. Finály G. a.) 
— — és Mithras-emlékről Szerb-Posesenán. Újabb — 
(1. Téglás Gábor a.) 

— fürdője és kőbányászata Hunyadmegyében. Kis-Kalán 
[Aguae] — (I. Téglás Gábor a.) 
gladiator bronzszobrocska a n. múzeumban. Ábra. 
(Arch. értes. XIII. 5.) 
hadiút Ahihis állomása? Hol is volt a Lederata. 
tibiscumi — (I. Halaváts Gyula a.) 
katonai elbocsátó diploma. Ecsen (Győr m.) talált — 
(I. dr. Récsey Viktor a.) 
— — levél. Két kiadatlan — 4 hasonmással. (Il. dr. 
Domaszewsky a.) 
keramikus leletekről Pannonia község területén. (1. 
Récsey Viktor. a.) 
kerek torony mintája Dunapenteléről. (I. dr. Láng 
Margit a.) 
király naplójából, Magyarország elleni hadjárata alatt. 
1490. Miksa — (I. Gömöry Gusztáv a.) 
kocsi. (Arch. értes. XI. 1.) 
— -ról. Figurális bronzdíszek egy — (l. ,mp." a.) 
korbeli edények a pécskai nagy-sánczban. (1. Dömö- 
tör László a.) 
— faragott kövekről. A pécsi székesegyházban 
talált — (I. Gerecze Péter a.) 
-kori barbár bronzfibula. Ábra. (Arch. értes. X. 4.) 
— ezüstláncz. Ábrával. (Arch. értes. XII. 2.) 
— forrásról. A balfi — (I. Bella Lajos a.) 
— lelet a szentlőrinezi sírmezőről. Ábra. (Arch. 
értes. XVI. 2.) 
—  sírhantok. Az abaligeti cseppkőbarlang és a 
közelében levő — (I. Wosinszky Mór a.) 
— temető Aguincumban. (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— temetőről Ocsöd és Szent-András határában. A — 
(I. Csallány Gábor a.) 
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Római község és legujabb ásatásaim összefüggése. 
Pannonhalma tövében elterülő Pannonia nevű — 
(I. dr. Récsey Viktor a.) 

— kőbánya a dévai Bezsán nevű hegyen. (1. Téglás 
Gábor a.) 3 

— kőbányászat a tordai hasadék keleti torkolata felett. 
(I. Téglás Gábor a.) 

— — Porolissum közelében, Szilágymegyében. (1. Téglás 
Gábor a.) 

— köemlék Ó-Budáról. Két — (I. dr. Kuzsinszky B. a.) 
—  kőemlékek Dunapenteléről. (1. dr. Mahler Ede a.) 
— — a Dunántúlról. (I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— — -en. Alvilági istenek magyarországi — (Il. dr. 

Kuzsinszky Bálint a.) 
— — -ről a Nagy- és Kisküküllő közti Somogyomról 

Kisküküllőmegyében. (1. Téglás Gábor a.) 
— költészet története. A — (Il. Ribbeck Ottó a.) 
— legyezők. (1. Radisics Jenő a.) 
— lelet. Felső-szakonyi (Sopron m.) — (Arch. értesítő 

704. AJ 
— — Pannonhalmán. Legújabb — (I. Récsey Viktor a.) 
— — Pécsett. (I. dr. Gérecze Péter a.) 
— — -ek Magyarországból a bécsi udvari természet- 

rajzi múzeumban. Őskori és — (I. Hoermes Móricz a.) 
— — —. -ről Balácza pusztán. (Il. Rhe Gyula a.) 
— — — — Livádián. (I. Borolán István a.) 

I . — — — — Oroszváron. (I. Sőtér Ágost a.) 
b — — —. — Sopronban. (l. Bella Lajos a.) 
l — magánjogban. Interpretatió és , szokásjog" a — (I. 
j Kiss Géza a.) 
Hé —  maradványokról Torda-Aranyosmegyében. (l. Téglás 
B; István a.) 
b — női szobrok a Flaviusok korától a császárság végéig. 

Ruhás — (I. dr. Hekler Antal a.) 
— — — Augustus és a Claudiusok korából. Ruhás — 

(Il. dr. Hekler Antal a.) 
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Római 

Római nyakláncz aranysodrónyra fűzött lapis-lazüli 

me 

kövekből. Ábra. (Arch. értes. XI. 1.) 
oltárkő. Megkerült — (I. Récsey Viktor a.):. 
övdíszek. (I. dr. Hekler Antal a.) 
régiségek Győr belváros területéről. (1. Börzsönyi 
Arnold a.) 
— -ről Sopronyban. (Arch. értes. XXV. 3.) 
— — .. Tordán talált — (I. Téglás István a.) 
— — a tordai castrum környékéről. Ujabban ta- 
lált —- (I. Téglás István a.) 
romok szétdúlása és a közelebbről Tordán talált 
római föliratokról. A mikesi — (I. Téglás István a.) 
ruhás női szobra. A n. Múzeum két — (Il. dr. Hekler 
Antal a.) 
sánczok a régi oklevelekben. A bácskai ú. n. — (I. 
Dudás Gyula a.) 
— Dacia nyugoti határa és a — (I. dr. Fröhlich 
Róbert a.) 
— -ról. A bogojevai — (I. Cziráky Gyula a.) 
sánczról. A bogojevai — (Il. Dudás Gyula a.) 
BV zab rag 
— Kercseligeten. (Arch. értes. XIII. 2.) 
— -emlék Aguincumból. (I. dr. Szendrei János a.) 
— — Lajtapordányi — (Arch. értes. XVII. 3.) 
sírkő Sopronyban. (1. Bella Lajos a.) 
— -ről. A somlyó-vásárhelyi — (I. Lukcsics József a.) 
sírok a soproni Deák-téren. (Arch. értes. XI. 3.) 
— Budán és környékén. (Il. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
—  Dunaszekcsői — (I. , a. b." a.) 
— Pécsett. (Arch. értes. XVII. 3.) 
— -ról Szilasbalháson. (1. Németh József a.) 
súlymérték Tordáról. (1. dr. Fröhlich Róbert a.) 
szent birodalom. A — (I. Bryce J. a.) 
tanulmányairól. Schönherr Gyula 1l. tag jelentése 
1899-iki — (Akad. értes. 142.) 
tábor. A pilis-maróthi — (I. dr. Fröhlich Róbert a.) . 
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Római telepekről a Kis-Szamos völgyében. (Il. dr. Finály 
Gábor a.) 

— — Térkép a kis-szamosvölgyi — Ábra. (Arch. értes. 
XVIII. 5.) 

— telepről Fejérmegyében. Két ismeretlen —- (1. Lich- 
. —— teneckert József a.) 
— — Ujabb leletekről a Szamosujvár melletti — (I. 

Ornstein József a.) 
— torony mintája Potaissából. (I. Téglás István a.) 
— út. A Lederata-tibiscumi — (Il. Halavács Gyula a.) 
— — irányáról és fennmaradt nyomairól. Az Aguin- 

cumból Bregetióba vezető — (I. Vásárhelyi Géza a.) 
— — és egy ismeretlén mértföldjelző. Lussuniumi — 

" (I. Daróczy Zoltán a.) 
— — keresztmetszete. (1. dr. Finály Gábor a.) 
— utak a Dunán túl. (I. dr. Finály Gábor a.) 
— üvegedényke Pannoniából. Ábra. (Arch. ért. XXIV. 3.) . 
— vastőr a n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XIX. 4.) 
— várhegy Forduló nevű lejtőjén 1906-ban kiásott 

régiségekről. A tordai — (Il. Téglás István a.) 
— világ Hadrián korabeli rajza. A görög — (I. Gre- 

gorovius Ferdinánd a.) 
Rómaiak daciai aranybányászatának ethnographiai és 

administrationalis szervezete. A — (1. Téglás G. a.) 
— daciai aranybányászatáról. Tanulmányok. a — (I. 

Téglás Gábor a.) . 
— a Dunántúl északkeleti részét? Mikor szállották 

meg a — (Il. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— -nál. Határidőszámítás a — (I. dr. Cserép József a.) 
Rómában. A keresztény archaeologiai II. nemzetközi 

kongresszus — (I. dr. Récsey Viktor a.) 
— az utolsó 15 év alatt. Archaeologiai mozgalmak — 

(I. dr. Kuzsinszky Bálint a.) 
— tartott ÍV. nagygyűléséről. Jelentés az Akadémiák 

Nemzetközi Szövetségének 1910 május 9—15-én — 
(I. Goldziher Ignácz a.) 



924 Rómer—Rubigall 

Rómer Flóris Ferencz arczképek táblája Aguincum- 
ban. (I. Hpl. a.) 

— rendes tagról. Emlékbeszéd — Hampel József leve- 
lező tagtól. (Emlékbeszéd VI. 13.) 1.20 

— emlékezete. (Arch. értes. XI. 2/4.) 
—- szobra. (Arch. értes. XV. 3.) 
— Gáspár pozsonyi kanonok síremléke. (I. Dankó J. a.) 
Róna Béla. Hunfalvy Pál a Nagyszótárról. Két levél 

Moenich Károlyhoz. (Irod. tört. közlem. II. 3.) 
Rónai Horváth Jenő. (]. Horváth Jenő a.) 
Rónay Jáczint Tr. (Arch. értes. IX. 3.) 
— János Jáczint rendes tagról. Emlékbeszéd — Pór 

Antal levelező tagtól. (Emlékb. VI. 15.) —.60 
Róth-Schulz Vilmos és Kőrösi Kornél. Hártyadiffusio 

és felszívódás. (Math. és term. tud. értes. XXI. 5.) 
Rózsay-alapítványból. Pályázati hirdetés a — (Akad. 

értes. 2,.5, 26, 29, 50, 53, 75, (7, 100, 101, 137, 
149, 152/153, 173, 195, 221, 228, 245. sz. a.) 

Röck Szilárd alapítványról. Jelentés a — (Akad. ért. 53.) 
— —  — kamatainak felhasználásáról. (Akad.  értes. 

195, 209, 221, 245.) 
— jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 101.) 
Rögzíthetőség és a fösthetőség különbözősége, -mint 

az élettani állapot változásainak jele az idegrend- 
szerben. A — (Il. Apáthy István a.) 

Röntgen-féle sugarak magyarázata. (1. Schuller A. a.) 
— -sugarak által talált testek mint új Röntgen-sugár 

források. (I. Strausz Ármin a.) 
— — láthatóságáról. A — (I. Strausz Ármin a.) 
— -féle tüneményekre. A ritkítás fokának befolyása 

a — (I. Strausz Ármin a.) 
Röödi épületmaradványokról. Pusztaszentmártoni és — 

(1. Téglás István a.) 
Röszkei sírleletek. A Szeged — (I. Reizner János a.) 
Rubigall-féle ajtó a zólyom-lipcsei várban. A — ((l. 

Huszka József a.) 
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Rubinyi Mózes. A moldvai csángók nyelvjárásához. 
(Nyelvt. közl. XXXVIII. . 3.) 

— Válasz az előbbire. (I. Wichmann György a.) 
— Az egyéni nyelv kérdése ele irodalmunkban. 

(Nyelvtudomány III. 2.) 
— Ascoli. (Nyelvtudomány I. 3.) 
— Kisérlet a nyelvtudományban. (Nyelvtudomány II. 1.) 
— Nyelvbölcsészeti dolgozatok. (Nyelvtudomány I. 2.) 
Rudas területmérők alapképletéről. A — (1. Bodola L. a.) 
Rudobánya-szent-andrási hegyvonulat geologiai viszo- 

nyai. A — (I. Koch Antal a.) 
Rudolf császár és magyar királyhoz a mezőkeresztesi 

csatáról. Miksa főherczeg jelentése — (1. Gömöry G. a.) 
— — -hoz 1593-ban. Szinán pasa levele — (I. Gömöry 

Gusztáv a.) 
— ellen. Bocskay István háborúja — (I. Rónai Horváth 

Jenő a.) 
— trónörökös fÍhg. 15 nap a Dunán. Fordította Pasz- 

lavszky József. Ismertetés. (Akad. értes. 13.) 
— — — fölött. Emlékbeszéd — (I. Jókai Mór a.) 
Rueber János felső-magyarországi főkapitány arczképe. 

Melléklet. (Hadtört. közl. VII. 4.) 
Ruffy Pál. Bars vármegye gazdasági leírása Lex. 89, 

77 lap. 1901. —.80 
Rugalmas és összehúzódó elemei. A vorticellinák — 

(I. id. dr. Entz Géza a.) 
— -sági modulusra. A mágnesezés hatása a — (1. Tang] 

Károly a.) 
Ruhás női szobra. A n. Múzeum két római — (I. dr. 

Hekler Antal a.) 
— római női szobrok Augustus és a Claudiusok korából, 

(I. dr. Hekler Antal a.) 
— — — a Flaviusok korától kezdve a. császárság 

végéig. (1. dr. Hekler Antal a.) 
Ruházatról és fegyverzetről. Az EMEIGYAT — (Hadtört. 

közl. IV. 1.) 
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Rumi-hoz, 1812-ből. Kazinczy ismeretlen levele — (l. 
Récsey Viktor a.) 

. , Rumunok általános története" cz. munkáját Hunfalvy 
.... Pál kiadásra felajánlja. A — (Akad. értes. 11.) 
Runás fibulák. A besenyei — (Il. L. F. A. Wimmer a.) 

Runkelsteinban. Magyar vonatkozásu fali képek — (I. 
Pór Antal a.) 

Rupp Kornél. A krakkói töredékről. (Akad. értes. 80.) 
— Honnan ismerte Arany János Páris itéletét? (Irod. 

tört. közlem. II. 1.) 
—  Némajáték 1695-ből. (Irod. tört. közlem. II. 1.) 
— Ozorai szentirás fordításai. (Irod. tört. közlem. VI. 3.) 

,Rusag? szóról. Az ,ország" szerb-horvát — (I. Melich 
János a.) 

Ruscus-phyllocladium morphologiai értelmezése anatomiai 
alapon. A — (I. Bernátsky Jenő a.) 

Ruskin. Velencze kövei. 3 kötet. Fordította Geöcze 
Sarolta. A fordítást felülvizsgálta Beöthy Zsolt. 
Számos szövegközti rajzzal és "melléklettel. (A Magy. 
Tud. Akadémia KKV. Új folyam. XXIX/XXX. és 
XXXVI. kötete.) 

I. kötet. Kis 89. 511 lap. 1896. Ára fűzve  8.— 
egész vászonkötésben 9.— 

FV söt , 488 lap. 1897. Ára fűzve  6.— 
egész vászonkötésben €.— 

A 8 2 VRőAagábati § 389 lap. 1898. (A szerzőtől raj- 
zolt 5 ábrával és 13 képmellék- 
lettel.) Ára fűzve 6.— 
egész vászonkötésben (ea 

— — U. a. Mutatvány. (Akad. értes. 82.) 
Ruskin John. (I. Várnai Sándor és dr. Lázár Béla a. is.) 
— (1. Bourdeau János ,.A jelenkori gondolkozás  mes- 

terei" a.) 
Ruténeink uniójáról. Dr Hodinka Antal jelentése — (I. 

dr. Hodinka A. a.) 
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Ruzitska Béla dr. A szénvegyületek égési hőjének 
caloriméteres meghatározása és azok egyidejű mennyi- 
leges elemzése. 55 lap. 3 ábrával. 1904. (Math. és 
term. tud. közlem. XXVIII. 2.) 1. — 

Rűmi négysoros versei. Dselál Ed-Dín — (I. Kégl S. a.) 
Rythmusáról. A török nyelvek — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

s, 2, $ésíé hangok története a moldvai csángó nyelv- 
ben. A t $ — (I. Wichmann György a.) 

$ és £ hangok története a moldvai csángó nyelvben. 
AtSs §, s, z, — (I. Wichmannn György a.) 

$s z, § ész hangok története a moldvai csángó nyelv- 
ben. A t — (I. Wichmann György a.) 

.S—a. Rejtélyes bélyegű cserépedények. 5 ábrával. (Arch. 
értes. XXVI. 2.) 

s. —m. Budenz József folyamodványa. (Irod. tört. közl. 
V. 2.) 

—s —r. A hunyadmegyei régészeti társulat junius— 
c ige cgkábaggát üléseiről. (Arch. értes: IX. 4.) 

S-i N—r. Stomfavidéki régiségek. (Arch. értes. X. vö 

Sabariai borostyántárgyak. (l. , If." a.) 
— leletek. (I. , H" a 
— — -ről. (Il. Kárpáti Kelemen a.) 
— régiségek. (I. Kárpáti Kelemen a.) 
— temető. (Arch. értes. XIII. 3.) 
— -ból. Antik ólomalakok — Abra. (Arch. értes. X. 1.) 
— — a nemz. múzeumban. Antik üvegpohár — Ábra. 

(Arch. értes. XIII. 4.) 
— Föliratos tégla — (Arch. értes. XVI. 4.) 
Saccharin befolyása a hús emésztésére. A — (I. Nékám 

Lajos a.) 
Saccharomyces. Egy új — (I. Kosutány Tamás a.) 
— -ek befolyása a bor képződésére. A különböző ere- 

detű — (I. dr. Kosutány Tamás a.) 
Saisi kép. A — (I. dr. Bárány Gerő a.) 

Sajna. (I. Asbóth Oszkár a.) 



19268 Sajnovics—Salétromossav 

Sajnovics János Demonstratiója. (1. Sz. J. a.) ; 

Sajógömöri éremlelet a XVI. századból. (I. Neudek 
Gyula a.) 

— várhegyről. A — (I. Neudek Gyula a.) 

Sajóházáról. Pyrit — (I. Zimányi Károly a,) 

Sajói cinnabarit kristálytani vizsgálata és az almadeni 
cinnabarit fénytörése. Az alsó — (I. Zimányi Ká- 
roly a.) ús 

Sajókazai codexek szövege Szerint. Rimay János mun- 
kái a Radvánszky- és a — (Il. Báró Radvánszky 
Béla a.) 

. Sajómezei csata 1241 ápril 11-én. A — (I. Pauler Gy. a.) 

Sajtoló bronzminták Fönlakról. Újabb lemez — (I. Dö- 
mötör László a.) 

Sajtóhiba története. Egy — (I. dr. Borovszky Samu a.) 
Sakir bej és Szubhi török történetírók leírása szerint: 

III. Károly háborúja a törökökkel. 1737—1739. (Il. dr. 
Karácson Imre a.) 

. Salamon-i sírlelet. (1. Száraz Antal a.) 

Salamon Ferencz. Általánosságok a hadtörténelemről. 
(Hadtört. közl. I. 1.) 

— családjának történetéhez. Adalékok — (Il. Téglás 
Gábor a.) 

— emlékezete. (1. Szilágyi Sándor a.) 
— -hez. Arany János levelei — (1. Jónás Károly a.) 
— — Csengery Antal levele — (I. Jónás Károly a.) 

— rendes tag T 1892. okt. 9. (Akad. értes. 41. és 
Hadtört. közlem. V. 4.) 

— János. (Il. Petényi S. J. a.) 

Salermói székesegyház oltáráról. Domborműves elefánt- 
csonttáblácska a — (I. Strzygovszky József a.) 

Salétromossav meghatározása térfogati úton. A — (l. 
dr. Lengyel Béla a.) 
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Salm Miklós levele Bártfa és Lőcse városokhoz, 1542- 
és 1550-ben. Varkocs György és — (I. Geöcze I. a.) 

— gróf panasza seregének siralmas állapotáról 1490- 
ben. (I. G. G. a.) 

Salticoidae. (Il. Chyzer Kornél és Kulczynski: Araneae 
Hung. I.) 

Salutaris és Jupiter szentélye Ampelumban. vagyis a 
mai Zalatnán. Fortuna — (l. Téglás Gábor a.) 

Samarjay Dániel. (I. Kemény Lajos a.) 

Samán csuvas neve. A — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— istenidézés és bűbájosság. A — (I. , Vogul népkölt. 

gyűjtem." II. 2.) 
Santa Militia. La — (I. G. G. a.) 

Santo Guccio úti levele. Közli Krejcsi Ferencz. (Arch. 
értes. XIV. 1.) 

Saphir levele Kisfaludy Károlyhoz. (I. dr. Esztegár 
László a.) 

Sapiens Leó taktikus munkájának kéziratairól. Vári 
Rezsőtől. Jelentés — (Akad. értes. 58.) 

Sapohowoi tükör. A — Képes táblával. (1. dr. Demetry- 
kiewicz V. a.) 

Sarapis szobrocska a Nemzeti . Múzeumban. (I. dr. 
Hekler Antal a.) 

Sarjú. (1. Melich János a.) 

Sarkadvidéki régiségekről. (l. ukazóy László a.) 

Sarkantyú. Középkori taréjos — (I. Fetzer J. F. a.) 
— történetéhez. A — (Hadtört. közl. VI. 1.) 
— -i. A szabolcsmegyei múzeum középkori — (I. Nagy 

Géza a.) 
Sarkophagokról. A keresztesmezei — (Il. Téglás I. a.) 

Sarktétele. A sociologia — (I. Hegedűs Loránt. a.) 

Sark-Bizottság 1908-iki bruxellesi üléséről. Jelentés a, 
Nemzetközi — (Il. Kövesligethy Radó a.) 

— vidéki fölfedezések. A — (I. Simonyi Jenő a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 59 



sat DÁSZÓGÍKAT OT Sarlóközi—Sági 

Sarlóközi névtelen. (Régi magyar költők tára VI.) 
Sarmaságról. Őskori aranyékszerek állítólag — Ábra. 

. (Arch. értes. XXI 3.) 
Sarmizegetusai alvilági cultus történetéhez. Újabb 

adalék a — (Il. Téglás Gábor a.) 
Sarmizegethusa. Öskori aranyékszer Várhelyről. (I. 

Téglás Gábor a.) 
— -ból. Thrák lovasemlékek Dacia fővárosából — (I. 

Téglás Gábor a.) 
Sarudy György. Kőmives Kelemen mondája. (Irod. tört. 

közl. IX. 1.) 
— Ujabb adatok Köőmives Kelemenné mondájához (Irod. 

tört. közl. XV. 2/3.) 
Sasüllési és söreghi leletekről. (I. Reizner János a.) 
Satirae. A. Persii Flacci —- (1. Némethy Geyza a.) 
Satyr bronzszobrocskája a n. múzeumban. (I. dr. Ziehen 

Gyula a.) 
Saussure Czézárnak törökországi levelei 1730—39-ből 

és följegyzései 1740-ből. De —(I. Thaly Kálmán a.) 
Savanyúvíz-forrás elemzése. A gyertyánligeti vasas — 

(I. Hankó Vilmos a.) 
Savariáról. A régi — (I. Arch. értes. XX. 2.) 
Savkötőképességének meghatározására. A "kicsapási 

módszer alkalmazásáról a fehérjék — (1. Rhorer 
László a.) 

Savoyai Jenő arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. VII. 1.) 
— és a Nándorfehérvár elleni hadjárat. 1716—17. (1. 

Várady Gábor a.) 
Savós üregeinek közlekedése egymással. A test — (I. 

Thanhoffer Lajos a.) 
Sayous Eduárd k. tag Tr 1898. jan. 19-én. (Akad. 

értes. 101.) 
Sági István. A Beszterczei Szójegyzék kiadása. (Nyelvt. 

közl. XXXVII. 1/2.) ; 
— János. Őstelep a Balaton partján. 10 ábrával. (Arch. 

értes. XXIX. 4.) 
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Sámboky— Sándorffy di 

Sámboky János életéhez. Adatok — (I. Kóssa Gyula a.) 
Sámuel-díjról. Jelentés a — (Akad. évkönyv XVII. f7.:. 

Akad. értes. 5, 10, 17, 29, 41, 42, 53, 65, 77, 89, 
101, 113, 125, 137, 149, 161, 173, 185, 195, 209, 
991, 233, 245. a. is.) 

. Sáncza. Scarbantia — (Il. Bella Lajos a.) 

 —— 

-ban. Római korbeli edények a pécskai nagy — (l. 
Dömötör László a.) 
-ok Maros-Duna közti csoportozatának helyrajzi és 
szerkezeti sajátságai. Az alföldi — (I. Téglás G. a.) 
— a régi oklevelekben. A bácskai u. n. római — 
(I. Dudás Gyula a.) 
— elfoglalása. A fehérhegyi — (Hadtört. közl. I. 1.) 

— Dacia nyugoti határa és a római — (I. dr. 
Fröhlich Róbert a.) 
—  Felső-Ausztriában. Magyar — (Il. , Kápolnai" a.) 
— -ról." A bogojevai ,római — (Il. Cziráky Gyula 
és Dudás Gyula a. is.) 
— — A pécskai — (Il. Haller Imre a.) 
— — Bácsmegyei — (Il. Cziráky Gyula a.) 
-vonulatokról Háromszék és Brassó vármegyékben. 
(I. Roediger Lajos a.) 

Sándorfy Nándor. A csejthei őstelepről. (Arch. értes. 
XII. 3.) 
A szomolányi (Pozsony m.) őstelepről. (Arch értes. 
IX. 5. és X. 1. 2 ábrával és 3 képes táblával.) 
Bregetiói metszett kő. (Arch. értes. X. 1.) 

Egy trencséni czímerről. 1 ábrával. (Arch. értes. 
X. 4.) 

— Középkori sírleletek Ocskón. Nyitra m. (Arch. értes. 
AY rő) 
Pusztaveszi őstelep Nyitra megyében. (Arch. értes. 
JV.) 

— Szomolányi ásatások. (Pozsony m.) 7 ábrával. (Arch. 
értes. XVI. 2.) 
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932 Sáponya—Sátoraljaujhely 

Sáponya-pusztai bronzleletről és a kladovói kincsről. 
A zombori — (Il. Gubitza Kálmán a.) 

— -i lelet ügyében. A zombor — (Arch. értes. XVIII. 
3., Dudás Gyula és ,—z" a. is.) 

Sárffy Aladár. Az analogia az inductió 97048 SKKAÍEB 
(Athenaeum VII. 4.) 

— Jellem és tudomány. (Athenaeum IX. 2.) 

Sárga phosphor egy új meghatározási módja. A — kő 
Tóth Gyula a.) 

Sárkányrendjét ábrázoló régi himzés a müncheni n. 
: múzeumban. Zsigmond király — Ábra. (Arch. értes. 

XIX. 5.) 

Sárkányt ölő Szt.-Mihály. A — Ábra. (Arch. értes. 
XI. 4.) ; 

Sárosmegyei műemlékek. (1. Myskovszky Viktor a.) 
— -ében. A ,Hradek" nevű őskori földvárról. (Il. 

Mihalik József a.) 

Sárospataki deák tréfás (verses) prédikácziója. Egy — 
(I. Földvári László a.) 

— ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei. A — (I. Békefi 
Remig a.) 

— és gyulafehérvári ágyúöntő- "házak a XVII. században. 
I. Rákóczy György idejében. A — (I. dr. Szendrei 
János a.) 

— honfoglaláskori lelet. A — 2 ábrával. (l. dr. Szendrei 
János. a.) 

— iskolai dráma. Egy — (I. Sz. a.) 
— Tompa-szobor leleplezése ünnepéről. Jelentés a — 

(I. Lévay József a.) 

Sárvári földvárról. A — (I. dr. Finály Gábor a.) 

— kincstára. Nádasdy Ferencz gróf — (Il. dr. Takáts 
Sándor a.) 

Sátoralja-ujhelyi őstelepről. Festett cserépedénytöredé- 
kek a — (I. Visegrádi János a.) 
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I Sátrai—Schaffer 

déja Sátrainak jegyzéke 1429 és 1430-ban. Zsigmond király 
pozsonyi várban levő hadi — (I. dr. Szendrei J. a.) 

, Scala coeli." Temesvári Pelbárt Stellariuma és a — 
(I. Katona Lajos a.) ; 

Scarbantia sáncza. (I. Bella Lajos a.) 
— -i emlékekről. (I. Bella Lajos a.) 

. Schafarzik Ferencz. Adatok a szepes-gömöri érczhegy- 
ség pontosabb geologiai ismeretéhez. (Math. és t. t. 
értes. XXII. 5.) 

— It. beszéde, melyet 1908 május 30-án a geletneki 
." völgyben tartott néhai Szabó József akad. r. tag 

emléktáblája előtt. (Akad. értes. 224/225.) 
. a Emlékbeszéd Schmidt Sándor I. tag felett. 21 lap. 

1908. Arczképpel. (Emlékbeszéd XIII. 11.) —.60 
— Jelentés a Semsey-pályázatról. IV. (Akad. ért. 222/223.) 
Schaffer Károly dr. A suggestió behatása a hypnozis 

alatti jovet eleje (Math. és term. tud. értes. 
XI... 1/22) 

— Az idegrendszer szöveti elváltozásai a veszettségnél. 
Rajzokkal 1 táblán. Dolgozat az egyetemi elmekór- 
és gyógytani intézetből. Bemutatta Hőgyes Endre r. 
tag. 46 lap. 1890. (Term. tud. értek. XIX. 8.) 1.— 

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

— Az intrahypnotikus reflex-contrakturák morphologiája 
és a suggestió behatása ezekre. Kivonat. (Math. és 
term. tud. értes. XII. 2/3.) 

— — U. az. Bevezető jegyzetekkel ellátta Hőgyes 
Endre. Rajzokkal. 74 lap. 1894. (Term. tud. értek. 
XXIII. 11.) 1.50 

. — Adatok a gerinczvelő összehasonlító rostozatához. 

(Math. és term. tud. értes. IX. 8/ 9.) 
. — — a másodlagos és foltos elfajulás tanához. (Math. 

és term. tud. értes. VIII. 8/9. és IX. 1. 2 táblával.) 
— — az ammonszarv szövettanához. (Math. és. term. 

tud. értes. X. 5.) 
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934 Scháfer—Schiff 

Scháfer Illés. A kalaznói német nyelvjárások hangtana. 
66 lap. 1908. (I. Magyarországi német nyelvjárások 
6. füzet.) 1.20 

Schedel (Toldy) Ferenczhez. Döbrentey Gábor levelei — 
(I. Viszota Gyula a.) 

Scheiner András. Moselfrank és erdélyi szász. (Nyelv- 
tudomány I. 3.) 

Scheitz Pál. A lakmusz festőanyagairól. (Math. és t. t. 
értes. XXVII. 5.) 

— A mesterséges lakmuszról. (Math. és term. tud. értes. 
JV III. 1) 

— Ilosvay Lajos és — (I. Ilosvay Lajos és Scheitz 
Pál a.) 

Schenek István. Az akkumulatorokról. (Math. és t. t. 
értes. VIII. 6/7.) 

— Kivonata. (Akad. értes. 4.) 

— Birálat a Lévay-jutalomra beérkezett pályamunkáról. 
(Akad. értes. 43.) 

— Jelentés a Lévay-alapból hirdetett pályázatról. (Akad. 
értes. 93.) 

—  Kisérleti adatok az akkumulátorok működéséhez. 5 
táblával. 31 lap. 1890. (Term. tud. értek. XX. 1.) —.60 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 4.) 

— (I. Cserháti Sándor a. is.) 
— 1. t. 7 1909 julius 26-án. (Akad. értes. 245.) 
— 1. tag felett. Emlékbeszéd — (I. Kosutány Tamás a.) 

Schenzel Guidó dr. emlékezete. (I. Heller Ágost a.) 
Schiff Ernő. A vér alakos elemeinek és a haemoglobin 

tartalmának mennyiségéről az újszülöttek ép, és 
kóros viszonyai között. (Math. és term. tud. értes. 
VI. 15.0/7.) 

—- Adatok az első életnapok alatt elválasztott vizelet 
chemiai összetételéhez. (Math. és term. tud. értes. 
peASlt 67 AK fé) 
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Schiff—Schlügli 935 

Schiff Ernő. Adatok az első életnapok folyamán elvá- 
lasztott vizelet guantitativ-chemiai összetételéhez. 
(Vizsgálatok dr. Konrád M. a nagyváradi m. kir. bába- 
képezde igazgató-tanárának szülészeti kórodájáról. 
Beterjesztette Fodor J. r. tag.) 92 lap. 1892. (Term. 
tud. értek. XXII. 6.) 1.60 

— — U. a. kivonata. (Math. és term. tud. értés. X. 6/7.) 
— Újabb adatok az újszülöttek haematologiájához, 

különös tekintettel a köldökzsinór lekötési idejére. 
(Az u. n. , tartalékvér" szerepe az újszülött szervezeté- 
ben.) 95 lap. 1892. Vizsgálatok dr. Konrád Márk 
a nagyváradi m. kir. bábaképezde igazgató-tanárnak 
szülészeti kórodájából. Beterjesztette Fodor J. r. tag. 
(Term. tud. értekezések XXII. 2.) 1.380 

— — U. a. kivonata. (Math. és term. tud. értes. X. 1, 3.) 
Schikofszky Károly. A pozsonyi hídfő védelme 1809- 

ben. (Hadtört. közl. VIII. 1/2.) 
Schilberszky Károly ifj. A Hedychium Gardnerianum 

Wall. virágának szerkezete és biológiája. (Math. és 
term. tud. értes. XX. 4.) 

— A levélszervek számbeli ingadozásáról, különös te- 
kintettel a virágok morphologiai és phylogeniai vi- 
szonyaira. (Math. és term. tud. értes. XXI. 3.) 

— Adatok a virág szaporodó szerveinek rendellenes 
szerkezetéhez. 79 lap. 1892. 7 táblával. (Term. tud. 
értek. XXII. 4.) 23. — 

— — U. az. Újabb adatok. (Math. és term. tud. értes. 
d. 071.) 

Schimkó Dániel-féle érem- és régiséggyűjtemény. Dr. — 

(. ,Xő a 
Schlauch Lőrinczi ig. tag T 1902. julius 10. (Akad. ért. 161.) 
Schlágli és a Beszterczei Szójegyzék. A — (I. M. J. a.) 
— latin-magyar nyelvemlékek. A — (Akad. értes. 47.) 
— magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből. 

A — (1. Szamota István a.) 
— szójegyzék. A — (I. Simonyi Zsigmond a.) 



. 936 . Schlechta— Schmidt 

.Schlechta Ottokár k. tag f 1894. decz. 18-án. Báró — 
(Akad. értes. 65.) 

Schleiermacher és a főiskolai oktatás. (I. Raffai 
Sándor a.) 

Schlesinger Lajos. A Fuchs-féle függvényekről. (Math. 
és term. tud. értes. VII. 6/7.) 

— A Gauss-féle pentagramma  mirificum. (Math. " és 
term. tud. értes. XVII. 4.) 

— A kétméretű sokaságok intrinseca geometriájához. 
(Math. és term. tud. értes. XXIII. 3.) 

" a A lineár differentiálegyenletek elméletéhez. (Math. és 
term. tud. értes. XXII. 5., XXIII. 1/2., XXIV19 

— Az egy complex változó algebrai függvények elmé- 
letéhez. (Math. és term. tud. értes. XX. 5.) 

. — Az izolált értékű függvényekről. (Math. és term. 
tud. értes. XXIII. 1.) 

— Asymptotikus előállítások a lineár  differentialrend- 
szerek elméletében. (Math. és term. tud. úelzsjés 
XXIV. 4/5.) 

." — Riemann-nak a lineár differentiálegyenletek köréje. 
tére vonatkozó töredékéről és az ahhoz csatlakozó 
újabb vizsgálatokról. (Math. és term. tudom, értes. 
XXII. 4.) 

Schliemann ásatásai. (I. dr. Schuchhardt Károly a.) 

— Henrik Tr. (I. ,X. Y." a.) 

Schmidt Ferencz. (Il. Bolyai Farkas a.) 

— Győző. A Pozsonyi codex nyelvi sajátságai. (Nyelvt. 
közl. XXIV. 1/2.) 

— Henrik. A hangváltozás törvényszerűségéről a kfn. 
nyelvjárások fejlődése alapján. (Nyelvtud. közlem. 
XXXVI. 1.) 

— Az ófelnémet vocalismus kialakulásához. (Nyelvtudo- 
mány II. 1.) 
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Schmidt — aéltegek 937 

Meninidt József. A hosszú hangzók reductiója. (I. Nyelv- 
tudomány III. 1.) 
A lat. v-(u-)perfectum eredete. (Nyelvtudomány II. 1.) 
Az idg. flexio genesisének problemája. (Nyelvtudo- 
mány IH. 2.) 
Az indogermán és a finn-ugor nyelvek rokonságának 
kérdéséhez. (Nyelvtud. közlem. XXXVII. 4.) 
Az italiai nyelvcsalád helyzete az idegen nyelvek 
körében. Kivonat. (Akad. értes, 214.) 
— — — az indogermán nyelvek körében. 73 lap. 
1907. (Nyelvt. értek. XX. 2.) 1.50 
Az ú. n. determinativumok eredete. (Nyelvtudo- 
mány II. 2.) 
Egy új idg. (az ú. n. , tochár") nyelv. Egy új árja 
nyelv. (Nyelvtudomány II. 3/4.) 
Egytagú basisok. (Nyelvtudomány I. 1.) 
Gutturális problemák. (Nyelvtudomány I. 4.) 
Sándor. A kristályok osztályai. 2 tábla. (Math. és 
term. tud. értes. XVIII. 2.) 
Adatok a pyroxen-csoport egyes ásványainak ponto- 
sabb ismeretéhez. 6 tábla kristályrajzzal. 74 lap. 
1891. (Term. tud. értek. XXI. 4.) 2 — 
— U. a. kivonata. (Math. és: term. tud. értes. X. 1.) 
Dana D. Jakab emlékezete. (Akad. értes. 103.) 
Egyenlő lapszögek különböző formák között a Sza- 
bályos kristályrendszerben. (Math. és term. tudom. 
értes. XIII. 4.) 
Jelentés a, Vitéz-féle pályázatról. (Akad. értes. 830.) 
Szalónak vidékének néhány ásványáról, (Math. és 
term. tud. értes. XV. 5.) 
I. t. " 1904. máj. 1. (Akad. értes. 185.) 
— — ravatalánál. 1904. május 1-én. Rados Gusztáv 
gyászbeszéde — (Akad. értes. 174/175.) 
— — felett. Emlékbeszéd — (I. Schafarzik F. a.) 

Schmitt Viktornak Moldva történetére összegyűjtött 
kéziratai. (Akad. értes. 11.) 



938 Schneider — Schuchardt 

Schneider, Antike Geschütze. (I. dr. Finály Gábor a.) 
— János Mihály harangöntő. (I. Halaváts Gyula a.) 
Schneller István dr. A nemzeti nevelésről. (Athenaeum 

XI. 1/2.) 
— Az egyetemi tanulmányozás feladata. (Athenaeum 

VI. 1/3.) 
— Alkalmi megjegyzések Herbart lélektanának alap- 

tételeire. (Athenaeum VIII. 4.) 
— Aeschylos valláserkölcsi világnézete Orestiája alap- 

ján. (Athenaeum II. 2—4.) 
. — Egyetemi tanügyi irányzatunkról. (Athenaeum XIV. 

1/4., XV. 1—4., XVI. 1—3.) 
— Kant nevelési elméletéről. (Athenaeum XII. 1/4.) 
— , University Extension" (Athen. VIII. 1/4., IX. 1.) 
Schnütgen S. A hajduhadházi szirén. Egy ábrával. 

(Arch. értes. XIII. 2.) 
Scholia in Nicandri Alexipharmaca. (Il. "Vári Rezső a.) 
— recentia in Pindari Epinicia. (1. Ábel Jenő a.) 
Schopenhauer és a keresztény vallás. (I. Pászthory J. a.) 
Schönherr Gyula dr. jelentése 1899-iki római tanul- 

mányairól. (Akad. értes. 142 ) 
— Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatko- 

zásai. Kivonat. (Akad. értes. 96.) 
— — U. az. 32 lap. 1898. (Tört. ért. XVII. 4.) —.60 
— "Történelmi kiállítás Nagybányán. (Arch. értes. IX. 4.) 
— Utjesenich György czímere Szamosujváron. 1 ábrával. 

(Arch. értes. XVI. 4) 
— 1. t. 7 1908 márczius 24-én. (Akad. értes. 221. és 

Arch. értes. XXVIII. 2.) 
Schrauf Károly dr. (I. , Magyarországi tanulók külföl- 

dön" II., II. és IV. kötet.) 
Schreiner Márton dr. Az iszlám vallásos mozgalmai 

az első négy században. 39 lap. 1889. (Nyelvtud. 
értek. XV. 1.) —.60 

Schuchardt Hugó. Esperest. (Nyelvt. közl. XXX. 3.) 
— felfogása a nyelvek küzdelméről. (Il. Petz Gedeon a.) 



Schuchhardt Károly dr. Schliemann ásatásai Trója, 
Tiryns, Mykéne, Orchomenos és Ithakában. A mai 
tudomány világításában előadja — Fordította dr. 
Oreg János. A fordítást az eredetivel összehasonlí- 
totta dr. Hampel József. Kis 879. VIII, 462 lap. 
(2 arczképpel, 7 abroszszal, tervrajzzal és 321 ábrá- 
val.) 1892. (A. M. T. Akadémia Könyvkiadó Vállalata 
könyvilletménye.) Ára fűzve - 6.— 

Egész vászonkötésben T .— 
Schulek Vilmos. A szemcsillag kiszelése forradásból. 

(Math. és term. tud. értes. XI. 3/4.) 
— A szembogár-szűkítőnek kiszabadítása. (Sphynctero- 

lysis anterior.) 53 lap. 1892. (Term. tudom. értes. 
a XII. 3.) 1.— 
— — U. a. kivonata. (Math. és term. tud. értes. X. 

4. és Akad. értes. 33.) 
— A szürkehályog eltávolításának új módja. Kivonat. 

(Akad. értes. 38.) 
— — —-nak egy új műtéti módja. (Math. és term. tud. 

értes. X. 5.) 
— Az erythropsia élettani meghatározása. (Math. és 

term. tud. értes. XII. 10.) 
— Hályogeltávolító műszerek. (Math. és term. tud. 

értes. X. 8/9.) 
—  Hályogoperálás csonka lebenynyel. (Math. és term. 

tud. értes. XII. 10.) 
— Műszerek a hályogkicsúsztatáshoz, horpadtan cson- 

kított lebenynyel és kerek szembogárral. (Math. és 
term. tud. értes. XI. 1.) 

— Védőüvegek az ibolyántúli fény ellen, fényhatástani 
tanulmányok alapján. (Math. és term. tud. ért. XVII. 4.) 

— , Vérfoltok" hómezőn és  vöröslátás alkonyatban. 
(Math. és term. tud. értes. XI. 6/7.) 

— r.t. Tr 1905. márcz. 13. (Akad. értes. 185.) 
— — — ravatalánál. 1905. márcz. 18. Genersich An- 

tal I. t. gyászbeszéde — (Akad. értes. 190.) 

Schuchhardt— Schulek 939. 
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Schuller-féle arsensulfid kristálytani és optikai viszo- 
nyairól. A — (Il. Krenner József a.) 

— arzénsulfid morphologiai és optikai viszonyairól. A — 
(I. Krenner József S. a.) 

— higanyos légszivattyú működési képességének meg- 
. határozása. A — (I. Kiss Károly a.) 

— légszivattyú hatásfoka. A — (Il. Kiss Károly a.) 
Schuller Alajos. A fémek potentialkülönbségéről. (Math. 

és term. tud. értes. XIX. 4.) 
— A gőzkaloriméterhez tartozó mérleg. (Math. és term. 

tud. értes. XXIV. 2.) 
— A hangvillák némely alkalmazásairól. Előterjesztés. 

(Akad. értes. 58.) 
— — U. az. (Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) 

 "— A rezgő lemezek csomóvonalainak metszési pontjai- 
ról. (Math. és term. tud. értes. XXIV. 2.) 

— A Röntgen-féle sugarak magyarázatáról. (Akad. ért. 79.) 
— — U. az. (Math. és term. tud. értes. XIV. 3.) 
— Az arzénnek egy új kénvegyülete. Kivonat. (Akad. 

értes. 49.) 
— — U. az. (Math. és term. tud. értes. XII. 2/3.) 
— Az elektromos jelző-készülékekről. Kivonat. (Akad. 

ért. 34.) 
— — U. az. (Math. és term. tud. értes. X. 8/9.) 
— Adalék az arzén kénvegyületeinek ismeretéhez. Elő- 

. terjesztés. (Akad. értes. 58.) 
— — U. az. (Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) 
— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 

Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 78.) 
— Párologtatások légüres guarzedényekben. (1. Math. 

és term. tud. értes. XXI. 4.) 
—- Rezgések mikroskopi megfigyeléséről az elektromos 

ellentállás meghatározásánál. (Math. és term. tud. 
értes. XXIV. 2.) 

— Secundár-kathodsugarak. (Math. és term. tud. értes. 
XVIII. 4.) 

l re a 
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Schullerus Adolf. Nyelvtudomány és telepítések története, 
különös tekintettel az erdélyi szász telepítésre. 
(Nyelvtudomány I. 2.) 

Schulz Vilmos és Kőrösi Kornél. Róth — (I. Róth- 
Schulz Vilmos és Kőrösi Kornél a.) 

Schütz József. Az északi-osztják just száat (Nyelvtud. 
közl. XL. 1/2.) 

Schvarcz Gyula. A király tanácsosainak felelőssége 
Aragóniában és Magyarországon, III. András óta. 
78 lap. 1889. (Társad. értek. X. 5.) 1.— 

— A legújabban fölfedezett athénei alkotmánytörténeti 
munkáról. II. közlemény. Kivonat. (Akad. értes. 23.) 

— A tudományos és irodalmi kitünőségek jogczíme a, 
felsőházi tagságra az európai államok  alkotmány- 
történelmében, különös tekintettel a spanyol alap- 
törvényhozásra. (1808—1876.) 76 lap. 1890. (Társad. 

s" tértek. XI. 2.) 1.40 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 11.) 
— Az alkotmánypolitika köréből. (Athenaeum III. 1/2.) 
— Az athenei alkotmánytörténelem korszakai azon csak 

imént fölfedezett görög munkában, melyet némelyek 
Aristotelesnek tulajdonítanak. 67 lap.1891. (Társad. 
értek. XI. 3.) 4.20 

— Adalék a legújabb €Cicero-cultus jellemzéséhez. Ki- 
vonat. (Akad. értes. 97.) 

— Anytos psephismája. Kivonat. (Akad. értes. 115.) 
— Aristoteles és a British Museum papyrusa. Kivonat. 

(Akad. értes. 16.) 
— Birálat a pesti első hazai takarékpénztár Fáy-jutal- 

mára érkezett pályaművekről. (Akad. értes. 31.) 
— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalom- és a, 

Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 30.) 
— Egy mü az államjogtudomány történetéről. Könyv- 

ismertetés. (Akad. értes. 91.) 
— Herodotos és iGlos DSOPIRSRÁTA 34 lap. 1899. 

(Társad. értek. BAGő —.80 
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Schvarcz Gyula. Magyarország alkotmányjogi átalaku- 
. lása modern állammá. (Athenaeum I. 1/2.) 
— "TTaras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög államok 

demokratiája. 58 lap. 1890. (Társad. ért. X.9.) 1.— 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 3.) 

— További tanulmány a legújabban fölfedezett 
AMAOHNAION IOMITEIAM fölött. 77 lap. 1891. 
(Társad. értek. XI. 5.) 1.40 

— Úti jegyzetek az államtan és culturpolitika köréből. 
(Athenaeum VII. 1/2.) 

— (Il. , Hüppe S. A lengyel. alkotmány története" a. ís.) 
— rtag T. 1900. január 31. (Akad. értes. 125.) 
Schwazi Ferenczrendi kolostorban őrzött egyetlen pél- 

dány után közzéteszi Szamota István. A Murmelius- 
féle latin-magyar szójegyzék 15383-ból. A — (I. 
Szamota István a.) 

Schweidnitz bevétele alkalmából. Mária "Terézia levele 
gróf Nádasdy  Ferenczhez — (Hadtört. közl. II. 4.) 

— körülzárolása gr. Nádasdy Ferencz által 1757-ben. 
Melléklet. (Hadtört. közlem. III. 1.) 

— ostroma 1757-ben és 1758-ban. Melléklet. (Hadtört. 
közl; T.:t, JAT 19 

Schwerer János Tr. (Arch. értes. XVII. 1.) 
Schwicker Alfréd. A kaliumhypojodit átalakulásának 

sebessége. (Math. és term. túd. értes. XII. 8/9.) 
— — sulfitok és thiosulfátok konstitutiójához. (Math. és 

term. tud. értes. VII. 8/9.) 

Schwitzer Hugó. Adatok az öregkori szürke hályog 
keletkezéséhez. (Math. és term. tud. értes. XVI. 4.) 

Scientifigue. La Hongrie littéraire et — (Il. Kont I. a.) 

Scipiades Elemér. Farkas Géza és — (]. Farkas G. a.) 

Scitovszky János herczegprimás nevére. Forster Gyula, 
alapítványa — (Akad. értes. 63, 69, 144.) 

— -jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 101, 195.) 
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Scriptores. [Irók.] íg , Magyar Történelmi Emlékek" 
II. osztály.) 

Scythia. (l. jázb tört. közl. VII. 4., VIII. 1.: Ad vocem 
és Sz. Á. a. is.) ; 

Scytodoidae. (l. Chyzer Kornél és Kulczinsky : Araneae 
Hung. I.) 

Sebessége közötti összefüggés ismeretéhez. Adat az 
oxydatiós potential és az oxydatió — (1. Gróh Gy. a.) 

Sebességi coefficienseiről. A bázisok — (I. Bugárszky 
István a.) 

Sebestyén Gyula. A Halotti Beszéd szerzője és kora. 
(Nyelvt. közlem. XXVIII. 1.) 

— Egy névszerint említett árpádkori joculator. (Irod. 
tört. közl. I. 1.) 

— Vörösmarty és kora. (Irod. tört. közlem."XI. 1/2.) . 
— Károly. A nyelvhelyesség. (Nyelvtud. közl. XXIII. 2.) 
— Helyesírás és túlterhelés. (Nyelvt. közlem. XXIV. 1.) 
Sebgangraena egy új bacteriologiai tényezőjéről. A 

fogpulpa és — (I. Árkövy József a.) 
.Secundár kathodsugarak. (1. Schuller Alajos a.) 
Seger János dr. A köbeni temető. (Sziléziában.) 2 

képes táblával. (Arch. értes. XV. 3.) 
Segesvári kincsről. A — (I. Téglás István a.) 
Segédnyelv kérdése. A nemzetközi — (I. Goldziher 

Ignácz a.) 
Segélyek. A M. Tud. Akadémiától kutatásokra és iro- 

dalmi vállalatokra 1889-ben nyujtott — (Akad. ért. 2.) 
Seismikus hosszkülömbségmeghatárózás. (I. Kövesligethy 

Radó a.) 
— hullámfelület és a seismikus hysteresisről. A — (I. 

Kövesligethy Radó a.) 
— távolhatás törvénye. (1. Kövesligethy Radó a.) 
Sejtmag-oszlás sokszorossága és mechanikája. A — ((l. 

Krompacher Odön a.) 
— szerkezetének kérdéséhez. A — (Il. Tellyesniczky 

Kálmán a.) 
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Selen kéntartalmú vegyületek. Újabb arsen, selen és 
ú arsen, — (Il. Szarvasy Imre a.) ; 

Seleniumra. A fény elektromos hatása a — (I. Korda 
Dezső a.) 

Seleno-arsenatok. (1. Messinger Károly a.) 
Sellei József. Detre László és — (I. Detre László és 

Sellei József a.) 
. Selmecz környékének geologiai leirása. (1. dr. Szabó J. a.) 
Selmeczbányai ágost. hitv. evang. templom műkincsei 

A — (Il. Divald Kornél a.) 
— ötvösművek a XVII. századból. (1. Mihalik József a.) 
— ötvösök és festők pecsétnyomója. A — (1. Mihalik J. a.) 
Selyemhernyó anyag- és energiaforgalmáról fejlődés 

közben. Vizsgálatok a — (Il. Farkas Kálmán a.) 
Selypi leletek. (I. dr. Könyöki Alajos a.) 
Semidefinit guadratikus alakok elméletéhez. A — (l. 

: Rados Gusztáv a.) 
Semmiség fogalma a polgári perjogban. A — (I. Plósz 

Sándor a.) i 
Semper Hans. Kora keresztény elefánt- és egyéb 

csontdomborművek a m. n. múzeumban. 2 képes 
táblával és 4 ábrával. (Arch. értes. XVI. 3.) 

Semsey Andor 1. t. adományából. A Magy. Tud. Aka- 
démia jutalomtételei és az azokra beérkezett pálya- 
munkák — (Akad. értes. 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 
719, 89, 102, 114, 126, 1837, 149, 152/153, 161, 162. 
174/175, 185, 195, 221, 222/2283. és. Arch. értes. 
AVI. 8.) 

— bizottsághoz Medicus több rendbeli kérdést intéz. 
A — (Akad. értes. 12.) 

— -pályázat szabályai. A — (Akad. értes. 5, 17, 29, 
41, 53, 65, 70, (7, 89, 102, 114, 126, 137, 161, 
162, 174/175, 185, 195, 221, 222/223. és Arch. 
ÉTtOS KB, XV. 8s Oz ká ök VB 

— — ügyében. A — (Akad. értes. 181.) I 
— -pályázatról. Jelentés a — (I. Szily Kálmán a.) 
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Semseya, új nem a foraminiferiák rendjében. (Il. 
Franzenau Ágost a.) 

, Senki" jelentőségű középlozvai vogul khals. Van-e — 
Kérdés a felsőlozvai vogul nyelvjárásra " vonatkozólag. 
(I. Vasverő Rajmund a.) 

Sennovitz Gyula. (Geszti leletekről. (Borsod m.) Egy 
képes táblával. (Arch. értes. XXII. 3.) 

Sennyey-fiuk külföldi iskoláztatása. A — (1. Veress E. a.) 
Sepia a magyarországi harmadkorú képződményekben. 

(I. Lörenthey Imre a.) 
Seprődi János. A Kájoni-Codex irodalom- és zenetör- 

téneti adalékai. (Irod. tört. közl. XIX. 2/4.) 
— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 230.) 
Sereg. A franczia fekete — (Hadtört. közl. VI. 1.) 
— -e. Mátyás király fekete — (I. Huszár Imre a.) 
Seregély. (I. Gombocz Zoltán a.) 
Serédy Gáspár emlékkápolnája. (Il. Myskovszky V. a.) 
Serleg sodronyzománczos kupával az orsz. iparművészeti 

múzeumban. XVI. századi vadász — Ábra. (Arch. 
értes. XXIX. 2.) 

— -ei. Az Akadémia emlék — (I. Viszota Gyula a.) — 
Sermones Dominicales. Két. XV. századból. származó 

magyar glosszáros latin codex. Bevezetéssel és szó- 
tárral ellátta Sziládi Áron. Két kötet. XX, 663 és 
764 lap. 1910. Ára a két kötetnek 30.— 

— — Ismertetését 1. Akad. értes. 253. 
Serofulas." A Peutinger-tábla állomásának meghatáro- 

zása a Gospodin-örvény Domitianus táblája alapján. 
,Ad — (I. Téglás Gábor a.) 

Setálá Emil. A finn-ugor d és 9". (Nyelvt. közlem. XXVI. 
4., XXVII. 1.) ; 

— A liv nép és nyelve. (Nyelvt. közlem. XXI. 4.) 
— Az eredeti ,kt" megfelelője a magyarban. (Nyelvt. 

közlem. XXVI. 2.) 
— Budenz Józseftől. (Nyelvtud. közlem. XXIII. 3.) 
— Egy vepsz daltöredék. (Nyelvt. közlem. XXII. 2.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 60 

"ad, 
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Setálá Emil. Hunfalvy Pálról. (Nyelvt. közl. XXIII. 1.) 
— Liv nyelvmutatvány. (Nyelvt. közl. XXI. 4.) 
— "Munkácsi válaszára. . Az ,est" szó vitája. (Nyelvt. 
" " közlem. XXVII. 1.) 
— Smirnov munkáiról. (1. M. J. a.) 
—  ktág székfoglalója. Bevezetés. (Akad. értes. 86.) 
— "Thomsen Vilmos nyomozásai a finn nyelvtörténet 

. "terén. (Nyelvt. közlem. XXIII. 2.) 
Séma. A vérnyomás és hőmérsék befolyása a szívre. 

Két vérkeringési — (Il. Klug Nándor a.) 
Sérelmei a török végbeliektől. Bars, Hont és Nógrád 

1630-iki — (I. dr. Merényi Lajos a.) 
Sgrafittói. A fÍricsi várkastély — (1. Myskovszky FV. a.) . 
Shakespeare. (I. Raleigh Walter a.) 
— Dániában. (I. P. J. alatt.) 
Shiratori Kurakichi dr. A középázsiai fejedelmi el- 

"nevezésekről. Bemutatta dr. Kúnos Ignácz l. tag. 
(Akad. értes. 157.) 

Sickel Tivadar k. t. $ 1908 április 21-én. (Akad. 
értes. 221.) 

Sidova nevű földvár. Az oresaci — (I. Téglás Gábor a.) 
Siegwart. (Il. dr. Lázár Béla a.) 
— szerzőjéhez. Kazinczy levele a — (I. Jónás Károly a.) 
Sienai Sz. Katalin élete az Ersekujvári codexben. (I. 

, Katona Lajos: Ujabb adalékok" a.) 
Sigillata edény és részletrajz róla. Abra. Terra — 

(Arch. értes. X. 2.) 
Sigmond Elek dr. A könnyen átsajátítható phosphorsav 

jelentősége és meghatározása talajaink trágyaszük- 
ségletének megállapítása  czéljából. 12 ábrával és 
táblákkal. 158 lap. 1906. (Math. és term. tud. közl. 
XXIX51.) 4..— 

Sigvárd. Népmese. (1. Ballagi Aladár a.) 
Sikér és a búzaliszt ismeretéhez. Adatok a .búza — 

(I. Kosutány Tamás a.) 
Sima. Ját. (1. Szinnyei József a.) 



b $ 
3 
s4 

új 
18 ú 

a 

eza AL ÁEA só tk tlszlágát ta TZALGRÁ 
ESÖ TY ó bé 38 j 

5imay— Simonyi i 947 

Simay Kristóf életéhez. (Il. dr. Illésy János és ifj. 
Kemény Lajos a. is.) 

— pályája kezdetén. (Il. Csaplár Benedek a.) 
— -ról még egy pár Szó. (I. dr. Versényi György a.) 

Simeon ezüst koporsója Zárában. Szent — (I. dr. Ge- 
recze Péter és dr. Meyer Gotthold Alfréd a.) 

— zárai ezüst koporsójának keletkezéséhez. Adalék 
Szent — (Il. dr. Gerecze Péter és Pór Antal a. is.) 

Simonfai bronzleletről. A — (I. dr. Kohlbach Ber- 
talan a.) 

Simon István. A bihar-udvarii Árpádkori temető. 14 
ábrával. (Arch. értes. XIV. 3.) 

— János. Török rabok  Nógrádmegyében. : [Hadtört. 
okmánytár, 7.] (Hadtört. közlem. XI. 3.) 

— József Sándor dr. Harcz a magánvalóért. (Athe- 
"  naeum XI. 1/4. — XII. 1/2.) 
— Hegel természetphilosophiai rendszere. (Athenaeum 

XV. 1—2.) 
Simonfai kincsleletről. Tekercses bronzfibuláról a — 

(I. dr. Kohlbach. Bertalan a.) 

Simonkai Lajos dr. Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei. 
(Ouercus et guerceta Hungariae.) 49. 40 lap. 1890. 
10 táblával.) 2.40 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 20.) 
— Növényföldrajzi vonások hazánk flórájának jellemzé- 

séhez. 1891. (Math. és term. tud. közl. XXIV. 10.) 1.— 

Simonyi Jenő. A sarkvidéki fölfedezések. Ismertetés. 
(Akad. értes. 10.) 

— Zsigmond. A Beszterczei Szójegyzék. (Nyelvt. közl.. 
XXII. 6.) 

— A főnévi igenévről. Kivonat. (Akad. értes. 6.) 
— A helyesírás kérdéséről. (Akad. értes. 17.) 
— A Hunfalvy-Album. Bemutatta — (Akad. értes. 26.) 
— A jelzős szerkezetek. Kivonat. (Akad. értes. 240.) 

601 
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Simonyi Zsigmond. A Königsbergi Töredék. (Nyelvt. 
közl. XXV. 1.) 

— A Königsbergi Töredék egy érthetetlen helyéről. 
(Akad. értes, 78.) 

— A magyar határozók. A M. Ta. Akadémiától a 
Lukács Krisztina-féle jutalommal kitüntetett pálya- 
munka. 

I. kötet. Második fele. 277—456 lap. 1890. 3.20 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 10.) 
II. kötet. 464 lap. 1895. 8.60 

— A magyar nyelv. A művelt közönségnek. 2 kötet. 
Kis 8". (A M. T. Akadémia Könyvkiadó Vállalata.) 

I. kötet: A magyar nyelv élete. 302 lap. 1889. 
II. , A magyar nyelv szerkezete. 362 lap. 

1899. (Elfogyott.) 
— A magyar nyelv egy külföldi egyetemen. Kivonat. 

(Akad. értes. 44.) 
— A német ,ch" a magyarban. (Nyelvtud. közlem. 

XXIV. 4. 
— A Nyelvtudományi Bizottság félszázados munkás- 

sága. (Akad. értes. 206.) 
— A , Nyelvtudományi Közlemények" a multban és a 

jövőben. (Nyelvt. közlem. XXIII. 1.) 
— A nyelvújítás és az idegenszerűségek. 68 lap. 1891. 

(Nyelvt. értek. XV. 9.) 1.20 
— — U.a. kivonata. (Akad. értes. 14.) 
— A Schlágli szójegyzék. (Nyelvt. közl. XXIII. 4.) 
— Az Ábel-féle szójegyzék. (Nyelvt. közl. XXXI. 2.) 
— Az idegen szók írásához. (Nyelvt. közl. XXIII. 3.) 
— Az igeidők használatához. Kivonat. (Akad. értes. 24.) 
— Az újabb finn nyelvészetről. (Akad. értes. 34.) 
— Alit. (Nyelvt. közl. XXIV. 1.) 
— Analogia és szóvegyítés. (A , Kombinált szóalkotás" 

folytatása.) Kivonat. (Akad. értes. XXIII. [1889.] 5.) 
—- Birálati jelentés a Sámuel-díjról. (Akad. értes. 42.) 
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Simonyi Zsigmond.  Böszörmények. (Nyelvt. közlem. 

c—-- 

e 

XXIV. 3.) 
Délibáb Miskolczon. (Nyelvt. közl. XXIII. 1.) 
Esemény az urálaltaji nyelvészet terén. (Nyelvtud. 
közl. XXIV. 1. és Akad. értes. 51.) 

Ezer — mille — mér(föld) — kilo... (Nyelvtud.  közlem. 
XXIII. 4. i 
Himpellér. (Nyelvt. közl. XXIV. 4.) 
Hold. (Nyelvtud. közlem. XXVIII. 2.) 
Hold reggel". (Nyelvt. közlem. XXV. 1.) 
Jelentés a Lukács Krisztina pályázatról. (Akad. 
értes. 200/201.) 
— — a nagyjutalomról és a Marczibányi-mellék- 
jutalomról. (Akad. értes. 127, 212/213.) 
,, Kincs." (Nyelvt. közl. XXV. 3.) 
Kombináló szóalkotás. 43 lap. 1890. (Nyelvt. fiitelé, 
XV. 3.) —.80 
— U. a. kivonata. (Akad. értes. 8.) 

Minő, milyen. (Nyelvt. közl. XXIV. 4.) 
Mondattani vázlatok. I. A hiányos mondatok. (Nyelvt. 
közl. XXV. 1.) 
Mutató a , Nyelvtudományi Közlemények" 1—XXV. 
évfolyamához. 52 lap. 1895. 2— 
Német és magyar szólások. Ismertetés. (Akad. érte- 
sítő 48, 74.) 
Német szavainkhoz. (Nyelvtud. közlem. XXIII. 1.) . 

Nyelvészeti füzetek. [I/IV. Ismerteti Tolnai Vilmos. 
(Nyelvt. közl. XXXIII. 1.) 
Nyelvtudományi Közlemények jövőbeli programmja. 
S. Zs. előterjesztése alapján. (Akad. értes. 39.) 
Olasz szavainkhoz. (Nyelvt. közl. XXIII. 1—3.) 
Osszét szók a magyar és az ugor nyelvben. (Nyelvt. 
közl. XXIV. 1.) 

, Ősi dicsőségünk." (Nyelvt. közlem. XXIII. 2.) 
Panyóka. (Nyelvt. közlem. XXIV. 2/3.) 
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Simonyi Zsigmond. Révai Grammatikájának III. kötete. 
(Akad. értesítő 216.) 

— Szarvas Gábor emlékezete. (Akad. értes. 95.) 
— — szobránál. Elmondotta — 1898. junius 19-én. 

(Akad. értes. 103.) 
— Szláv szavaink eredetéhez. (Nyelvt. közl. XXV. 1.) 
— Szókombinálás és szóképzés. (Nyelvt. közl. XXIV. 2.) 
"—. .— U. a. kivonata. (Akad. értes. 56.) 
— "Tüzetes magyar nyelvtan történelmi alapon. Balassa 

József közreműködésével írta — I. kötet: Magyar 
hangtan és alaktan. Irták Balassa József és Simonyi 
Zsigmond. XVI és 735 lap. 1895. (Elfogyott.) 

— 6. U.a. ismertetése. (Akad. ért. 70. és 1. Zolnai Gy. a. is.) 
— Valaki és néki. (Nyelvt. közl. XXIV. 3., XXV. 1.) 
— (1. Finály Henrik, , Budenz József: Az ugor nyelvek 

alaktana" 3. füzet, , Révai János Miklós" és , Nyelv- 
tudom. Közlem." a. is.) 

. Simor János T. (I. , H." a. 
Simulósíkok. Stationarius — (I. Rados Gusztáv a.) 
Sinai Miklóshoz, Cornides Dániel levele — (Il. dr. 

Dézsi Lajos a.) 
Sinapius János emléksorai. (1. Rexa Dezső a.) 
Singularitásairól. A folytonos függvények  Fourier-féle 

sorának — (Math. és term. tud. értes. XXVIII. 5.) 
— -okról. Általános tételek az algebrai és logarith- 

mikus — (Il. Dienes Pál és Dienes Valéria a.) 
Sismikus tünemények új geometriai elmélete. A — (I. 

Kövesligethy Radó a.) 
Sitét. (Irod. tört. közl. VI. 1.: , Ad vocem.") 
Sikmozgású érdes testek ütközése. (I. ifj. Szily K. a.) 
Sír. Ipolykeszi ős — (I. Wagner István a.) 
— Jász-alsó-szent-györgyi — (I. Held Viktor a.) 
— Mezőkászonyi gót — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— Római — (I. , ab" a.) 
— Zala-szántói halmok és két magyar lovas — (Il. 

Darnay Kálmán a.) 
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Siralma. Székellyek — (Hadtört. közl. IX. 3.) 
Siralmas énekek gróf Zrinyi Miklós halálára 1664-ből. 

Német — (Il. dr. Bleyer Jakab a.) 

Sírdombok. Kúnhalmok Fejérmegyében. Az algólágatt 
iványi — (Il. Nagy Géza a.) 

Síremlék Carlisle mellett : legyezőt tartó nő. Antik — 
Ábra. (Arch. értes. XI. 2.) 

— Budavári — Ábrával. (Arch. értes. XVI. 2.) 
. — és Péczely József. A debreczeni Csokonai — (Il. dr. 

Barcsa János a.) 
— Lajtapordányi római — (Arch. értes. XVII. 3.) 
— Adguincumból. Római — (Il. dr. Szendrei János a.) 
— történetéhez. Adalék a debreczeni Csokonai — (I. 

. dr. Barcsa János a.) ; 

— -e. Apaffi György — (I. dr. Eber László a.) 
— — Aurelius császár leányának állítólagos — (Arch. 

értes. XIII. 1.) 
— — Gyulafehérvártt. Hunyadi János kormányzó állí- 
.  tólagos — (I. dr. Boncz Odön a.) 
— — Nápolyban. Mária nápolyi királyné, magyar ki- 

rályleány — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
— — Perecseni ev. ref. templom és — (I. Fetzer 

János Ferencz a.) 
— — Rómer Gáspár pozsonyi kanonok — (I. Dankó 

József a.) 
— — -i. A Hunyadiak — (. dr. Éber László a.) 
— — — A kassai dóm régi — (1. Mihalik - József a.) 
— — — Nagyszombatban. "Oláh Miklós és Drugeth 

György — (I. dr. Gyárfás I. Tihamér a.) . 
— -ének leleplezésekor. Szádeczky Lajos l. t. beszéde 

Jakab Elek — (Akad. értes. 142.) 
— -eiről. A győri székes templom — (Il. id. Storno 

Ferencz a.) ; 
— -ek áttekintő osztályozása. A pannoniai — (l. 

Hampel József a.) 
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Síremlékeken. Figurális domborművek pannoniai — 
: (I. Hampel József a.) 

— —. -ről. A lazonyi — (Il. Csoma József a.) 
— -ről a  szamosújvár-németii ev. ref. templomban. 

Egy — (Il. Ornstein József a.) 
. Sírhalma a Szerémségben. Magyar vitézek — (Had- 

tört. közl. I. 4.) 
— -halmok. A király-helmeczi — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
—. — -ról. A királyhelmeczi — (I. Lehóczky Tivadar a.) 

" - -hantok. Az abaligeti cseppkőbarlang és a közelében 
lévő rómaikori — (I. Wosinszky Mór a.) 

— -ja. Ujlaki Lőrincz — (I. Kropf Lajos a.) 
— -jának helye Anonymus szerint. Árpád — (I. dr. 

Wekerle László a.) 
— -járól. Zománczos kereszt Bakacs Tamás —(l.,H.J." a.) 
Sírkő töredéke: legyezőt tartó nő. Antik dombor- 

műves — Ábra. (Arch. értes. XI. 9.) 
— Sopronyban. Római — (I. Bella Lajos a.) 
— -ről. A keczer-pekléni — (I. Csoma József és dr. 

Keczer Géza a. is.) 
— — A somlyó vásárhelyi római — (I. Lukcsics J. a.) 
— -köve. Szapolyay Imre — (Il. Csoma-Csergheö a.) 
— — Theillesius Borbála — (1. dr. Roth Viktor a.) 
— -kövei. A győri székesegyház középkori — (Il. Varju 

Elemér a.) 
— — Szapolyai István és Csetneky István — (l. 

Csoma-Csergheö a.) 
— — -ről.A gyulafehérvári székesegyház — (1. Varju E. a.) 
— — — A soproni Szent Mihály templom — (Il. Varju 

Elemér a.) 
— kövek. Jelvényes ókori zsidó — (I. dr. Krausz §. a.) 
— — -ről. Még néhány szó a gyulafehérvári , Hunyadi" — 

(ae. Boncz Ödön a.) 
— — — Régi kassai — (I. Mihalik József a.) 
— -véről Apulumban. Zeno nevű katona — (Il. dr. 

Cserni Béla a.) 
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Sírlelet a régibb középkorból. Abonyi — (I. dr. Éber 
László a.) 

— Nagy-Kapornakról. (Zalá m.) Árpádkori — Ábra. 
(Arch. értes. XXVII. 1. 

— Zemplén vármegyében. Árpádkori — (I. Dókus Gy. a.) 
— Ártándi — (Il. Cséplő Péter a.) 
—  Nagykapornoki honfoglaláskori — (1. D. K. a.) 
— Nagy-mányoki népvándorláskori — (Il. dr. Wosinszky 

Mór a.) ; 
— Oroszlámosi magyar pogánykori — (Arch. értes. 

ak VELT. 2.) : 
— alapján: Ókori kocsi helyreállítása a somodori — (Il. 

Gaul Károly a 
."— Salamoni — (I. Száraz Antal a.) 
— Egy érdekes szabadkai — (I. Bibó-Bige György a.) 
— a szenterzsébeti sírmezőről. Ábra. (Arch. értes. 

XVI. 2.) 
— -ek jellemzése. A hunn-avar és magyar pogánykori — 

(I. Nagy Géza a.) 
— — A magyar pogány — (Il. Pulszky Ferencz a) 
— — a régibb középkorból. (I. dr. Eber László és Nagy 

Géza a.) 
— 6 A szeged-röszkei — (I. Reizner János a.) 
— —. a régi középkorból. Abonyi — (Il. dr. Éber L. a.) 
— — Zemplén vármegyében. Árpádkori — (I. Dókus 

Gyula a.) - 
— — Budakeszii — (I. Mahler Ede a.) 
— — Császári (Komárom m.) — (Il. dr. Mahler Ede, 

dr. Kuzsinszky Bálint és Hampel József a. is.) 
— — Gyöngyösön. Skytha — (I. dr. Márton Lajos a.) 
— —- Magyar pogánykori — (I. Reizner János a.) 
— — Ocskón. Nyitra m. Középkori — (1. Sándorfy 

Nándor a.) 
— — -ről. A bodrogh-monostorszegi — (I. Gubitza . 

Kálmán a.) 
— — — a, vaskorból. (I. Darnay Kálmán a.) 
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Sírleletekről. Szentes határában Donáton. Avar — 
(1. Csallány Gábor a.) 

— — — Bácsi honfoglaláskori — (I. Gubicza Kálmán a.) 
— -ről. A galamboki — (I. Darnay Kálmán a.) 
— — A hódsági kelta lovas urnás — (I. Roediger 

Lajos a.) 
— — A kassai — (Il. Mihalik József a.) 
— — A kecskeméti Miklóstelepi — (I. Kada Elek a.) 
— — A répási — (Il. dr. Könyöki Alajos a.) 
— — A szeged-domaszéki magyar pogánykori  — (l. 

Reizner János a.) 
— — A tarczali — (Il. dr. Jósa András a.) 
— — Szeghegyen Bács-Bodrog m. Koraközépkori lovas — 

(. Roediger Lajos a.) 
Sírmezeje Zalatna közelében. A Korábia bányászata 

és kettős — (1. Téglás Gábor a.) 
— -mező és földvár. A bogojevai — (Il. Cziráky Gy. a.) 
— — A czikói (Tolna m.) — (1. Wosinszky Mór a.) 
— —  Hódmezővásárhelyen. A tarjánvégi — 2 képes 

táblával. (I. Kárász Leó a.) 
— — A závodi — (Il. Wosinszky Mór a.) 
— — Az orosházai — (Il. Majláth Béla a.) 
— — Gombosi — (Il. Pogány Jenő a.) 
— — a régibb középkorból. Győri — (I. Börzsönyi 

. . Arnold a.) 
— — Erdélyben. La Töne — (Arch. értes. XXI. 3.) 
— — a bessenyei papréti birtokon Mosonymegyében. 

Népvándorláskori — (Il. dr. Sőtér Ágost a.) 
— — a szentesi határban. Régi germán — (Il. Csallány 

Gábor a.) 
— — -ben. 1904. évi kutatások az abonyi régibb 

középkori — (Il. dr. Márton Lajos a.) 
— — -ből. Új leletek az abonyi régibb középkori — 

(I. dr. Márton Lajos a.) 
— — -k tudományos fölkutatására. (Gyakorlati útba- 

igazítás régi — (Il. dr. Sőtér Agost a.) 
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Sírmezőkből. FEkszerek a lengyeli  neolith-kori — . 
(I. Wosinszky Mór a.) 

— — -n. Ásatások a csunyi — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
— — -ről. A czikói — Ábrával. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— — — A karászi — (I. dr. Jósa András a.) 
— — — A varasdi (Tolna m.) népvándorláskori — (l. 

Wosinszky Mór a.) 
— — — a n. múzeumban. Keresztke és karika a 

karászi — Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
— — — Római kori lelet a szentlőrinczi — Ábra. 

(Arch. értes. XVI. 2.) 
— — —  Sírlelet a szenterzsébeti — Ábra. (Arch. értes. 

X.VI. 2.) 
Sírok. A magyar pogánykori — (Il. Pulszky Ferencz a.) 
— Dunapentelén. Avarkori — (Il. dr. Hekler Antal a.) 
— Dunaszekcsői római — (I. ,a. b." a.) 
— Illmitzi — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 

.- — Kókai honfoglaláskori lovas — (I. ifj. Frey Imre 4.) 
— a csongrádi határban. Középkori — (Arch. értes. 

9.4 3 pista Ra A 
— Tinnye vidékén. Pest m. Lovas — (I. Vásárhelyi G. a.) 
— Magyarhoni lovas — (I. Nagy Géza a.) 
— Budán és környékén. Római — (I. dr. Kuzsinszky 

Bálint a.) 
— Pécsett. Római — (Arch. értes. XVII. 3.) 
— a soproni Deák-téren. Római — (Arch. értes. XI. 3.) 
— -ban talált edényekről Torda-Aranyos vármegyében. 

Őskori — (Il. Téglás István a.) 
— -ról. A bihari honfoglaláskori lovas — (I. dr. Kará- 

csonyi János a.) 
— —- A gombási népvándorláskori — (Il. Herepey K. a.) 
— — A tiszazughi lovas — (Il. Kovách Albert a.) 
— — Gyertyánosi és bedelői halom — Torda-Aranyos 

m. (1. WFenichel Samu a.) 
— —  Torontálmegyében. Lovas halom — (Il. Kisléghi 

Nagy Endre a.) 
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Sírokról. Pecze-szent-mártoni régi — (1. Cséplő P. a.) 
— —- Pogány magyar — (1. Börzsönyi Arnold a.) 
— —- Szilasbalháson. Római — (I. Németh József a.) 
— — Alsó-Szent-Mihályfalván. Római és más — (Il. 

Téglás István a.) 
. — — Tisza-zughi lovas. — (I. Kovách Albert a.) 

Sírrablás meséje. A — (I. Kropf Lajos a.) - 
Sírról. Fonyódi urna — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Beregszászon. Honfoglaláskori — (1. Lehóczky T. a.) 
— Kelta lovas — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Tiszakeszii urna — (I. Végh Kálmán Mátyás a.) 
Sírtáblái. A nemzeti múzeum legrégibb pannoniai — 

(I. Hampel József a.) 
Sisak. Okori — (Il. Hampel József a.) 
Sismikus tünemények új geometriai elmélete. A — (l. 

Kövesligeti Radó a.) 
Sitét. (Irod. tört. közlem. VI. 1: , Ad vocem.") 
Sivatagjain. Stein Aurél tanulmányútja a chinai Tur- 

kesztán — (Il. Duka Tivadar a.) 
Sikban. Többszörös poláris reciprocitás a — (I. Vályi 

Gyula a.) 
Skeptikusok és atheisták legyőzésére. Berkeley dialo- 

gusai a — (Il. dr. Pekár Károly a.) 
Skultéty százados. (Hadtört. közl. V. 2.) 
Skytha aranylelet gyomai halomsírból. (1. dr. Márton L.. a.) 
— leletek. A nagy-enyedi — (Il. Herepey Károly a.) 
— — és emlékek folytatása. A n.-enyedi — (I. Herepey 

Károly a.) 
— -ről. Sümegvidéki — (I. Darnay Kálmán a.) 
— régiségek. Magyarországi — (Il. Reinecke Pál a.) 
— sírleletek Gyöngyösön: (1. dr. Márton Lajos a.) 
Skythiai emlékek Magyarországban. (I. dr. Hampel J. a. 
— régiség a bukaresti múzeumban. Ábra. (Arch. értes. 

XIV. 5. 
— — Néhány — 1 ábrával. (1. Smirnoff a.) 
Skythák. A — (Il. Nagy Géza a.) 
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Skytte Benedek követjelentései 1651—1652-ből. (I. 
Szilágyi Sándor a.) 

Slovenská rec I. (I. dr. Czambel Samu a.) 

Smirnov munkáiról. Setülü EK. — (I. M. J. a.) 
— Néhány skythiai régiség. 1 ábrával. (Arch. értes. 

HEV. Ji 
Socialismus. A — (I. Földes Béla a.) 
— eszméjének újabb phasisai. A — (I. Várnai Sándor a.) 
— és a szövetkezeti mozgalom. A — (Il. Várnai S. a.) 
— mint politikai és gazdasági szervezet. A — (I. Vár- 

nai Sándor a.) 
— Petőfi és a — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 

Oroszországban. Zsidó — (Athenaeum XII. 1.) 
a. -a. Leconte de Lisle eszményi —  (l.- Pászthory 

János a.) i 

Sociologia. Politika és — (I. Ofner Jenő a.) 
— (Társadalomtan.) A — (I. Kun Sámuel a.) 
— a tudományok sorában. A — (I. Kun Sámuel a.) 
— sarktétele. A — (I. Hegedüs Lóránt a.) 
— -ához és a többi társadalmi tudományhoz való viszo- 

nyához. A jogtörténet a — (I. dr. Tihanyi Lajos a.) 

Sodronyos pánczéljai. A n. múzéum — (Il. Majláth 
Béla a.) ; 

— -zománcz. A középkori magyar — (Arch. értes. 
AIT. 5.) 

— — kérdéséhez. A középkori — (I. Kövér Béla a.) 
— — Lengyelországban. A magyar — .(1. Lepszky 

Lénárd a.) 
— —  Harczias Frigyes kardján. A — (I. Hpl. a.) , 
— — -os emlék a n. múzeumban. Két — (I. dr. Eber 

László a.) 
— — — kelyhe. A vármiai székesegyház — (I. Veress 

Endre a.) 
— — — korona a nürnbergi germán múzeumban. (l. 

Kövér Béla a.) 

kt, MARE dügjébájst úizákon vlakésetái 14 SSZÉSET SÁTÁN ET 
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, Sodrony-zománczos kupával az orsz. iparművészeti 
múzeumban. XVI. századi vadászserleg — Ábra. 
(Arch. értes. XXIX. 2.) 

— — — művek külföldi múzeumokban. Magyar — (l. 
. Mihalik József a.) ; 

— zománczú kehely a kassai ev. ref. eklézsia tulaj- 
donában. (il. Mihalik József a.) 

Sohan. (1. Kalmár Elek a.) 
, Sok hűhó semmiért" első magyar fordításairól. A — 

(I. Bayer József a.) 
Sokaságok intrinseca geometriájához. A kétméretű — 

(I. Schlesinger Lajos a.) — . 
Sokrates ethikájának aporiája? Honnan ered — (I. Hörk 

József a.) 
Sokszögek elméletéhez. Adalék a szabályos — (I. 

Rados Gusztáv a.) 
Solferinói csatában. 1859 junius 24. A 10-ik huszár- 

ezred közlegényeinek hőstettei a — (Hadtört. közl. 
I TT2) 

Soltész. (Il. L. V. a.) 
Solymár, dombormű XV. századi mázas köze as őr in 

Nadabról. (Arad m.) Ábra. (Arch. értes. XII. 2.) 
Solymossy Endre. Az oklándi kunhalmokról Udvarhely 

vármegyében. 2 ábrával. (Arch. értes. XV. 5.) 
Somkerekről. Határozatlan agyagtárgy — Ábra. (Arch. 

értes. XV. 2.) 
Somló Bódog dr. Adalék a matriarchális családi szer- 

vezet kérdéséhez. (Athenaeum VIII. 3.) 
— Sándor. IV. István. (1. , Magyar tört. színműtár" 

VI. kötet.) 
Somlyói (Zala m.) leletekről a hallstatti korból. (I. 

Darnay Kálmán a.) 
Somlyó-vásárhelyi római sírkőről. A — (I. Lukcsics J. a.) 
Somodori sírlelet alapján. Okori kocsi helyreállítása 

a — (]. Gaul Károly a.) 
— -on lelt ókori kocsi. A — (Arch. értes. XI. 3.) 
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Somogyi Edének , Szumirok és magyarok" cz. könyvé- 
ről. Munkácsi Bernát. jelentése — (Il. Munkácsi B. a.) 

— Gedeonhoz. Pázmándy Dénes levele — (I. Kara 
Győző a.) 

Somogy-i leletek. (I. ,D. K." a.) 
Somogymegye közgazdasági és közművelődési állapota. 

(. gróf Széchenyi Imre ifj. a.) 
— -i Kiliti községi lelet. A — Ábrával. (I. Börzsönyi 

Arnold a.) j 
— — leletek. (I. D. K. a.) 
— — rég. társulat. A — (Il. ,X. Y." a. 
— — régiségek. 2 képes táblával. (Arch. értes. XV. 5.) 
— -ében. Bronzkori leletekről — (I. Melhárd Gyula a.) 

. Somogyomról Kisküküllőmegyében. Római kőemlékek a 
Nagy-Kisküküllő közti — (I. Téglás Gábor a.) 

Somogyvári Szent-Egyed (Aegidius) monostor-templom 
maradványai. A — (Il. Gerecze Péter a.) 

Sonkádi bronzkardról. A — (I. Mihalik József a.) 
Soós Antal. Képzőművészeti feladataink. I. (Athenaeum 

V.:2.) 
— Elemér. A felsőkubinyi várhelyről. 2 ábrával. (Arch. 

értes. XXVI. 1.) 
— A munkácsi vár. (Hadtört. közl. XI. 3—4.) 
— Sóvári — Az 1278-ik évi morvamezei (dürnkruti) 

csata. 3 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. III. 4.) 
— Sóvári — IV. László király adománylevele György 

mesternek 1285-ből. Közli — (Hadtört. közl. III. 4. 
és Hadtört. okmánytár.) 

Sophokles és Euripides szóképeivel. Aliétaphanos SZzó- 
képei, összehasonlítva Aeschylus — (1. Pecz Vilmos a.) 

Sopron melletti Purgstall földvára és urnatemetője. 
A — (I. Bella Lajos a.) 

Sopronban. Római borostyánkő leletek — (I. Bella [.. a.) 
—e a leletekről — (Il. Bella Lajos a.) 
— —. régiségek — (Arch. értes. XXV. 3.) 
— — sírkő — (Il. Bella Lajos a.) 
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Sopronból. Újabb föliratos kövek — (I. Bella Lajos a.) 
Soproni ásatások. 11 ábrával. (Il. B. L. a.) 

 — 

kései 

tet 

hee 

szseeei 

emlékek. (Il. Bünker Rajnárd a.) 
Deák-téren. Római sírok a — (Arch. értes. XI. 3.) 
kőemlék föliratáról. Egy — (I. Domaszewsky A. a.) 
leletekről. (1. Bella Lajos a.) 
leletről. Nehány — (1. Bella Lajos a.) 
múzeumban. Rejtélyes bélyegű cseréptárgyak a — 
(I. Kugler Alajos a.) 
ősleletekről. Újabb — (I. Bella Lajos a.) 
Purgstallon. Ujabb ásatás a — (Arch. értes. XIV. 5.) 
régészeti társulat közgyűlése." A — (Arch. értes. 
XXV. 3.) 
— — második évkönyve. (l. ,ab" a.) 
— — 1891. évi kutatásai. (1. Bella Lajos és ,ab" 

. alatt is.) 
Szent Mihály templom sírköveiről. A — (I. Varju 
Elemér a.) 
-megye növényföldrajza és flórája. (1. Gombocz KE. a.) 
— rendeihez, rendelete Eszterházy Pál gróf nádor- 
nak. (Hadtört. okmánytár 8.) 
— és Sopron sz. kir. város múzeumában. Vezető — 
MLYS KISA) 5 
— és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról. (I. 
Bella Lajos a.) : 
-megyei leletekről. (1. Bella Lajos a.) 
— múzeum néhány érdekesebb tárgyáról. A — (l. 
Bella Lajos a.) 
— régiségekről. (1. Darvas Orbán a.) 
-megyéhez az 1655-ikévi honvédelmi törvény végre- 
hajtása iránt. Wesselényi két levele — (I. dr. Merényi 
Lajos a.) 

Soralakok az ,e" számára. Új — (I. Rados Gusztáv a.) 
Sorokról. A Fourier-féle — (I. Fejér Lipót a.) 
Souches Lajos tábornagy arczképe. Koháry István és 

De — Melléklet. (Hadtört. közl. VII. 3.) " 
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Southey Róbert. Nelson életrajza. Fordította Reményi 
Antal. (A M. Tud. Akadémia, Könyvkiadó Vállalata. 
Új folyam L. kötete.) Kis 80. XVI és 428 lap. 1902. 
Számos melléklettel. Ára fűzve 9.— 

egész vászonkötésben  6.— 
Sóbányi Gyula. A Duna balparti mellékfolyóinak 

hydrografiája, különös tekintettel a terasse-képződ- 
ményekre. 152 lap. 44 ábra. 1905. (Math. és term. 
tud. közl. XXVIII. 3.) 9.— 

Sóinak megismeréséhez. Adatok az a-sulfonormalcapron- 
savnak és — (Il. Bittó Béla a.) 

. — -ra. A szénsav bontó hatásáról az alkalifémek — (1. 
Liebermann Leó a.) 

Sók jelentőségéről a szervezet  anyagcseréjében. A 
szervetlen — (Il. Hirschler Ágoston és Terray Pál a.) 

Sókeverékek vizes oldatainak elméletéhez. Adatok a — 
(I. Liebermann Leó és Bugárszky István a. is.) 

— -sav, — natriumhydroxyd — és konyhasó lekötő- 
képességéről. A fehérjenemű anyagok — (I. Bugárszky 
István és Liebermann Leó a.) 

Sósforrások chemiai elemzése. A tordai — (I. Nuricsán 
j József a.) 
— -tó vizének chemiai elemzése. A kérői kénes ásvány- 

vizek és a kolozsi nagy — (I. Hankó Vilmos a.) 

Söreghi leletekről. Sasüllési és — (1. Reizner János a.) 

Sörös Pongrácz. Franyó Remig felségárulási pere. 
Kivonat. (Akad. értes. 242.) 

— — U. a. 42 lap. 1910. (Történ. értek. XXII. ati 

— Guzmics Izidor apáti naplója. (Irod. tört. közlem. 
XIII. 3—4.) 

Sőtér Ágost dr. A bruck-ujfalusi ásatásról. 11 ábrával. 
(Arch. értes. XIX. 4.) : : 

— A gátai ásatásról. (Moson m.) 2 ábrával és 2 képes 
táblával. (Arch. értes. XVIII. 2.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. ; 61 
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Sőtér Ágost dr. A gátai ásatások folytatásáról. 14 
ábrával. (Arch. értes. XIX. 1.) 

— Ásatások a csúnyi sírmezőn. (Arch. közlem. XIX.) 
— Csúnyi és oroszvári ásatások. 2 képes táblával.. 

.. . (Arch. értes. XIV. 4.) 
— Gyakorlati útbaigazítás régi sírmezők tudományos 

fölkutatására. (Arch. értes. XIV. 4.) I 
—  Illmitzi sírok. (Arch. értes. XVI. 3.) 
— [Lajtafalusi ásatásról. 3 ábrával. (Arch. értes. XIX. 5.) 
— Mosonymegyei ásatások. (Arch. értes. XV. 1.) 
—  Mosony-Szolnok és Mosony-jeselhofi bronzkori leletek. 

2 képes táblával. (Arch. értes. XII. 3.) 
—  Népvándorláskori sírmező a besenyei papréti bir- 

tokon "Mosonymegyében. 5 képes táblával és 20 
.. ábrával. (Arch. értés. XIII. 3.) . 

— Római leletekről Oroszváron. (Arch. értes. XI. 3.) 

— TF. (Arch. értes. XXV. 1.) 
Sövényházán. Éremlelet — (I. Reizner János a.) 

Spalatói congressus. (Arch. értes. XIV. 4.) 
Spalax. Species Generis — (Il. dr. Méhely Lajos a.) 
— hungaricus (Typhlus) központi idegrendszere. (l. 

Ráthonyi Reusz Frigyes a.) 
— sok pliocaenkori őse. Prospalax priscus (Nhrg) a 

mai — (Il. dr. Méhely Lajos a.) 

Spanyol alaptörvényhozásra. A tudományos és irodalmi 
kitünőségek jogczíme a felsőházi tagságra az európai 
államok alkotmánytörténelmében, különös tekintettel 
a — (I. Schvarcz Gyula a.) 

— Atilla-dráma. Két — (I. ,1-34- b." a.) 
— inguisitió. A — (I. Ballagi Aladár a.) 

Speciebus ebrietatis. De XII — (I. Sz. Á. a.) 

Species generis spalax. (1. dr. Méhely Lajos a.) 

Specificátió. A — (Il. dr. Hoffmann Pál a.) 

Spektrál-photographiai tanulmányok. (1. Gothard Jenő a.) 
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Spektroskopiai és photometriai adatokból. $ Lyrae 
pályaelemének kiszámítása — (l. Terkán Lajos a.) 

"—- -kus megfigyelések az ó-gyallai csillagdán. (1 Kon- 
koly Miklós a.) 

Spektruma. Az égi testek — (I. Kövesligethy Radó a.) 
— Nova Aurigae — (Il. Gothard Jenő a.) 
— , összehasonlítva nehány bolygószerű köd spektrumá- 

val. Nova Aurigae — (Il. Gothard Jenő a.) 
— -analysis két parameteregyenlete. A — (I. Köves- 

ligethy Radó a.) 
Spencer Herbert. (Il. dr. Pauler Ákos a.) 
— a társadalmi élet fejlődéséről. (1. dr. Pekár Károly a.) 
— a társadalom jövő fejlődéséről. (1. dr. Pekár Károly a.) 
"— ethikája. (I. dr. Lechner László a.) 
— -féle ősök tapasztalata. A Platoni eszmetan és a — 

(I. dr. Pekár Károly a. 
— Wells Tamás k. tag T 1897. szept. 17-én. (Akad. 

értes. 101.) 
— (1. Bourdeau János ,A jelenkori gondolkozás mes- 

terei" a. is.) : 
Sphaeriái. Magyarország és társországainak — (I. Hazs- 

linszky Frigyes a.) 
Spincterolysis anterior. (Il. dr. Schúlek Vilmos: A 

szembogár-szűkítőnek kiszabadításá.) 
Spiniizhofer József. (Hadtört. közl. I. 1.) 
Spinosi L. ocultatis. A szerbtövis hazája és vándor- 

lása.. De origine atgue itineribus Xantii — (I. dr. 
Borbás Vincze a.) 

Spitzer Mór. A pozsonyi koronázási székesegyház újí- 
tási munkálatai. (Arch. értes. XII. 4.) 

Sporáinak életképességéről. A Botrytis, Monilia és 
Coniothyrium — (Il. Istvánífi Gyula a.) 

Sporák életképességéről. Vizsgálatok a Botrytis — 
(I. Istvánífi Gyula a.) 

Spöttl gyűjteményében Bécsben. Népvándorláskori bronz- 
ékszerek — Ábra. (Arch. értes. X. 83.) 

61" 
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Stadium. (Il. gr. Széchenyi István munkái. II. sorozat. 
II. kötet.) 

— megjelenésének története. A — (Il. dr. Viszota Gyula és 
Kautz Gyula a. is.) 

, Stadium" megírásának története. (Gróf Széchenyi Ist- 
ván.) A — (Il. dr. Viszota Gyula a.) 

Statika köréből. Vizsgálatok a chemiai — (I. Bugárszky 
István a.) 

— -ilag határozatlan reactiójú csuklós tartók grafikai 
elméletéről. A — (I. Kherndl Antal a.) 

— -ája. A folytonos erőtér — (Il. ifj. Szily Kálmán a.) 
Stationarius simulósíkok. (I. Rados Gusztáv a.) 
Statisztikai évkönyv. Közgazdasági és — (Akad. ért. 7.) 
— vizsgálódások a XIX. század gabonaárainak alaku- 

lásáról. (Il. Földes Béla a.) 
— -ánk reformjáról. Igazságügyi — (I. Ráth Zoltán a.) 
— — népünk korviszonyai és halálozási — (I. Ráth Z. a.) 
Statuta et articuli municipiorum hungariae cis-tibisca- 

norum. (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 
— — — — trans Danubianorum. (Il. , Magyar jogtör- 

téneti emlékek" V. kötet.) 
— — — — hungariae trans-tibiscanorum. (1. , Magyar 

jogtörténeti emlékek" III. kötet.) 
Statutorum  hungariae municipalium. Corpus — ((l. 

, Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 
Statutumai. A bolognai jogi egyetem XIV. és XV, 

századi — (ll. Békefi Remig a.) 
— -ok 1870—1799 és városi statutumok 1404—17783. 

Kiváltságos kerületi — (I. , Magyar jogtörténelmi 
emlékek" II. kötet II. fele.) 

— — 1376—1800. Szab. kir. városi — (I. , Magyar 
jogtörténeti emlékek" IV. 2.) 

— — Vármegyei — (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" 
V. kötet 1-ső fele a.) 

— — Városi — (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" 
V. kötet 2-ik fele a.) 
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Staub Móricz. A Cinnamomum-genus az ősvilágban. 
(Math. és term. tud. értes. XIX. 4.) 

— 1. tag T 1904. április 14. (Akad. értes. 173.) 
: . — 1. tag ravatalánál 1904. ápr. 16-án. Klein Gyula rt. 

gyászbeszéde — (Akad. értes. 174/175.) 
— 1. tag fölött. Emlékbeszéd — (I. Mágócsy-Diétz §. a.) 

Staurotheke. Az esztergomi — (I. Ráth György a.) 
Stáckel Pál. A képzetes számok elmélete Bolyai János 

hátrahagyott irataiban. (Math. és term. tud. értes. 
XVII. 3.) 

— A nem euklidikus geometria története, Bolyai János 
hátrahagyott irataiban. (Math. és term. tud. értes. 
XVIII. 4.) 

.— Bolyai János térelmélete. (Math. és term. tud. értes. 
A XI 2.) 

— Vizsgálatok az absolut geometria köréből, Bolyai 
János hátrahagyott irataiban. (Math. és term. tud. 
értes XX. 2.) 

— (I. Bolyai Farkas a. is.) 
— és Kürschák József. Bolyai János észrevételei 

Lobatschefskij Miklósnak a parallelákra vonatkozó 
vizsgálataira. (Math. és term. tud. értes. XX. 1.) 

Stein Aurél, k. tag levele Duka Tivadar t. taghoz. 
(Akad. értes. 205.) 

— — leveléből. (Akad. értes. 84.) 
— - tanulmányútja a chinai "Turkesztán sivatagjain. (1. 

Duka Tivadar a.) 
— k. tag újabb levelei. (Akad. értes. 218.) 
— — — ünneplése Cambridgeben. (Akad. értes. 243.) 

Stein Lajos. A szellemtörténet alaptörvénye. Bevezető 
gondolatok a philosophia újjászületéséről a renais- 
sance-korszakban. Kivonat. (Akad. értes. 56.) 

Steindl Imre. Az új országházról. (Akad. értes. 111.) 
— 1]. tag T 1902. augusztus 31. (Akad. értes. 161. és 

Arch. értes. XXII. 4.) 
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Steiner Lajos. Az 1892. II. üstökös pályája. (Math. és 
term. tud. értés. XV. 1.) 

—  Köralakú nyilás fényelhajlási jelenségének intenzitási 
viszonyairól. (Math. és term. tud. ért. XI. 8/9., XII. 1.) 

Stellariuma és a , Scala coeli." Temesvári Pelbárt — 
(I. Katona Lajos a.) 

Stendhal. (Il. Bourdeau János: ,, A jelenkori gondolko- 
zás mesterei" a.) 

Stenographiával. Gáti István steganographiája, kapcso- 
latban a, modern — (I. Vikár Béla a.) 

Stephanie Adolf. A budai királyi palota, a pozsonyi és 
dévényi várak a multban. 11 szövegbeli rajzzal és 
3 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. IX. 4.) 

— Szigetvár építészete és ostroma 1566-ban. 2 szöveg- 
beli rajzzal és 1 rajzmelléklettel. (Hadtört. közlem. 
ix. 29 

Stereochemiai tanulmányok. (1. Fabinyi Rudolf a.) 
Stereotropismusáról. A Brachyurák és Paguridák — 

(I. Veress Elemér a.) 
Sterne Ferencz id. A győri székes templom síremlé- 

keiről. (Arch. értes. XVIII. 2.) 
Stettner György tizennégy levele Fábián Gáborhoz. 

(Akad. értes. 248/249.) 
Steuer János. A mordvin határozók, tekintettel a finn 

nyelvre. (Nyelvt. közl. XXII. 6.) 
— Szófejtés: m. isten. (Nyelvt. közl. XXI. 6.) 
Stiassny Róbert. Két festmény a XV. századból. Két 

ábrával. (Arch. értes. XVI. 5.) 
Stier Theofil. k. tag T 1895. május 23-án. (Akad. 

értes. 17.) 
Stiljáról. A középkori magyar irodalom — (I. Imre 

Sándor a.) 
Stin Tamás pohara. Ábrával. (Arch. értes,. XVI. 4. és 

SL ALÁ 
Stipendiumok külföldi egyetemeken. Magyar — (I. 

Ballagi Aladár a.) 



"zs zaggátlű 
kőne 

szig ig keré 

Stirner—Strozza 967 

Stirner mint moralkritikus. (1. Várnai Sándor a.) 
Stomfavidéki régiségek. (. 5—i N—r a.) 
Storno Ferencz id. A győri székestemplom síremlékei- 

ről. (Arch. értes. XVIII. 2.) : 
Stoss család. A — (Il. Száraz Antal a) 
Strassburgi gyógyszertani intézet dolgozójából. Közle- 

mények a — (I. Vas Frigyes a.) 
Stratégiai és közgazdasági jelentősége. A Tabula-Peu- 

tingeriana hármas dáciai útvonalából az Uj-Palánká- 
tól Zsuppáig vagyis a Bisztra-Temes egyesülésénél 
fekvő Tibiscumig vezető nyugati útvonal helyrajza, 
hadállásának — (I. Téglás Gábor a) 

Strausz Adolf. Régi bolgár ezüstkupa. (Arch. értes. 
MAIL. 1.) 
— Ármin. A dioptrikai rendszer osztályozása. (Math. 

. és term. tud. értes. XVIII. 3.) 
— A ritkítás fokának befolyása a Röntgen-féle tünemé- 

nyekre. (Math. és term. tud. értes. XIV. 3.) 
— Röntgen-sügarak által talált testek, mint új Röntgen- 

.  sugár-források. (Math. és term. tud. értes. XV. 4.) 
— A Röntgen-sugarak láthatóságáról. (Math. és term. 

"tud. értes. XV. 4.) 
Stricker Mór és Friedrich Vilmos. A különböző hő- 

mérsékű és mennyiségű bevett víz hatása az ép és 
" kóros szívre. (Math. és. term. tud. értes. VIII. 1. 3/5.) 

— Vizsgálatok a gyomorba vitt víz mennyiségének és 
hőmérsékének hatásáról az ép és kóros szívre. (Math. 
és term. tud. értes. VIII. 1.) 

vite élt László. Apáczai Cseri "János mint paedagogus. 
(Athenaeum VI. 1/4., VII. 1.) 

— Kant vallástana. (Athen. VE 3/4 VII 1/3539 
. — Rousseau ethikája és paedagogiája. (Athen. X. 1/2.) 
— Utóhangok a wittenbergi egyetem alapításának négy- 

százéves emlékünnepe alkalmából. (Athenaeum XII. 1.) 
Strozza és Janus Pannonius. (Titus Vespasianus.) 

Kivonat. (Il. Hegedűs István a.) 
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Strófa-szerkezete. A magyar népdal — (Il. Kodály 
Zoltán a.) 

Strzygovszky József dr. Domborműves  elefántcsont-. 
táblácska a salernói székesegyház oltáráról. Egy 
táblával. (Arch. ért. XI. 4.) . 

Styriába. Kúrucz betörés — (Il. , Szepessy" a.) 

Subcerebralis hangképző középpontról. A — (I. Ónodi 
Adolf a.) ; 

Subjectiv elemeihez. Ujabb adalék megismerésünk — 
(I. dr. Pekár Károly a.) 

Sublimat véroldó hatásáról. A — (I. Detre László és 
Sellei József a.) 

Substitutió együtthatóinak paraméteres értékei. Az 
orthogonál — (I. Hunyady Jenő a.) 

— együtthatóiról. Az orthogonál — (1. Hunyady Jenő a.) 
— problémájához. Az orthogonal — (I. Hunfalvy Jenő a.) 
Sugarak láthatóságáról. A Röntgen — (I. Strausz Á. a.) 
— magyarázata. A Röntgen-féle — (1. Schuller Alajos a.) 
— Folyadék — (Il. Réthy Mór a.) 
— nem homogén és forgó mágnesi térben. Kathod — 

(I. Klupathy Jenő a.) 
Sugár-források.  Röntgen-sugarak által talált testek 

mint új — (I. Strausz Ármin a.) 

Suggestió befolyásáról a hypnosis alatti reflexjelensé- 
gekre. A — (Il. Schaffer Károly a.) 

— -nak behatása ezekre. Az intrahypnotikus reflex- 
contracturák morphologiája és a — (Il. dr Schaffer 
Károly a.) ; 

Suhajda Lajos. Az , Erdy-" és a , Jordánszky-kodex" két- 
betűs magánhangzói. (Nyelvtud. közlem. XXXI. 1/2.) 

Sukhán János életéhez. (1. Kemény Lajos a.) 

Sulfid morphologiai és optikai viszonyairól. A Schuller- 
féle arzén — (1. Krenner József Sándor a.) 

— szerkezetéről. A tricarbon — (Il. Lengyel Béla a.) 
— Egy új szén — (I. Lengyel Béla a.) 
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4 Sulfidok és thiosulfitok konstitutiójához. A — (I. Schwicker 
fú Alfréd a.) 

— -ról. Egy új arzén — (Il. Schuller Alajos a.) 
Sulfonormalcapronsavnak és sóinak megismeréséhez. 

Adatok az — a — (I. Bittó Béla a.) 
Sully Prudhomme A. k. t. $ 1907 szeptember 7-én. 

(Akad. értes. 221.) 
Sumatra, Java és a Hawaii-szigetek Copepoda-fauná- 

jának ismeretéhez. Adatok Hátsóindia — (1. Daday 
Jenő a.) 

Supka Géza. A budafelhévvízi szentháromság templom. 
1 melléklettel, 1 képes táblával és 2 ábrával. (Arch. . 
értes. XXVII. 2.) ; 

— A felsőszombatfalvi és a nándorvályai oláh templom. 
(Arch. értes. XXVIII. 4.) 

— Athosi vízszentelő kereszt a Nemzeti Múzeumban. 
3 ábrával. (Arch. értes. XXIX. 3.) 

— Erdekes középkori tálak. 6 ábrával. (Arch. értes. 
XXIX. 4. 

— Honfoglaláskori leletről Mezőturon. 13 ábrával. (Arch. 
értes. XXIX. 3.) 

— Könyvészet. (Az , Arch. értesítő" minden számában.) 
— Külföldi mozgalom a műemlékek védelmére. (Arch. 

értes. XXX. 1.) 
— Újabb tanulmányok a vésett áj zománcz történe- 

3 téből. 9 ábrával. (Arch. értes. XXX. 4.) 
- Supra agnő. Ad vocem. — (I. Sz. Á. a.) 
: Surlódásáról. Vizsgálatok a gázok belső — (I. Zemplén 

Győző a.) 
— -i együtthatójának új kisérleti módszerrel való meg- 

határozása. A gázok belső — (I. Zemplén Győző a.) 
— — egy új kisérleti módszerrel való meghatározásá- 

hoz. Próbamérések a gázok belső.— (I. Zemplén Gy. a.) 
Suspenziók fagyáspontcsökkenése. Elettani folyadékok 

fagyáspontcsökkenésének elemzése. II. — (1. Tezner 
Ernő és Roska János a.) 
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Suták József. A parcziális differencziálegyenletrend- 
szerek alaptétele. (Math. és t. t. értes. XXV. 1.) 

— Egy Eisenstein-féle tétel új bebizonyítása. ez ágeryát 
és t. t. értes. XI. 8/9.) 

Sutoris János naplójából Aa. XVII. század végéről. 
Jegyzeték — (I. Gömöry a.) 

Súly- és térfogatváltozás a szeszes erjedésnél. (I. dr. 
. Kosutány Tamás a.) 

— -ai. A m. n. múzeum bizanczi — (I. Gohl Ödön a.) 
— -mérték Tordáról. Római — (l..dr. Fröhlich Róbert a.) 

Sück kapitány. rohama 1800 junius 19-én. A 16. huszár- 
ezred történetéből. — (Hadtört. közl. III. 5.) 

Sümeg és vidékének őskora. (1. Darnay Kálmán a.) 
— -en. Hadtörténelmi emlékekről —- (I. Darnay Kál- 

mán alatt.) : 
Sümegi etruszk bronzedényekről. A — (I. Darnay 

Kálmán " a.) 1 
— parochiális templom képeiről. "A — (I. Asztalos 

.. József a.) 
Sümegvidéki emlékek a régibb középkorból. (I. Darnay 

. Kálmán. a.) 
— leletekről. (1. Darnay Kálmán a.) 
— skitha leletről. (I. Darnay Kálmán a.) 
— -éről. Régi ekék részei — (I. Darnay Kálmán a.) 

Süttői márványról. Donner szobrászról és a — (I. dr. 
Takáts Sándor. a.) 

Sűrítőkkel. Magas feszültségű, változó örölök létesítése 
elektromos — (I. Korda Dezső a.) 

. Sváb művészethez. Kassai középkori műemlékek vi- 
szonya a — (Il. Mihalik József a.) 

Svábhegyen. Román . építészeti emlék a — (Il. dr. 
Szendrei János a.) 

Sváby Frigyes. Szepesmegye  monografiája. 50 lap. 
1891. —- 60 
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Svéd-lapp nyelv. VI. (I. Halász Ignácz a.) 
Svéd-norvég unio államjoga az 1867 : XII. t.-cz. revi- 

siója szempontjából. A — (I. Várnai Sándor a.) 
Svédországi lapp nyelvjárások. A — (I. Halász Ignác a.) 
Swift Jonathán, a bölcsész és politikus. (I. dr. Kacziány 

Géza a.) 
Sylvester és új testamentoma. (I. néh. Szalay József a.) 
— -féle resultans analogeonja a lineár differentiálegyen- 

. letek elméletében. A — (I. Rados Gusztáv a.) 
— János latin versei. (Il. Hegedüs István a.) 
— — levelei Nádasdy Tamásnak. (Irod. tört. közl. III. 1.) 
Syivius , De duobus Amantibus"-ának magyar átdolgozói. 

Aeneas — (Il. ifj. Mitrovics Gyula a.) 
Symbolae ad thymos Kuropae mediae, praecipua Hun- 

gariae cognoscendos. (1. dr. Borbás Vincze a.) 
Symmetriák általánosítása. Elemi — (Il. Tötössy Béla a.) 
Symmetrikus függvények elméletéhez. Megjegyzések 

, " a — (Il. König Gyula a.) 
Symphoniája. A magyarok — (I. Kozma Andor a.) 
Synesise. Az oxalsav egy újabb — (Il. , Szarvasy Imre 

és Róka Kálmán" a.) 
Synthesise. A phenylzsírsav egy általános — (I. Mauth- 

ner Nándor a.) 
— -éről. Kéntartalmú alkaloidok — (I. Konek Frigyes a.) 
Syraákusa, Akragas és egyéb görög államok demokra- 

tiája. Taras, — (I. Schvarcz Gyula a.) 
Syriai rotatoriák ismeretéhez. Adatok az aegyptomi, 

palaestinai és — (Il. Daday és Barrois a.) 
Syrus templom. A várhelyi — (I. Téglás Gábor a.) 
Sz. A Festetich-codex és még valámi. (Irod. tört. közl. 

XL 2) 
— A Vásárhelyi daloskönyv CXXV. számú csonka da- 

rabjának variánsa. (Irod. tört. közl. XVI. 4.) 
. — Ad vocem. (Irod. tört. közl. XVI. 4.) 
— Egy sárospataki iskolai dráma. " (Irod. tört. közlem. 

XV. 1.) 
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Sz. Ének a kakasról. (Irod. tört. közlem. XI. 2.) 
— Ének, papok felavatására a XVII. század első felére. 

(Irod. tört. közl. XI. 2.) 
— [Lehel kürtje és a jászok. (Arch. értes. XVII. 3.) 
—- Nyelvőr. , Magyar Nyelvőr" szerkesztősége. (Irod. 

tört. közl. XVI. 4. és , Ad vocem" a. is.) 
Sz. Á. A Régi Magyar Költők tárának I. kötete. (Irod. 

tört. közl. V. 1.) 
— De XII. speciebus ebrietatis. (Irod. tört. közl. XI. 1.) 
—  Pasguillus. Cantió apologica. (Irod. tört. közl. VII. 1.) 
— (I. , Ad vocem" a. is.) 
Sz. Gy. Erdődy-huszárok az 1788-iki török hadjárat- 

ban. (Hadtört. közl. XI. 3.) 
Sz. J. A finn nyelv nagy szótára. (Nyelvtud. közlem. 

XXVI. 3.) 
— A magyar helyesírás szabályai. (Nyelvtud. közlem. 

XXXI. 2. 
— Az ÁArpádkori kiejtéshez. (Nyelvt. közl. XXXI. 2.) 
— Adalék a magyar nyelv mongol elemeihez. gt zgdtárs 

0 !"közlém; XXXI. 2.) 
— Brassai Sámuel TP. (Nyelvt. közl. XXVII. 3.) 
— Ezüst. Finn-ugor vagy finn-magyar? Taval. Orcza. 

(Nyelvt. közlem. XXVII. 2. 
— Hám. A ,—vel" rag eredete. (Nyelvtud. közlem. 

KXX..2.) 
— , Leg—" (Nyelvtudom. közlem. XXXVI. 3/4.) 
— Magyar és finn észjárásbeli találkozás. (Nyelvtud. 

közlem. XXVIII. 2.) 
— Minta. (Nyelvt. közlem. XXVIII. 2.) 
— Sajnovics János Demonstratiója. (Nyelvtud. közlem. 

XXVI. 2.) 
— "Tarka, szürke. (Nyelvtud. közlem. XXIX. 2.) 
— Töm, temet. ÜIL, ill. Tikkad. (Nyelvt. közl. XXIX. 4.) 
—- Tung. (Nyelvtud. "közlem. XXVII. 1.) 
2 Új finn nyelvtan. (Nyelvtud. közlem. XXX. 3.) 
— Volf György T. (Nyelvtud. közlem. XXVII. 3.) 
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. Sz. K. Berzsenyi Dániel munkáiról, (Irod. tört. közlem. 
MAG.) 

. — Gyöngyösi Murányi Venusához. (Irod. tört. közlem. 
kk XIV. 1.) 

Sz—ő. Az uralkodóház magyar érdekű fegyverei. (Arch. 
értes. IX. 5.) 

Szabadakarat kérdéséhez. A — (I. dr. Szlávik Má- 
tyás a.) 

— -ról. A — (Il. Hörk József a.) 

Szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatá- 
. sok. A — (Il. Komáromy András a.) 

Szabadkai lelet. (1. Bibó-Bige György a.) 
— főgymnasium gyűjteményében. Régiségek a — (l, 

Gohl Odön a.) 
— sírlelet. Egy érdekes — (I. Bibó-Bige György a.) 
— -n. Okori cserépedény — Ábra. (Arch. értes. XIX. 3.) 
— — Római edények — (I. Gohl Odön a.) 
— — Ujabb régiségleletekről —. (1. Bibó-Bige Gy. a.) 

Szabadkereskedés meghonosítása az osztrák-magyar 
monarchiában. Báró Wüllerstorf és a — (I. dr. 
Matlekovits Sándor a.) 

Men YadSÁB. Parlamenti szólás — (I. Edvi Illés Károly a.) 
— eszméje. Petőfi és a — (I. Ferenczi Zoltán a.) 

— -át? Miként tartotta fönn Magyarország a közép- 
korban alkotmányos — (l. gr. Andrássy Gyula a.) 

— -harczi emlékek és képek kiállítása. Az 1848— 
49-iki — (Hadtört. közl. IV. 4.) 

— — -tól a kiegyezésig. A dynastikus politika hullám- 
zásai a — (Il. KEöttevényi Nagy Olivér a.) 

— vesztés-büntetések s a föltételes elítélés. A rövid- 
tartamú — (Il. Tóth Lőrincz a.) 

Szabadszállási követválasztás ellen 1848-ban. Petőfi 
kérvény-mintája a — Hasonmással. (Irod. tört. közl. 
VIII. 2.) 
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Szabács. (Irod. tört. közl. VI. 1.: , Ad vocem.9 
— megvétele. (I. dr. Csánki Dezső a.) 
— vára a XV. század végével. [Melléklet.] A Schedel- 

féle Krónika nürnbergi 14983-ik évi kiadásából. (Had- 
tört. közl. II. 3.) 

Szabályai. A kassai varró- és erszénygyártó czéh 
1692-ik évi — (Il. ifj. Kemény Lajos a.) 

— A magyar helyesírás — (Il. Sz. J. a) 
. Szabályok a XVII. századból. Asztali — (Hadt. közl.IV.4.) 
— a magyar lovasság és a hajdúk számára a 30 éves 

háború előtti időszakból. Hadi — (Il. Gömöry G. a.) 
—  1670-ből. Katonaszedési — (I. Koncz József a.) 
— Pályázati — (Il. , Pályázati" a.) 
Szabályos és szabálytalan alsó végtagállások fejlődésé- 

ről a gyermekkorban. Tapasztalati adatok a — (l. 
dr. Hőgyes Ferencz a.) 

Szabálytalan alsó végtagállások fejlődéséről a gyer- 
mekkorban. Tapasztalati adatok a szabályos és — 
(I. dr. Hőgyes Ferencz a.) 

Szabályzat Bocskay István  fejedelemsége idejéből. 
Hadi — (Il. H. J. a.) 

— -a. A Bolyai-jutalom — (Akad. értes. 158.) 
— — a magyar lovasság számára. Hadik altábornagy — 

(I. Szilágyi István a.) — -: 
— — I. Rákóczy György 1634-iki hadi — (I. Szilágyi 

Sándor a.) 
— — Zsigmond királynak két honvédelmi — (Il. Kő- 

szeghy Sándor a.) 
— — -iból. A mult század hadi — (Hadt. közl. II. 2.) 
— — -ok és utasítások a XVII. századból. Magyar 

hadi — (Il. dr. Szendrei János és Gömöry G. a. is.) 
— — —. gyűjteménye. Magyar hadi — (I. , Magyar" a.) 
Szablya. Hegyes tőr, fringia, tótországi — (1. Kemény 

Lajos a.) 
— -ái a XVIII. században. Egy passaui kardkészítő 

magyar — (Il. ,ng." a.) 
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Szabolcska Mihály. Költemények. (Akad. értes. 230.) 

Szabolcsmegyei aranyleletről. A vissi — (l. dr. Jósa A. a.) 
bronzkardokról., (I. dr. Jósa András a.) 
bronzleletekről, (I. dr. Jósa András a.) 
földvár. (Arch. értes. XVII. 3.) 
múzeum. A — (Arch. értes. XII. 4. és , Hpl" a. is.) 
— középkori sarkantyúi. A — (I. Nagy Géza a.) 
— megnyitása. A — (Arch. értes. XIX. 3.) 
népvándorlási kincs. (Arch. értes. XI. 1.) 
őshalmok. (I. dr. Jósa András a.) 
régiségekről. (I. dr. Jósa András a.) 
-ében. Népvándorláskori kincs — (Il. ,ab" a.) 

Szabó Dezső. A magyar országgyűlések története II. 

a 

Lajos korában. VIII és 282 lap. 1909. 6.— 
Az" állandó hadsereg beczikkelyezésének története 
III. Károly korában. (Hadtört. közl. XI. 1—4.) 
A vogul szóképzés. (Nyelvt. közl. XXXIV. 1—4.) 

György két verse. Váradi — (Il. R. Kiss István a.) 

József dr. A balkáni félsziget geologiai évkönyvei. 
(Math. és term. tud. értes. VIII. 1.) ; 
A pyroxenandesitek geologiai tipusai. (Math. és term. 
tud. értes. XII. 2/3.) 
Az idegen szók használási módja. Kivonat. (Akad. 
értes. 23. és Math. és t. t. értes. X. 1.) 
— U. az. 32 lap. 1891. —.60 
, Asványtan"-ának új kiadása. (Math. és term. tud. 
értes. XI. 8/9.) I 
Selmecz környékének geologiai leírása. Ismertetés. 
(Akad. értes. 22.) 3 
— U. az. 4". XV és 488 lap. 1891. Egy színnyomatú 
atlasszal és mellékletekkel a szövegben. 32.— 
— U. a. kivonata. (Math. és term. tud. értes. IX. 3/4.) 

(I. , Ertekezések a mathematikai —, term. tudományok 
köréből." — , Mathematikai és term. tud. értesítő" 
és , B. Mednyánszky Dénes" a. is.) 
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Szabó— Szakértők 

Szabó József dr. r. tag T 1894. április 10. (Akad. 
értes. 583. és Math. és t. t. értes. XII. 7. a. is.) 

emlékezete. 1822—1894. (1. Inkey Béla a.) 

akad. r. tag emléktáblája előtt. Schafarzik Ferencz 
lt. beszéde, melyet 1908 május 30-án a geletneki 
völgyben tartott néhai — (Akad. értes. 224/225.) 
István. 1801—1892. (Akad. értes. 33.) 
Károly bibliographiai műve 3-ik kötetének kéziratai. 
(Akad. értes. 11.) 
I. kötetéhez. Könyvészeti adalék — (I. dr. Toldy L. a.) 
(I. , Béla király névtelen jegyzője" á. is.) 
1824—1890. (Akad. értes. 20.) 
r. tagról. Szilágyi Sándor r. tagtól. Emlékbeszéd — 
(Emlékb. VIII. 10. és , Régi magyar könyvtár" a. is.) 

—.30 
Lajos. Hadik altábornagy Berlinben. Sárói — (Had- 
tört. közlem. XI. 3.) 

László " költeményeihez. Adatok szentjóbi — (I. 
Gálos Rezső a.) 

— prózai munkáihoz. Adatok szentjóbi — (I. Gálos 
Rezső a.) 
Pál. Dr. Tóth — (I. dr. Tóth-Szabó Pál a.) 

Péter. Adalékok Gauss és Bolyai levelezéséhez és 
Bolyai Farkas életrajzához. Egy facsimilével. (Math. 
és t. t. értes. XXV. 4.) 

Sámuel. Székelyudvarhelyi codex. Sajtó alá ren- 
dezte — (Nyelvemléktár XV.) 

Székelyudvarhelyi codex. (Különlenyomat a , Nyelv- 
emléktár" XV. kötetéből.) XXIV és 108 lap. TMB 

Szakemberek a n. múzeumban. Külföldi — (Arch. értes. 
XIII Bi4) XVI, 4) 

Szakértők a n. múzeum érem- és régiségtárában. Kül- 
földi — (I, ,X. Y.5 a) 
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Szakfolyam. Archaeologiai — (Arch, értes. XIX. 4.) 

Szakoktatás reformja. A jogi — (I. Várnai Sándor a.) 
Szakonyi (sopronmegyei), római lelet. Felső — (Arch. 

értes. XII. 1.) 
Szakóczák. A miskolczi palaeolith kő — (Arch. értes. 

MEVI 2) 
Szaktársainkhoz. Fölszólítás fővárosi és vidéki — (Arch. 

értes. XVIII. 3.) 
Szalacskán. Kelta pénzverő és öntő-műhely — (I. Darnay 

Kálmán a.) 
Szalagdíszű keramika magyarországi csoportja. A. neolith- 

kori — (Il..dr. Reinecke Pál a.) 
Szalay Béla dr. Thököly havasi útja. (Hadt. közl. XI. 1/2.) 
Szalay József másolatai után. Az újszigeti nyomda. 

Sylvester és új testamentoma. Abádi Benedek. Szegedi 
Lajos. Sylvester-től 8, Abádi Benedektől 1 levél. 
Néhai — (Irod. tört. közlem. II. 1) 

— Károly. A beteg király. Greguss Á. meséje. (Irod. 
tört. közl. I. 1) 

Szalánczi várromról és vízfogójáról. A — (l. JÚYSKONSZÁN 
VIKtOT AJ 

Szalárdi János kiadatlan levelei. (I. Koncz József a.) 
Szalkay Antal. (I. dr. Illésy János a.) 
— élete történetéhez. Adatok — (I. ugyanott.) 
— László glosszái. (I. Melich János a.) 
— — magyar glosszái. (1. Szamota István a.) 
Szalontai csonka-torony felavatásánál. A —.(I. Szász 

Károly a.) 
Szalónak vidékének nehány ásványáról. (1. Schmidt S. a.) 

Szamojéd nyelv ismeretéhez. Adalék a jurák — (Il. 
; Budenz József a.) 
— nyelvhasonlításhoz. Adalékok az ugor — (Il. Munkácsi 

Bernát a.) 
— szójegyzék. Jurák — (I. Budenz József a.) 
— nyelvrokonság kérdése. Az ugor — (I. Halász I. a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. - 62 
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Szamos völgyében. Római telepekről a Kis — (Il. dr. 
Finály Gábor a.) 
völgyi római telepekről. Térkép a kis — Ábra. (Arch. 
értes. XVIII. 5.) 

Szamosfalvi táborból. Hadi edictumok Rákóczy György- 
től. 1660 május 15-én a — (Magyar hadi szabály- 
zatok gyűjteménye.) (Hadtört. közl. IX. 2.) 

Szamosközy történeti munkái. (1. Szilágyi Sándor . a.) 

Szamosmelléki új várról. A — (1. Ornstein J. a.) 

Szamosudvarhelyi őstelepről. A — (I. dr. Könyöki 
Alajos a.) 

Szamosujvár határán. A ,vicekúti" őstelepről Szék 

e 

határán (Szolnok-Doboka m.) és a , Costa gyerli" 
őstelepről — (I. Orosz Endre a.) 
mellett létezett római állótábor. A — (Arch. értes. 
XIV. 3.) 
melletti római castellumban. Ornstein József ása- 
tásai — (I. Ornstein József a.) 
melletti római telepről. Ujabb leletekről a — (I. 
Ornstein József a.) 

-petrisi ősleletek. (I. Orosz Endre a.) 

-ból. Római föliratos tégla — Ábra. (Arch. értes. 
XII. 2. 69 FARA As) 

-i Athene szobrocskáról. A — 1 ábrával. (I. Ornstein 
József a.) 
— római castellum praetoriumában végzett ásatás- 
ról. A — (I. Orosz Endre a.) 
— római feliratról. Egy — (1. Finály Gábor a.) 
németii ev. ref. templomban. Egy síremlékről a — 
(I. Ornstein József a.) 
-on. Utjesenich György czímere — (Il. dr. Schönherr 
Gyula a.) 
— A petrisi ősleletek — (I. Orosz Endre a.) 

-ott. Római áldozati oltárról — (I. Ornstein J. a.) 
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Szamosujvár-ról. Egy őskori kőbálvány — (I. Orosz 
Endre a.) 

— — Római föliratú kő — (I. Ornstein József a.) 
— — Római föliratos kövek — (I. dr. Finály Gábor a.) 
— -tt. A ,petrisi" őstelep — (Il. Orosz Endre a.) 
— — Ujabb leletek a petrisi őstelepről — (1. Orosz 

Endre a.) 
Szamota István. A Murmelius-féle latin-magyar szó- 

jegyzék 1533-ból. A Schwazi Ferenczrendi kolostor- 
ban őrzött egyetlen példányból közzétette, beveze- 
téssel és magyarázatokkal ellátta — 46 lap. 1896. 
1 fénykép hasonmással. (Nyelvt. értek. XVI. 7.) 1.— 

— A Schlügli magyar szójegyzék. A XV. század első 
. negyedéből. Az eredeti kéziratból közzétette, beve- 

zetéssel és magyarázatokkal ellátta — 112 lap. 
1894. (A szójegyzék fényképével.) -4.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 57.) 
— A tihanyi apátság 1055-i alapító oklevele, mint 

magyar nyelvemlék. (Nyelvt. közl. XXV. 2.) 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 69.) 
— Szalkay László magyar glosszái. (Nyelvtud. közlem. 

XXV. 4.) 
— utazási jelentése. (Akad. értes. 46.) 

Szandály Hranity bosnyák vajda feleségének ereklye- 
tartója, (1. Thallóczy Lajos a.) 

Szapolyay Imre sírköve. (1. Csoma-Csergheö a.) 

— István és Csetneky István sírkövei. (1. Csoma- 
Csergheö a.) 3 

Szapora írás módja. Tachygraphia vagy — (I. Vikár 
Béla a.) 

Szaporodó szerveinek rendellenes szerkezetéhez. Ada- 
tok a virág — (I. ifj. Schilberszky Károly a.) 

Szarrnata maradványok a magyar viseletben. Szkitha — 
(I. Nagy Géza a.) 

62 
td 
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Szarvas határában. Régibb középkori temetőkről - LESELÉ (a 
ifj. Krecsmarik Endre a.) 

— — Régiségleletekről — (Il. ifj. irecenüsét Endre a.) 
vez sal középkori temetőből. Bronzból font karperecz a — 

Ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 
— -on. Honfoglaláskori leletekről — (I. ifj. Krecsmarik 

Endre a.) 
Szarvas Gábor a , Magyar Nyelvőr" szerkesztősége. (1. 

. Irod. tört. közl. XVI. 4: , Ad vocem" a.) 
 "— A Nyelvtörténeti Szótár és a kritika. Kivonat. (Akad. 

" . értes. 20.) 
— Birálati jelentés a Lukács-féle pályázatról. (Akad. 

3 "értes. 42.) 
— — a Marczibányi-jutalomról, (Akad. értes. 30.) 
— — — a , Német és magyar szólások" eczímű pálya- 

munkáról. (Akad. értes. 48.) 
— — — a Sámuel-díjról. (Akad. értes. 42.) 
— r. tag T 1895. okt. 14-én. (Akad. értes. 77.) 
— emlékezete. (1. Simonyi Zsigmond AN 
— szobra előtt. (Il. Beöthy Zsolt és Simonyi Zsigmond a. is.) 
— (I. , Nyelvémléktár" XIV. kötet a. is.) 
Szarvasy Imre. A magnesiumdymethildicarbonatról és 

magnesiumdymethildisuülfitról. (Math. és term. tud. 
értes. XV. 4.) 

— Az arsenmonoselenidről. (Math. és term. tud. értes. 
AY. 43 

— Elektrolysisek váltakozó árammal. (Math. és term. 
tud. értes. XX. 4.) 

— Indulinok előállítása elektrolytikai úton. (Math. és 
term. tud. értes. XVII. 5. 

— Methylalkohol hatása magnesium-nitridre. (Math. és 
term. tud. értes. XV. 1.) 

— Ujabb arzén, selen és arzén, selen, kéntartalmú 
vegyületek. (Math. és term. tud. értes. XIII. 5.) 

— és Róka Kálmán. Az oxalsav egy újabb synthesise. 
(Math. és term. tud. értes. XXXVIII. 3.) 
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Szathmári András. (1. Kemény Lajos a.) 

Szathmáry György I. tag T 1898. jan. 14-én. (Akad. 
Hz éptes. 101.) 
— (1. dr. Hüppe Hiégíried : ,A lengyel alkotmány tör- 

ténete" a.) 
— 1. tagról. Zsilinszky Mihályr. tagtól. Emlékbeszéd — 

(Emlékbeszédek X. 2.) .. 5.60 
Szatiráinak új kiadásáról. Persius — (. Némethy G. a.) 

Szatirájának kora. Apáti — (I. Gálos Rezső a.) a 

Szatmár capitulatiója 1644-ben. (I. Szilágyi Sándor a.) 

— őrségeinek panaszai 1631-ben. Kálló és — (I. dr. 
Merényi Lajos a.) 

— -iötvösezéh pecsétje 1590-ből. A — (I. Mihalik J. a.) 

Szatsvay Sándor aphorismái. (1. Ballagi Aladár a.) 
Szava. A vogul evangéliom , üute" — (I. dr. Munkácsi 

Bernát a.) 

Szavaink eredetéhez. Szláv — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— Szláv jövevény — (I. Asbóth Oszkár a.) 
—- eredetéről. Szláv jövevény — (I. Melich János a.) 

— -hoz. Német — (1. Simonyi Zsigmond a.) 
— — Olasz — (Il. Simonyi Zsigmond a.) ; 

Szavak. A Nyelvtörténeti Szótárból kimaradt régi 
magyar — (Il. Szeremlei Samu a.) 

— képződésében. Az analogia az újgörög — (I. Pecz 
Vilmos a.) § 

Szavazatjog kérdése. Az általános — klhonaáták 
XII. 2.) 

Szaváról. A Szent-István-féle görög adománylevél eddig 
megfejtetlen — (I. Gyomlay Gyula a.) 

Szádeczky Béla dr. I. Apafi Mihály fejedelem udvar- 
tartása. Szerkeszti — (I. I. Apafi Mihály a.) 

. — Magyar írók levelei b. Jósika Miklóshoz. (Irod. tört. 
közl. XIX. 4.) 
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Szádeczky Lajos dr. A csiki székely krónikáról. Kivonat. 
(Akad. értes. 181.) 

—- — U. az. 252 lap. (A Flór Gyula emlékére tett 
alapítványból kiadja a M. Tud. Akad.) 4.80 

— A czéhek történetéből Magyarországon. Kivonat. 
(Akad. értes. 3.) 

— — U. az. 152 lap. 1890. (Történ. értek. XIV. 7.) 
Elfogyott. 

— A miriszloi ütközet az erdélyiek, Básta és Mihály 
vajda között. (Hadtört. közl. VI. 4.) 

— A székely határőrség szervezése 1762—1764-ben. 
(Okirattárral. 1761—1790.) VIII és 879 lap. 1908. 

16.— 
— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 228.) 

— Az 1788—89-iki török háború történetéhez. (Had- 
tört. közl. II. 2.) 

— Báró Apor Péter verses művei és levelei. 1676—1752. 
(I. Mon. hung. hist. II. oszt. XXXVI/XXXVII.) 

— — U. az. Bemutatta — (Akad. értes. 158.) 

— Balassa Bálint levele Zamojszky János lengyel fö- 
cancellárhoz és fővezérhez. (Irod. tört. közl. XVIII. 4.) 

— Báthory István hadjáratai az oroszok ellen. (Hadtört. 
közl. I. 1—4.) 

— beszéde Brassai Sámuel síremléke megkoszoruzása 
alkalmával, Kolozsvár, 1910. októbor 2. (Akad. 
értes. 250.) 

— — Jakab Elek r. t. síremlékének leleplezésekor. 
(Akad. értes. 142.) 

— — dr. gróf Kuun Géza t. és ig. tag, másodelnök 
szobrának leleplezésén Szászvároson, 1910. okt. 31. 
(Akad. értes. 251.) 

— Egykorú hadi tudósítások Napoleon hadjáratai felől. 
(Hadtört. közlem. II. 4.) 

— Halmágyi István naplói és iratai. Kivonat. (Akad. 
értes. 200/201.) 
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. Szádeczky Lajos dr. Halmágyi István naplói 1752—53. 
1762—69. és iratai 1669—1785. Közli — (Magy. 
tört. emlékek II. oszt. XXXVIII.) 

— jelentése az Erdélyi Magyar Közmívelődési Egylet 
. — f. évi közgyűléséről. (Akad. értes. 224/225.) 
— Kovacsóczy Farkas, a Báthoryak kanczellárja. Ki- 

vonat. (Akad. értes. 12.) 
— Magyar ötvösök Krakkóban. (Arch. értes. IX. 3.) 
— Szerémi emlékirata kiadásának hiányai. A bécsi codex 

alapján. 46 lap. 1892. (Történ. értek. XV.8.) . —.90 
— Szerémi György élete és emlékirata Magyarország 

romlásáról. Kivonat , Szerémi György élete és emlék- 
irata" és , Szerémi emlékirata kiadásának hiányai" 
cz. értekezésekből. (Akad. értes. 34.) 

— — U. az. 82 lap. 1892. (Történ. értek. XV.7.) 1.50 
Szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai által. 

Egy — (Hadtört. közl. III. 2.) 
Szálló Mihály huszárőrmester hőstette 1793 október 

26-án. (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 
Szám és az ősbetü viszonya irodalmunkban. Az ős — 

(I. Herman Ottó a.) 
— a) Többes és kettős szám. b) Collectiv számnevek. 

Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. — (I. 
Budenz József hagyatékából a.) 

Számadásokról. Főtitkári jelentés a — (Akad. értes. 
14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 134, 146, 
158, 170, 182, 194, 206, 218, 230, 242, 246, 247. 
számaiban.) 

Számereje. Az 1741-ik évi fölkelés — (Hadtört. közl. 
ÍV. 239 

— Magyarországon 1590-ben. Török hadak — (Hadtört. 
közl. VIE 8.) 

— -fogalom fejlődéséről. A — (I. König Gyula a.) 
— -nevek. Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. 

a) Többes és kettős szám. b) Collectiv — (I. Budenz 
József hagyatékából a.) 
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Számok elmélete Bolyai János hátrahagyott irataiban. A 
. képzetes — (Il. Stáckel Pál a.) 
— additiv előállításának elméletéhez. Adalék az egész — 

(I. Csorba György a.) 

Számszeríjak a Hunyadiak korában. (Il. Náléy Géza a.) 

Számtestekről.; Az összetett — (Il. Bauer Mihály a.) 

Szánoki Gergely. (I. Olasz József a.) 

Szántói halmok és két magyar lovas Sír. A zala — (Il. 
. Darnay Kálmán a.) 

Száraz Antal. A Stoss család. (Arch. értes. XIII. 2.) 

— Az , Egger "féle régiséggyűjtemény. 5 képes táblával. 
(Arch. értes. XI. 4.) 

— sz Ete királyné antipendiuma. Ábrával. (Arch. értes. 
s les 1 
— Hazai archaeologiánk a magyar orvosok és természet- 

gepet vándorgyűlésein. 1840—1888. KÁR értes. 
Vá o BÉB 7) 
— Könyvészet. (Arch. értes. XIV. 3—5.) 
— Nagyváradi lelet. 1 képes táblával. (Arch. értes.. 

AAL. 2.) 
— Salamoni sírlelet. 2 képes táblával. (Arch. ért. XVI. 2.) 
— II. Ulászló arczképe. Ábrával. (Arch. értes. XIII. 2.) 
— (1. Darnay Kálmán a. is.) 

Származásának megállapítása. Gyöngyösy István élet- 
rajzi adatainak s — (Il. Nagy Iván a.) 

Szász. Moselfrank és erdélyi — (Il. Scheiner András a.) 

— Béla. 1794-iki iskolai dráma a marosvásárhelyi colle- 
giúmban. (Irod. tört. közl. XV. 4.) 

— Magyar írók levelei. (Irod. tört. közl. XVIII. 2.) 
— 1. tag Tr. 1898. julius 7-én. (Akad. értes. 1183.) 
— felett. Emlékbeszéd — (I. Hegedűs István a.) 

— Károly. (Irod. tört. közl. XV. 4.) 
— ig. és r. tagnak augusztus 27-iki beszéde, a szalontai 

csonka torony felavatásánál. (Akad. értes. 118.) 
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..S8zász Károly. A velenczei Lidón. Trefort Ágoston 
emlékezete, (Akad. évkönyv XVII.. 7.) 
Az Arany-szobor leleplezésén tartott beszéd. (Akad. 
értes. 42.) 
Attila halála. (I. Magy. tört. színműtár L3 
Birálat a Bulyovszky-díjra pályázó ódai költeményről. 
(Akad. értes. 69.) 
Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról. (Akad. értes. 40.) 
— — gróf Karátsonyi-pályázatról. (Akad. értes. 28.) 
— —  Péczely-jutalom regénypályázatáról. gés 
értes. 87.) 
Dante purgatoriuma. Kivonat. (Akad. értes. 4. és 6.) 
Elnöki megnyitó beszéd. Előadta a május 6-iki köz- 
ülésen. (Akad. értes. 54.) 
Báró Eötvös Loránd vallás- és kölöktetésúgyi mi- 
niszterré való kinevezése alkalmából tartott beszéde. 
(Akad. értes. 57.) 
Győry Vilmos emlékezete. 1838—1885. (Akad. ért. 51.) 
István vezér. (1. , Magyar tört. színműtár" II.) . : 
Jókai Mór ig. és tt. jubileum-ünnepén tartott beszéde. 
(Akad. értes. 49.) 
Pálffy Albert koporsójánál. (Akad. értes. 97.) 
Szvorényi József emlékezete. 1816—1892. (Akad. 
értes. 67.) ; 
Zichy Antal ravatalánál. (Akad. értes. 1083.) 
-hoz. Abonyi Lajos levele — (I. Györe János a.) 
(I. Dante A.: , A purgatorium." ,A paradicsom" és 
, Emerson Ralph" a. is.) 
lt. T 1905. okt. 15. (Akad. értes. 195.) 

Szász-Kóburg-Góthai Fülöp herczeg numismatikai dol- 
gozatairól. Jelentés — (1. Goldziher Ignácz a.) 

Szászok nyelvében. Magyar jövevények az erdélyi — 
(I. Melich János a.) 
-hoz. 1540. nov. 11. Petrovics Péter, Enyingi Török 
Bálint és Martinuzzi György levele az — (Il. , Kárffy 
Odön: Adatok Buda történetéhez" a.) 
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Szász-orbó környékéről. Úti jegyzetek Kelnek, Vingárd, — 
(I. Halaváts Gyula a.) 

— -sebes környékéről. Uti jegyzetek — (I. dr. Hala- 
váts Gyula a) 

— telepítésre. Nyelvtudomány és telepítések története, 
különös tekintettel az erdélyi — (I.  Schullerus 
Adolf a.) 

Szász Tibor. (I. , Bársony Tivadar és Szász Tibor" a.) 

— cválasztófejedelem magyar kardja. Harczias Fridrik 
első — (I. Nagy Géza a.) 

— városon 1910 október 31. Szádeczky Lajos rendes 
tag beszéde dr. gróf Kuun Géza t. és ig. tag, másod- 
elnök szobrának leleplezésén — (Akad. ért. 251.) 

Szeben város előljáróihoz. (Hadtört. okmánytár 1. sz. a.) 
— — hadtörténelméhez. Adalék — (I. K. J. a.) 
— -i edictuma 1686-ból. Apafi Mihály — (I. Koncz 

József a.) 
— — insurrectionális constitutió. Az 1686-ik évi — 

(I. Koncz József a.) 

Szeged Alsó Tanya. A bilisitzi ásatásokról. (1. Tömör- 
kényi István a.) 

— -csorvai Árpádkori, füstölő. A — (I. Reizner János a.) 
— -domaszéki magyar pogánykori sírleletről. A — (l. 

Reizner János a.) 
— -en. Cserni Iván czár — (Il. Czímer Károly a.) 

— -városi múzeum. A. — (Arch. értes. XXI. 3., XXIII. 
9., XXVI. 2., , Hpl.", Tömörkény István és Reizner 
János a. is.) 

— — — érem- és régiségtárának gyarapodása. A — 
(Arch. értés. XXIV. ,4., XXVI. 2. és " Reizner 
János a. is.) 

— — — gyarapodása. A — (I. Reizner János a.) 
— — — régiségtárának megnyitása. A — (Arch. értes. 

ALA ÖJt 
— — — újabb szerzeményei. A — (I. Reizner J. a.) 
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Szeged városi múzeumban. XIV. századi föliratos bronz- 
csat a — Ábra. (Arch. értes. XI. 4.) 

— — — -ból. Közlemények — (I. Reizner János a.) 
— —— múzeumról. A — (Il. Reizner János a.) 
— -i lelet. (Arch. értes. XI. 1.) 
— — Szent Döme templomról. A — (I. Dudás Gyula a.) 
— — veszedelem. A — (I. Czimer Károly a.) 
— — — -ről. Aldana versiója a — (Il. Kropf Lajos a.) 

— -ötömösi Anjoukori temetőben. Ásatás a — (I. Móra F. a.) 
— -röszkei sírleletek. A — (I. Reizner János a.) 
— -vidéki leletekről. (I. Móra Ferencz a.) 
— — leletről. (I. Reizner János a.) . . 
— — puszta templomok és a kereseti harang. (I. Reiz- 

ner János a.) 

Szégedi András. (, Régi magyar költők tára" VI.) 

Szegedi Gergely énekes könyve 1569-ből. (Enekes 
koenyv melyboel szoktanac az Vrnac Diczeretet mon- 
dani, az anyaszent egyházban es keresztyeneknec 
minden gyuelekoezeteiben, mostan ovobban egben 
szedegettetoett, esmeg  oeregbittetoett, Sz  Gergel 
altala megemendáltattatott. Psalmo CXLIX Dicze- 
retet mondgvatok az Istennek az Szenteknek Gyuele- 
kezetiben. DebreczembeNyomtatta Komlos Andras. AN. 
MDLXIX.) Szilády Áron tanulmányával Sz. Gergelyről 
és Enekes Könyvéről. 224 és XVI lap. 1893. 5.— 

— -ről és Énekes könyvéről. Szilády Áron tanulmá- 
nyával. (I. Szegedi Gergely a.) j 

— Gergely. (, Régi magyar költők tára" VI.) 
— Kis István. (, Régi magyar költők tára" VI.) 

— Lajos. (I. néh. Szalay József a.) 

Szegélydiszítmény a n. múzeumi ezüstpoháron. Abra. 
(Arch. értes. XVII. 2.) 

Szegénység és a nő. A — (I. Feszl Géza a.) 

Szeghalmi ásatásról. (I. Darnay Kálmán a.) 
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Szeghalomról. Vaskengyel — Ábra. (Arch. értesítő 
XXX. 4.) 

Szeghegyen. (Bács-Bodrog m.) Koraközépkori lovas 
sírleletről — (I. Roediger Lajos a.) 

Szegvári kőkori leletekről. A — (I. Farkas Sándor a.) 

Szegzárdi múzeum. A — (I. H. J. a.) 

— — újabb szerzeményei. A — (I. Haugh Béla a.) 

— — -ban. Rejtélyes bélyegű cserépedény a — Ábra. 
(Arch. értes. XXII. 4.) j 

Szeitz és Alexovits ellen védekezése Versegi-nek. (I. 
dr. Merényi Lajos a.) 

. , Szelek versenye" Janus Pannoniustól. A — (I. Hege- 
düs István a.) 

Szelevény-vadasi virágcserép. (1. Kovách Albert a.) 
— — -ról a n. múzeumban. Őskori cserépedény — 

. Ábra. (Arch. értes. XVIII. 2.) 

Szelényi Jenő. A nitrogén-monoxyd hatásáról kálium- 
hydroxyd és kálium carbonátra. (Math. és term. tud. 
értes. IX. 3/4.) : 

Szelle Zsigmond. A bölcskei ásatásról. 4 ábrával: 
(Arch. értes. IX. 4.) 

— A Dunaföldvári urnatemetőről. (Arch. értes. XIV. 1.) 

— A legújabb urnatemető Dunaföldváron és a paksi rom. 
1 ábrával. (Arch. értes. XIV. 4.) 

— Dunaföldvár régi emlékei. (Archaeol. közlem. XVII.) 
—  Dunaföldvári és bölcskei ásatásokról. (Arch. értes. 

XIII. 4.) 
— Régészeti ásatások a bölcskei népvándorláskori te- 

metőben. Térrajzzal, képes táblával és 27 ábrával. 
(Arch. értes, XI. 3.) 

— Római épületmaradvány Baracson. 1 ábrával. (Arch. 
értes. XIII. 1.) 

— T. (Arch. értes. XVII. 1.) 
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Szellem Dantéban. A nemzeti — (I. Radó Antal a.)  . 
— képviselői. Az emberi — (I. Emerson Ralph W. a.) 
— Az ősi — (Il. Kozma Andor a.) 
— jelenségeinek magyarázata Bodnár Zsigmond , Er- 

" kölecsi törvény"-ében. Az emberi — (Il. dr. Fitos 
Vilmos a.) 

— a philosophiában. Nemzeti — (I. Alexander Bernát a.) 
— -i életünk eseményeiben. A tudatosság fénye — ((. 

Lechner Károly a.) 
— — tudományok ismerettani alapvetése. A — (I. dr. 

Fitos Vilmos a.) 
— -történet alaptörvénye. A — Kivonat. (I. Stein Lajos a.) 
Szem között létező reflex-kapcsolatok ismeretéhez. 

Újabb kisérleti adatok a fül és — (I. dr. Hőgyes 
Endre a.) 

Szembogár-szűkítőnek kiszabadítása.  Sphinterolysis 
anteriror. A — (I. Schulek Vilmos a.) 

-— -ral. Műszerek a hályagkicsusztatáshoz, horpadtan 
csonkított .lebenynyel és kerek szembogárral. (I. 
Schulek Vilmos a.) 

— -csillag kiszelése forradásból. A — (Il. Schulek 
Vilmos a.) 

— -ekben. A mellső csarnok zúgának állapota glau- 
comás — (Il. Pólya Jenő a.) 

Szemere-tár Bajza-levele. A — (I. ,R." a.) 

— Bertalan önéletrajza. (Akad. értes. 202.) 

— Miklós irodalmi hagyatékáról. (1. dr. . Perényi J. a.) 
— — két levele Pajor Istvánhoz. (1. Szilágyi Sándor a.) 
—  Petőfiről. (I. Pajor István a.) 

— Samu. Az aesthetikai játékelmélet. (Athenaeum XIII. 
9.: XLV, 1/2.) 

—  Nyelvphilosophiai problemák. (Athen. XIV. 3.) 

Személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyes- 
házakbeli királyok korszakában. A király birósági — 
(I. Hajnik Imre a.) 088, 
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Személyes uralmi rendszer és jelenkori maradványai. 
A — (L. dr. Balogh Arthur a.) 5 

— -névmás az ugor nyelvekben. A 3-ik — (I. Budenz 
József a.) 

— — ,j" kezdetű alakja az osztjákban. A 3. — (I. 
Melich János a.) 

— -rag. A vogul-osztják 2-ik — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— — a zürjénben. Az ,n" egyes számú 2-ik — (Il. 

Budenz József a.) 
— — -ok sorrendje. A határozóragok és a birtokos — 

(l. Pröhle Vilmos a.) 
— — — Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. — 

Az igeragozás; alanyi, birtokos és tárgyi — (l. 
Budenz József hagyatékából a.) 

Szemléleti módszer az erkölcsi képzésben. A — (l. dr. 
Pauler Ákos a.) 

Szemtanu tudósítása az 1596-iki mezőkereszti csatá- 
ról. Egy — (Il. dr. Komáromy András a.) 

Szenáji és a perzsa vallásos költészet. (I. Kégl S. a.) 

Szenczi Molnár Albert levelei Camerariushoz és Leo- 
diushoz. (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

— naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel el- 
látva kiadta Dézsi Lajos. (Hasonmással.) XXXIX és 
520 lap. 1898. 9.— 

— utolsó évei történetéhez. Új adat — (I. Oláh Gábor a.) 

Szendrei János dr. A bodrogvécsei honfoglaláskori 
lelet. 3 képes táblával és egy ábrával. (Arch. értes. 
XVIII. 1.) 

— A budavári Domokos-templom kiásatása. Alaprajz- 
zal. (Arch. értes. XXII. 5.) 

— A lajta-ujfalusi lelet. 17 ábrával. (Arch. ért.IX. 3.) 
— A magyar viselet történeti fejlődése. 174 szöveg- 

közti képpel és hat táblával. A M. T. Akadémia 
régészeti bizottsága megbizásából írta — 49. 223 
lap. 1905. 12. — 
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ezeszazásssstsásáááálll eszi 

Szendrei János dr. A pozsony-széleskúti gyűrűlelet. 
7 ábrával. (Arch. értes. X. 1.) 

— A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő-házak a 
XVII. században I. Rákóczy György idejében. 
(Hadtört. közlem. IV. 1.) 
A sárospataki honfoglaláskori lelet. 2 ábrával. (Arch. 
értes. XXIII. 3.) 
A velikai vár fölszerelésének jegyzéke 1491 már- 
czius 9-én. (Hadtört. közlem. IV. 4.) 
A Zrinyieknek tulajdonított emlékek. 12 ábrával. 
(Arch. értes. XXV. 5.) 
Az ecsedi vár 1619-ben. (Hadtört. közlem. III. 1.) 
8. orsz. régészeti és embertani társulat ülései. (l. 

, Archaeologiai Ertesítő" minden számában.) 
— éj. zólyommegyei kirándulása. (Arch. értes. 
XI. 4 
Adatok az erdélyi férfiviselet történetéhez a XVII. 
században. 12 képes táblával. (Arch. értesítő 
XXVIII. 2.) 
— — — női viselet történetéhez a XVII. század- 
ban. 9 képes melléklettel. (Arch. értes. XXVII. 3.) 
Csabrendeki leletek. 7 ábrával és képes táblával. 
(Arch. értés. X. 3.) 
Egy XVII. századbeli magyar huszárezredes szer- 
ződtetése. (Hadtört. közlem. II. 1.) 
Katonai szerződés-levél a nagy török háborúk idejé- 
ből. (Hadtört. közlem. IV. 2.) I 
Kályhafiókok a XVI századból. 2 ábrával. (Arch. 
értes. XXIV. 2.) : 
Keleti övesatt. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
Képek az eperjesi XV. századi adólajstromokban. 
4. ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 5.) 
Köpcsényi viselet a XVIII. században. 8 képmellék- 
lettel. (Arch. értes. XXVII. 4.) 
Magyar hadi szabályzatok és utasítások a XVII. 
századból. (Hadtört: közlem. II. 2.) 
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Szendrei János dr. Magyar hadtörténelmi emlékek a 
külföldi múzeumokban. (Hadtört. közl. VI. 1—3, 5.) 

— Magyar viséletképek czímeres leveleinkben. 
I. közlem. 2 rajzzal és 4 képes táblával. (Arch. 

értes. XI. 5.) 
ÉS 2 MRA 5 képes táblával. (Arch. értes. XII. 2.) 
— Őskori csésze a muhi pusztáról. (Arch. értes. X. 2.) 
— Perényi Imre nádor némely ingóságai 1497-ben. 

(Arch. értes. IX. 4.) 
—- Régi csattok. 4 ábrával. (Arch. értes. XIX. 5.) 

— Régi kép Mátyás király oroszországi követségéről. 
Fényny omatú képmelléklettel és 5 ábrával. (Arch. 
értes. XXV. 2.) 

— Régi övek a m. n. múzeumban. 30 ábrával és egy 
képes táblával. (Arch. értes. XXIII. 1.) 

— Római síremlék Aguincumból. Ábrával. (Arch. ea. 
XXII. 4.) 

— Román építeszeti emlék a Svábhegyen. (Arch. értes. 
XXII. 4. 

— Szolnok eleste 1552-ben. (Hadtört. közlem. II. 1.) 
— WVáraink rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. 

században. (Hadtört. közlem. I. 1, 3/4.) 
— Zsigmond király pozsonyi várban lévő "hadi sátrai- 

nak jegyzéke, 1429 és 1430-ban. (Hadtört. közlem. 
JE 5.) 

— (I. Hadtört. közlem. . a. is:) 

Szendrő vára. (1. Borovszky Samu a.) 
— a hajdúk kezébe 1604-ben. Miképen esett — (I. 

Gömöry Gusztáv a.) 
Szenek, kőolajok, bitumen és egyéb anyagok kéntar- 

talmának meghatározására. Gyors és egyszerű 
guantitativ eljárás organikus vegyületek, továbbá — 
(I. Konek Frigyes a.) 

— vegyi összetétele és caloriaértéke. Magyarországi — 
(I. Konek Frigyes a.) 
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. ——— Szent-András határában. A római kori temetőről Öcsöd 
k és — (I. Csallány Gábor a.) 

— -i hegyvonulat geologiai viszonyai. A rudobánya — 
(I. Koch Antal a.) 

. —" — Ágoston Reguláinak magyar fordítása. (I. Bánffy 
788 (Coelius] Gergely. a.) 
5. — birodalom. A római — ((I.. Bryce Ú 4 A) . 

ú — Brigitta imádságái. (I. , Codexeink forrása" I. a.) 
. — Demeter (?). Domborműves bronzlap a nagyenyedi 

collégium múzeumában. Ábra. (Arch. értes. XII. 4.) 

a — Dorottya hermája a boroszlói iparművészeti múzeum- 
ban. (1. Hintze Ervin a.) 

— Döme templomról. A szegedi — (I.Dudás Gyula a.) 
—- edényeiről. A toroczkószentgyörgyi ev. ref. egyház — 

(I. Téglás István a.) 
— -Egyed (Aegidius) monostor-templom maradványai. 

A Somogyvári — (I. Gerecze Péter a.) 

— — -i neolithkori telep. A mi (E dr. Temesváry J. a.) 

— -Erzsébet ábrázolásáról a British Museum kodexei- 
ben. (1. Karl Lajos a.) 

— — egyház történetéhez. A kassai — (I. ifj. Kemény 
é Lajos a.) 
§ — — -i és egyéb leletekről Baranyában. A — (I. 
; Juhász László a.) 
ké — — — sírmezőről. Sírlelet a — Ábra. (Arch. értes. 

XVI. 2.) 
— — -je. Bozon Miklós — (I. Karl Lajos a.) 

— Gellért vértanu temploma ? Hol állott — (1. Némethy 
ű Lajos . a.) 

. — — — -hegy vonzóerejéről. A — (Il. Báró Eötvös Loránd a.) 
— .Gotthárd. melletti csata. Az 1664-ik évi Mura-Rába 

melléki hadjárat és a — (I. Rónai Horváth Jenő a.) 
— — melletti harczról. Csatakép a — Melléklet. (Had- 

tört. közl. ÍV. 5.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 63 
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Szent-Gotthárdi csata vázlata. A — Melléklet. (Hadt. 
közl. IV. 5.) 

" — — — győzelemről. Montecuccoli Rajmond gróf 
tábornagy jelentése a császárhoz a — (Il. Koncz 

. József a.) 
— -gróti ásatás. A Zala — (Il. dr. Pósta Béla a.) 
— — polgárvárosi ásatás. (1. Darnay Kálmán a.) 
— — — — régiségekről. (I. Darnay Kálmán a.) 

— -György szobor. A prágai — (Il. Czakó Elemér és. 
Kárász Leó a.) , 

— — szobrokról. Úti jegyzetek — (I. Kárász Leó a.) 
— — -i Mondolata. (I. Szily Kálmán a.) 
— — — sír. A jász-alsó — (Il. Held Viktor a.) 
— — — torgues. A toroczkó — (I. Téglás István a.) 
— — -ön. A nemz. múzeum ásatása Jász-Alsó — (Arch. 

értes. XIX. 5.) 

— -imrei csonkatorony. A — (I. Blaskovich Sándor a.) 
— — templomrom. A — (I. Halaváts Gyula a.) 
— -írás fordításai. Ozorai — (Il. dr. Rupp Kornél. a.) 

— -lstván-féle casula. (I. Kövér Béla a.) 
— —  — görög adománylevél eddig megfejtetlen szaváról. 

. A — (I. Gyomlay Gyula a.) 
— — király oklevelei és a- Szilveszter-bulla. (I. dr. 

Karácsonyi János a.) 
— — koronája a mayyar szent korona felső részévé? 

Hogyan lett — (I. dr. Karácsonyi János a.) 
— — templom. A nagybányai — (1. Décsényi Gyula a.) 
— — veszprémvölgyi donátiójának görög szövegéről. 

(I. Gyomlay Gyula a.) 
— — -ig. A magyar nemzet története — (I. Pauler 

Gyula a.) 
— — -tól Mária Teréziáig. A magyar királyi kegyúri 

jog — (Il. Fraknói Vilmos a.) 
— -Ivánon. (Priglevicza.) Ásatásokról — (I. dr. Borovszky 

Samu a.) 
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Szentiványi László ezredes. 1717— 1756. (Hadtört. 
közlem. XI. 4.) ö 

Szent-Iványi sírdombok (Kunhalmok) HGJéNINELYÉNEB 
Az alsó — (Il. Nagy Géza a.) 

— -János kápolna kincsei. A budavári királyi — a. 
Takáts Sándor és Arch. értes. XXI. 3.) 

— — -on. Ásatásokról Priglevicza — (I. dr. Borovszky 
Samu a.) 

— Katalin legendája középkori irodalmunkban. Alexan- 
driai — Kivonat. (1. Katona Lajos a.) 

."— korona. A magyar — (Arch. értes. XVI. 4.) 
— László kiadatlan levele a montecassinói apáthoz. 

. (I. Fraknói Vilmos a.) 
— — király karereklyetartója Raguzában. (1. Fraknói 

Vilmos a.) 
"— — nagyváradi lovasszobra. (I. Bagyary Simon, 

Kárász Leó a.) 

— — és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, 
fogsága és temetése. (1. Mátyás Flórián a.) 

— — -i bronzleletről. Felső — (I. B. Miske Kálmán a.) 

— Lőrincz-templom maradványai. Az esztergomi — (Il. 
Récsei Viktor a.) 

— -lőrineczi sírmezőről. Római. kori lelet a — (Arch. 
értes. XVI. 2.) 

— -Margit asszóny. (I. Váradi Antal a.) 

— -Márton. Áttört művű csat a XIV.(?) századból a 
- n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 
Meir TOL sírokról. A pecze — (Il. Cséplő Péter a.) 

— -Mihály. Ábra. A. sárkányt ölő — (Arch. ért. XI. 4.) 
— — oltár. A szepeshelyi — (I. dr. Eber László a.) 

" — — templom sírköveiről. A soproni — (I. Varju 
Elemér a.) 

ék és -falván. Római és más sírok Alsó — (1. Téglás 

István a.) 
631 
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Szent-Mihálykői zárdának félfédezésárül, A — (Il. dr. 
Cserni Béla a.) 

— -Miklós-templomban. Ezüst könyvtáblák a brassói — 
(I. Gyárfás Tihamér a.) b 

— -Simeon ezüstkóőporsója Zárában. (1. Gerecze Péter 
és dr. Meyer G. A. a. is.) 

— — zárai ezüstkoporsója keletkezésérők (I. Pór Antal 
és Gerecze Péter a. is.) 

— — — ezüstkoporsójának -keletkezéséhez. Adalék — 
(1. dr. Gerecze Péter a.) 

.— szobrok tervezett elszállításának történetéhez 1599- 
ből. Két kiadatlan okmány a váradi — (I. Csontosi 
János a.) 

— Tamás bölcseletének jelentősége. Aguinói — (Il. 
Lubrich Ágost a.) 

Szentek életének hatása a Florence-mondára. Magyar — 
(I. Karl Lajos a.) 

Szentes és Csongrád vidéki leletekről. (1. Farkas 
Sándor a.) § 

— határában Donáton. Avar ;sírleletekről — (I. Csallány 
. Gábor a.) 
— —  Régibb középkori temető — (I. Csallány Gábor a.) 
— vidékén. Öskori leletekről — (I. Farkas Sándor a.) 
— -en. Népvándorláskori temetőről — (I. Csallány G. a.) 
— -i határban. Régi germán sírmező a — (ll. Csallány 

I Gábor a.) 
— — múzeum. (Arch. értés. XVII. 3., XVIII. 1.) 
— — — gyarapodása 1899-ben. (Il. Csallány Gábor a.) 
— — — -ban, Okori leletek a — (Il. Csallány Gábor a.) 
— — — — Régi magyar emlékek a — (I. Csallány 

Gábor a.) 
— — — — Újabb három érdekes lelet a — és, Csal- 

lány Gábor a.) 
— -ről. Emberi alakot példázó őskori korsó — (I. 

MESA T ÜK a a.) 
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Szentély. A philaei - — (I. Arch. értes. XIV. 3.) 
— -e Ampelumban, vagyis a mai Zalatnán. Fortuna 

. Salutaris és Jupiter — (1. Téglás Gábor a.) 

Szentháromság templom. A budafelhévizi — (I. Supka 
Géza a.) 

Szentimrei templomrom. A — (I. Halaváts Gyula CIA) ói 

Szentjóbi Szabó László költeményeihez. Adatok — 
(I. Gálos Rezső. a.) 

Szentkláray Jenő. A szerb monostoregyházak történeti 
emlékei Délmagyarországon. 65 lap. 1908. (Történ. 
értek. XXII. 1.) 1.50 

"— Részlet. (I. Akad. értes.: 218.) 
— Bethlenfalvi Balássy 4erencz kalálésete 40 lap. 

. 1904. Arczképpel. (Emlékbeszédek XII. 5.).  —.80 
— Brocky Károly festőművész élete. Részlet. (Akad. 

. értes. 217.) 
d 0RA Mercy Claudius Florimund: köllügyzsta a temesi 

bánságban. Újabb részletek Délmagyarország XVIII. 
századi történetéhez. 188. lap. 1909. 5 KÉRÉS értek; 

.. XXII. 4.) : 4.— 
sa 2— U. a. Kivonat. (Akad. értes, 229.) 
— Oláhok költöztetése Délmagyarországon a mult szá- 

zadban. 25 lap. 1891. (Történ. értek. XV. 2.) , —.40 
— — U: a. kivonata. (Akad. értes. 24.) ; 

Szent korona felső részévé? Hogyan lett Szent-István 
koronája a magyar — (I. Karácsonyi János a.) 7 

Szentmártoni Darnay Kálmán. (1. Darnay Kálmán a.) 

Szentpétervári Császári Tudományos Akadémia. (Mi- 
. — chelson-féle pályadíj jutalomtételei.) A — (Akad. 

értes. 210/211.) § 
Szentpétery Imre. Benczúr József levelei Radvánszky 

Lászlóhoz és Jánoshoz. (Irod. tört. közl. XII. 1/2.) 
Szentség. A philaei — (Arch. értes. XIV. 3.) 
— -tartó fülkék és házacskák Erdélyben. Csúcsíves — 
Gt dr. Roth Viktor a:) 
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Szentvidről. (Vas m.) Őskori bronzkések — Ábrák. 
(Arch. értes. XXX. 3.) 

Szentyel Mihály. (I. Veresegyházi Sz. M. a.) 

Szepesben. Őskori cserepek — (I. Münnich Sándor a.) 
— -csütörtökhelyi kápolna. A — (I. Horváth Viktor a.) 

— -gömöri érczhegység pontosabb geologiai ismereté- 
hez. Adatok a — (I. Schafarzik Ferencz a.) 

— -helyi dómban. Váraljai Szaniszló püspök emlék- 
táblájáról a — (I. Myskovszky Viktor a.) 

— — -Szent-Mihály oltár. A — (I. dr. Éber László 3 E 

— -i felföld német nyelvjárása. A — (Il. Gréb Gyula a.) 

Szepesi G. Zrinyi-iratok a cs. és kir. hadi levéltárban 
1603-ból. Közli — (Hadtört. közl. VI. 4.) 

— jog. A — (I. Demkó Kálmán a.) 

— kamarák 1565/1604. A pozsonyi és — (I. Acsády 
Ignácz a.) 

— megye monografiája. (1. Sváby Frigyes a.) 

— -i templomokról. (1. Kemény Lajos a.) 

— — -ében. A topporczi templom — (I. Myskovszky 
Viktor a.) 

— -ségben. Kőkorszakbeli leletről a — (I. dr. Horváth 
Ákos a.) 

Szepessy F. Kurucz betörés Styriába. (Hadtört. közl. 
VEL 2) 

— Zrinyi Miklós gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről 
és Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 
1604-ben. (Hadtört. közl. IX. 3.) 

Szepetneki János. (Régi magyar költők tára VI.) 
Szepsi Csombor Márton. (Il. Csombor Márton a.) 

Szerajevóban. Régészek nemzetközi értekezlete — I. 
közlem. 2 képes táblával. II. közlem. 23 ábrával. 
(s: H. d 76 
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Szerb felkelés története 1807—1810. A — (I. Kállay B. a.) 
— -horvát ,rusag?" szóról. Az ,ország" — (1. Melich J. a.) 
— kir. Akadémia levele a Magy. Tud. Akadémiához. 

A belgrádi — (Akad. értes. 2.) 
— monostoregyházak történeti emlékei Délmagyarorszá- 

gon. Részlet. A — (Il. Szentkláray Jenő a.) 
— ötvösökről a XVII. és XVIII. században. Zombori — 

(1. ifj. Frey Imre a.) 

Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. 1198—1526. 
A Magyarország és — (Il. Magy. tört. eml. I. 33.) 

Szerbkeresztúri őstelep. (1. Milleker Bódog a.) 

— -Posesenán. Újabb római föliratról és Mithras-emlék- 
ről — (Il. Téglás Gábor a.) 

Szerbtövis hazája és vándorlása. De origire atgue 
itineribus Xanthii spinosi L. ocultatis. A — (I. dr. 
Borbás Vincze a.) 

Szerdahelyi Lászlóhoz. Kazinczy két levele — (I. 
Thurzó Ferencz a.) 

Szerelme. Bessenyei Sándor — (Il. Baros Gyula a.) 
— -i. Ovidius — (I. dr. Némethy Géza a.) 
— — -nek új kiadása. Ovidius — (I. dr. Némethy G. a.) 

Szeremlei Samu. A Nyelvtörténeti Szótárból kimaradt 
régi magyar szavak. (Irod. tört. közlem. I. 2., II. 2.) 

— Farkas András Hódmezővásárhely pusztulásáról 
Kis Trója czím alatt írt művének költségeit kéri a 
város tanácsától s értesíti ezt a személyén esett 
bántalomról. (Irod. tört. köziem. II. 3.) 

— Hód-Mező-Vásárhely mostani lakossága eredetéről 
és szaporodásáról. 30 lap. 1909. (Történ. értek. 
XXII. 6.) —.60 

Szeremley Barna. Egy labanczvers az 1681-iki ország- 
gyűlésről. (Irod. tört. közlem. III. 3.) 

— Levél a szerkesztőhöz. (Irod. tört. közl. XIV. 3.) 

— és Dézsi L. Palinodia (— megismételt ének) a 
palinodiáról. (Irod. tört. közl. XIV. 2.) 
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Szerencse. (Il. Asbóth Oszkár a.) 
— -en. Magyar denárok — (I. ,h" a.) 
— -éje. A Habsburgok — (I. P—y. a.) 

Szerémi György emlékirata kiadásának jjázávát (1. dr. 
Szádeczky Lajos a.) 

— élete és emlékirata. (I. dr. Szádsózii Lajos a.) 
— élete és emlékirata Magyarország romlásáról. Ki- 

vonat ,Szerémi György élete és emlékirata" és 
, Szerémi emlékirata kiadásának hiányai" cz. érte- 
kezésekből. (1. Szádeczky Lajos a.) 

— Verancsics Antal és — (I. Acsády Ignácz a.) 

Szerémségben. Magyar vitézek sírhalma a — (Had- 
tört. közl. I. 4.) 

Szerkesztői nyilatkozat. (l. Árok értes. XXVII. 3.) 
— tevékenységéhez. : Adalékok Döbrentei — (I. dr. 

Kristóf György a.) 
Szerkezete. A mikroszkóp egy új — (I. Lendl Adolf a.) 
— -ek. A jelzős — (Il. Simonyi Zsigmond a.) 
— -éről. A magyar nyelv néhány — (Il. Misteli Ferencz a.) 
— -i sajátságai. Az alföldi sánczok Maros-Duna közti 

csoportozatának helyrajza és — (I. Téglás Gábor a.) 

Szerpentinek tanulmányozása. Bánsági — (I. Kalecs- 
niszky Sándor a.) . 

Szerszámok a tiszafüredi múzeumban. Őskori csont — 
Ábrákkal. (Arch. értes. XXV. 2.) 

Szerv. A Jacobson-féle — (Il. Mihalkovics Géza a.) 

Szerveinek rendellenes szerkezetéhez: Adatok a virág 
szaporodó — (Il. ifj. Schilberszky Károly a.) 

Szerves anyagokban natriumperoxyddal. Ouantitativ 
nitrogen-meghatározás — (I. Konek Frigyes és 
Zöhls Arthur a.) 

— erjedésnél. A glycerin képződéséről a — (1. Udránszky 
László a.) 

— vegyületekre. A nitroprussidnatrium, mint reagens — 
(1. Bittó Béla a.) 
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Szervezet. A socialismus mint politikai és gazdasági — 
(I. Várnai. Sándor a.) 

— anyagcseréjében. A szervetlen sók jelentőségéről 
a — (I. Hirschler Ágoston és Terray Pál a.) 

— kérdéséhez. Adalék a matriarchalis családi — (I. dr. 
Somló Bódog a.) 

— -ben. Adatok a víz szerepéhez a — (ll. LAMÖGUGY 
Ármin a.) 

— -éről. Tanulmányok Dacia délkeleti hadi — A- rozs- 
nyói táborhely (Erdenburg) és jokelsése 304 
történetében. (1]. Téglás Gábor a.) 

Szerződései 1634—1661. Magyar várkapitányok — 
3 RÉS 78 ABE MA 

— -ek (belső államszerződések) a magyar közjogban. 
Az államalkotó — (I. Ferdinandy Géza és dr. Pol- 
ner Ödön a. is.) . 

— — és a német vámtarifa. Az új . kereskedelmi — 
(I. Várnai Sándor a.) ke 

— -levél a nagy török : háborúk idejéből. Katonai — 
(1. dr. Szendrei János a.) 

Szeszes erjedésnél. Súly- és térfogatváltozás él. én 
(I. Kosutány Tamás a.) 

Széchenyi Béla gr. (I. A Magy. Tud. Akadémia emlék- 
táblájának története 3. és Akad. értes. 36.) 

— kelet-ázsiai utazásának földrajzi és földtani ered- 
ményei. (1. Lóczy Lajos a.) I 

— Kérelem a Széchenyi-múzeum ügyében. (Akad. ér- 
sítő 97.) 

— Ferencz, gróf Festetich György, . Aranka György 
levelei gróf "Teleki Sámuelhez." Benkő József, — 
(I. Gulyás Károly a.) 

— Imre. Ifj. gróf — Somogymegye "monografiája. 41 
lap. 1892. 5 grafikai rajzzal. —.60 

— — U. a. kivonatban: (Akad. értes. 31.) 
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Széchenyi István gróf. (I. Vargha Gyula a.) 
A , Stadium" megírásának története. (I. Viszota 
Gyula a.) ; 
adományából kitűzött pályázatról. Jelentés a Magyar 
Kereskedelmi Csarnok — (Akad. értes. 125, 185.) 
anyja. (Akad. értes. 133.) 
emlékezete. (1. Angyal Dávid a. 
emlékének szentelve 1910. május 1. A M. Tud. 
Akadémia LXX. közülése — (Akad. értes. 246/247.) 
emléktáblára adakoztak. A — (I. Akad. értes. 36.) 
emlékünnepe 1910 május 1. tartott ünnepélyes köz- 
gyűlésen. A M. Tud. Akadémia — (I. , Akadémia" a.) 
1823. május 30-án Udvardy Cserna János levelező 
taghoz intézett levele. (Akad. értes. 14. [181-ik 1.]) 
érdemeinek törvénybe iktatása iránt. Zsoldos Ignácz 
javaslata — (I. Jónás Károly a.) 
és a magyar költészet. (1. Beöthy Zsolt a.) 
— — — magánjog. (1. Vécsey Tamás a.) 
— — nemzetiségi kérdés. (1. Zsilinszky Mihály a.) 
— — Pesti Hengermalom társaság, (1. Gaal Jenő a.) 
— az Akadémia. (1. Heinrich Gusztáv. a.) 
— — érzelmi politika. (Il. Réz Mihály a.) 
— Czuczor Gergely. (I. Viszota Gyula a.) 
— Kazinczy. (1. Viszota Gyula a.) 
— Kossuth két kiadatlan levele. (I. Zsák J. Adolf a.) 
— báró Wesselényi Miklós levelezéséből. Kiadatlan 
levelek — (I. Ferenczi Zoltán a.) 

hirlapi czikkei. A M. Tud. Akadémia megbizásából 
összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Zichy Antal. 

I. kötet: 1828—1848. LXIV és 564 lap. 1898. 
10.— 

II. kötet: 1843—1848. 692 lap. 1894. Melléklet : 
1 autográf lap. 10.— 

(I. Zichy Antal a. is.) 
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. Széchenyi István gróf ifjúkori levelei. Előterjesztés. 
. (I. Zichy Antal a.) 

— kéziratai. (Akad. értes. 1.) 
— kiadatlan leveleiből. I. — levele Fábián Gáborhoz. 

Arad. II. — levelei Döbrentei Gáborhoz. III. — — 
gróf Festetich Dénesné szül. gróf Zichy Karolin úr- 
nűhöz. (Akad. értes. 172.) 

" — — — I. Gróf Széchenyi István levelei — Gróf 
Festetich Dénesné szül. gróf Zichy Ka- 
rolin úrnőhöz. 

— — — II. Gróf Széchenyi István levelei — Borsod 
vármegyéhez. (Akad. értes. 179.) 

. — Külföldi úti rajzai és följegyzései. Naplói nyomán 
összeállította Zichy Antal. 440 lap. 1890... : 8.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 14.) 

— levele Fábián Gáborhoz. Arad. (Akad. értes. 172.) 
— — Kiss János akad. r. taghoz. (Akad. értes. 135.) 
— — báró Ottenfelsnek. (Akad. értes. 194. IX. száml.) 
— — dr. Rischelnek. (Akad. értes. 194. [IX. számj].) 
— levelei — Borsod vármegyéhez. (1. Gróf Széchenyi 

István kiadatlan leveleiből. II. a.) 
— — Döbrentei Gáborhoz. (Akad. értes. 172.) 
— — Fabriczy Sámuelhez. (Akad. értes. 148.) 
— — gróf Festetich Dénesné szül. gróf Zichy Karolin 

úrnőhöz. (1. gróf Széchenyi István kiadatlan levelei- 
ből I. és Akad. értes 172 a. is.) 

— —  Hertelendy Károlyhoz. (Akad. értes. 134.) 
— — szülőihez. Osszeállította, előszóval és jegyzetekkel 

ellátta Zichy Antal. XXXIII és 339 lap. 1896.  6.— 
— lovaglása a lipcsei csata előestéjén. (Hadtört. közl. 

I. 2.) 
— mint iparfejlesztő. (I. Gaal Jenő a.) 
— — író. (I. Zichy Antal a.) 
— — U. az. (Il. Gyulai Pál a.) 

— — nemzetfejlesztő politikus. (I. Gaal Jenő a.) 
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Széchenyi István gróf munkái. II. sorozat. A M. Tud. 
Akadémia megbizásából sajtó alá rendezi Szily Kál- 
mán főtitkár. 

1. kötet : I. rész. Hitel. II. rész. Világ: Bevezetésül 
Gyulai Páltól: Gróf Széchenyi István 
mint író. Kautz Gyulától: a) A , Hitel" 
és b) A , Világ" méltatása. gr. Széchenyi 
István arczképével. LXVII, 243, 378" 
lap. 10.— 

Félbőrkötésben 14. — 

II. kötet: Stadium. — A? Kelet népe. Politikai 
programmtöredékek. Bevezetésül Viszota 
Gyulától: A ,Stadium" megjelenésének 
története. —  Kautz Gyulától: a) A 
, Stadium" b) ,A Kelet népe" és c) A 

. , Politikai programmtöredékek " méltatása, 
, , LII és 260, XXVIII és 277, és XVII és 

140 lap. 1905. Ára fűzve 10.— 
. Félbőrkötésben  14.— 

munkái új kiadása ügyében. Bizottsági jelentés — 
(Akad. értes. 167.) 

-Múzeum megnyitása 1905. nov. 3. A — (Akad. értes. 
192., Kautz Gyula és Szily Kálmán a. is.) 

— ügyében. Kérelem a — (Akad. értes. 97.) " 
— —- Körrendelet valamennyi vármegyti és városi 
törvényhatóságnak a — (Akad. értes. 147.) 

-múzeuma. A M. Tud. Akadémia — kaka értes. 
149, 161, 173.) 
— A M. Tud. Akadémia — (Akad -örték töb; 118, 
125, 137. és 1783. a. is.) 
— -ának tárgyjegyzéke. A Magy. Tud. Kirk AZN S 
Összeállította Szily Kálmán és Viszota GYAR IV 
és 189 lap.. 1905. 1.— 

— .-nak. Ajándék a .— (Akad. jitsá, 144) 
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Széchenyi István gróf műszaki alkotásai. és Lipthay 
Sándor a.) 

nemzeti politikája. (I. Gaal Jenő a.) 

nézetei bűnvádi perjogunk átalakításáról. (. Balogh 
Jenő a.) 

összes művei, (I. Zichy Antal a.) 
problémák. (I. Réz Mihály a,) 

rendszere. A következetesség és — (. ház M. a.) 
történeti eszméi. (1. Angyal Dávid a.) 

ünnep szabályzata. A — (Akad. értes. 832.) 
— tárgyai. A január 15-iki — (Akad. értes, 38.) 
— -en. Elnöki beszéd, felolvasta a január 15-i — . 
(I. B. Eötvös Loránd a.) 

— —. Megnyitó beszéd. Elnöki beszéd a iövértüer 
3-án tartott — (Il. Than Károly a.) 
— — Megnyitó beszéd. Tartotta a, január 15-i — 
(I. Zichy Antal a.) 
-hez az , Auróra" és , Tudománytár" ügyében. Bajza 
levele — 1 Viszota Gyula a.) "7 

-hoz intézett fontosabb levelekről. A — (I. Zichy 
Antal a.) 
— intézett megtisztelő levelekről 1827—1835. A — . 
(I. Zichy Antal a.) 

-ról.. Megemlékezés — (Il. Berzeviczy Albert a.) 

kör Eötvös-emlékünnepén Eperjesen 1907 október 
13-ikán. Ferenczi Zoltán Il. t. beszéde a — (Akad. 
értes. 215.) 

— által 1906. évi okt. 14-én Eperjesen rendezett 
Greguss Ágost-ünnepélyen. Ferenczi Zoltán It. be- 
széde a — (I. Ferenczi Zoltán a.), 
— október 22-én tartott Jókai-ünnepélyen. Berzeviczy 
Albert t. és ig.t. megnyitó beszéde az Eperjesi — 
(Akad. értes. 192.) 
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Széchy Károly dr. A Pannoniai KEnek. (Irod. tört. 
.  .-közlem, II. 83/4.) 
— A Pray-codex ügyében. (Irod. tört. közl. V. 1.) 
— Adalékok a régibb magyar irodalomhoz. (Irod. tört. 

közlem. VI. 4.) ; 
— Adalékok az újabb magyar irodalomhoz. I. Ányos 

Pál. — II. P. Horvát Endre. (Irod. tört. közlem. 
III. 4.) 

— , Ballagi Géza: A protestáns pátens és a sajtó." 
Ismertetés. (Irod. tört. közlem. II. 3.) 

— P. Horvát Endre és Blumauer. (Irod. tört. közlem. 
.. IV. 4.) 
— Jelentés a Lévay-pályázat eredményéről. (Akad. 

értes. 178.) 
— :Péchváradi vagy Farnádi. (Irod. tört. közl. VII. 2.) 
— "Tasso és Debreczeni. (Akad. értes. 159.) 
— (Il. ,gróf Zrinyi Miklós költői művei" a.) 
— It. T. 1906. jan. 3. (Akad. értes. 195.) 
— — felett. Emlékbeszéd — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

Szécsenyi árulás. A — (I. dr. Komáromy András a.) 
— Kerekdombról. Ásatás a — (I. dr. B. Nyáry Albert a.) 
— -pinkahegyi leletről. (I. dr. B. Nyáry Albert a.) 

Szécsi Mór. Az olasz-osztrák háború 1866-ban. (I. 
Magy. hadtört. könyvtár I.) 

Szék határán és a , Costa gyerli" őstelepről Szamos- 
ujvár határán. A , vicekúti" őstelepről — (I. Orosz 
Endre a.) 

Szék Imre kath. pap, író a XVI. század elejéről, (I. 
i Békesi Emil a.) 

Széke. Teleky Mihály — Ábra. (Arch. értes. XV. 1. 
és Huszka József a. is.) 

Székeket. 1644. szept. 9. I. Rákóczy György az álta- 
lános fölkelésre kiadott parancsa gyors teljesítésére 
megsürgeti a megyéket és — (Hadtörténelmi ok- 
mánytár 21. és Hadtört. közl. IX. 3.) 
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Székely András levelei gróf Teleky Sándorhoz hadi 
hírekkel, 1742—1743. A Mária Terézia háborújában 
szolgáló erdélyi katonák: Székely Zsigmond, Tolda- 
lagi János és — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

— Ágoston. Vizsgálatok a vér hatásáról a bacteriu- 
mokra. (Math. és term. tud. értes. XIII. 5.) 

, Székely" és a ,csángó! név eredete. A — (I. Melich 
János a.) 

— gyalogezred az 1866. évi csehországi hadjáratban. 
A 2-ik számú — (Il. Pilch Jenő a.) 

Székely György dr. A normativ elv jelentőségéről az 
aesthetikában. (Athenaeum XIII. 4.) 

— Natorp Pál paedagogiai rendszere. (Athenaeum XV. 
Ma er AVE £., 8/4.) 

——- határőrség szervezése 1762—1764-ben. A — (de. 
Szádeczky Lajos a.) 

— -hid lerombolása 1665-ben. (Hadtört. közl. III. 4.) 

— — vára 1664-ben, lerombolás előtt. Melléklet. (Had- 
tört. közl. III. 4.) 

— — — hadi készleteinek leltára 1665-ből. (I. Koncz 
József a.) 

— — -áróla n. múzeumban. Őskori aranykarperecz — 
Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 

— — -i várfölszerelés, lőszer- és hadi anyag elszállí- 
tása. A — (I. K. J. a.) 

— — -on. Katonalázadás — (Hadtört. közl. III. 4.) 

— József. A székelyek lázadása János - Zsigmond 
ellen, 1562. (Hadtört. közl. II. 1.) 

— krónikáról. A csiki — (1. dr. Szádeczky Lajos a.) 

— László gr. kiadatlan önéletrajzából: Zászlószente- 
lés a mult században. (1. Király Pál a.) 

— nemzeti múzeum. (Arch. értes. XX. 2., XXVI. 3.) 

— nyelvjárásának hangtani sajátságai. Udvarhely vár- 
megye — (I. Horger Antal a.) 
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Székely Ödön. Döbrentei Gábor eddig ismeretlen levele 
az Akadémia szervezéséről és megalakulásáról. 
(Irod. tört. közl. XVIII. 4.) 

— S. (1. Liebermann Leó és Sz. S. a.) 
— Sándor. Aranyos-rákosi — (Il. Heinrich . Gusztáv a.) 
— -udvarhelyi Budvárát? Kik építették a — (I. Téglás 

Gábor a.) 

— Zsigmond, Toldalagi János és Székely András 
levelei gróf Teleki Sándorhoz, hadi hírekről, 1742 — 
1743. A Mária Terézia háborújában szolgáló erdélyi 
katonák : — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 

Székelyek eredete és Erdélybe való települése. A — 
(1. dr. Karácsonyi János a.) 

— lázadása János TU TGAN ellen, 1562. (I. Székely 
József a.) 

ÖL At A 

Imre a.) 
, Székellyek Siralma." (Hadtört. közl. IX. 3.) 

Székelyudvarhelyi Codex. A — (I. Szabó Samu, 
, Nyelvemléktár" XV. kötet és Akad. értes.194. a. is.) 

atoségkág Léjapú középkori sírkövei. A győri — (Il. Varju 
Elemér a.) 

— sírköveiről. A gyulafehérvári — (I. Varju Elemér a.) 
— újabb részei s egy magyar humanista. A . gyula- 

fehérvári — (I. Bunyitay Vincze a.) 
—  építészeiről: A kassai — (I. Kemény Lajos a.) 
— A pécsi — (Il. Kövér Béla a.) 
— domborművei. A pécsi — (I. Czobor Béla a.) 
— egykori oltársátra és többi szobrászati maradványai. 

A pécsi — (Il. Gerecze Péter a.) 
— régiségei. A pécsi — (I."dr. Gerecze Péter a.) 
— újítási munkálatai. A pozsonyi koronázási — (I. 

Spitzer Mór a.) 
— oltáráról.  Domborműves  elefántcsonttáblácska a 

salernói — (Il. dr. Strzygovszky József a.) 
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Székesegyház sodronyzománczos kelyhe. A vármiai 
. püspöki — (I. Veress Endre a.) 
— kincstára. A zágrábi — (I. dr. Boynició Iván a.) 
— kincstárában. Keresztalakú ereklyetartó a zágrábi — 

. (1. dr. Boynicié Iván a.) 
— -ban. XVI. századi magyar festő műve a kássai — 

" (I. dr. Éber László a.) 
— — talált római korbeli faragott kövekről. A pécsi — 

. (I. Gerecze Péter a.) 
— -ból. Római emlékkövék a pécsi — (Il. Gerecze 

Péter a.) 
— -ra. A művészi restauratió, tekintettel a pécsi — 

(I. Gerecze Péter a.) 

Székesfehérvár capitulatiója. (I. dr. Kárffy Ödön a.) 
— elfoglalásához 1602-ben. Adalékok — (Hadtört. közl. 

09-i Al PIER ÉG AN 
— visszavétele 1601-ben. Melléklet. (Hadtört. közlem. 

V. 3.) 
— — — és újbóli elvesztése 1602-ben. (I. Gömöry 

Gusztáv a.) 
— -i Demkóhegyen. Újabb leletekről a — (I. Lichten- 

eckert József a.) 
— — múzeum. (Il. ,a. b." a.) 
neee nr eban. Bacchansnő ; antik terracotta dombormű 
a — Ábra. (Arch. értés. XV. 5.) 

— 6  Petőfi-emléktábla leleplezéséről. Badics Ferencz 
lt. jelentése a — (Akad. értes. 180.) 

Székes templom síremlékeiről. A győri — (I. dr. Storno 
Ferencz a.) 

— vizek mikrofaunájának ismeretéhez. Adatok az al- 
földi — (I. Daday Jenő a.) 

Székesi gróf Bercsényi-család. A — (Il. Thaly K. a.) 

Széleskúti gyűrűlelet. A Pozsony — (I. dr. Szendrei 
János a.) 

Széll Farkas Tf. Bessenyei — (Arch. értes. XXX. 1.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. . Vg 64 
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1010 3 "Szén— Szigeti — 

"Szénfogyasztó thermochemiai galvánelemről. Egy — 
(I. Korda Dezső a.) . ; 

— --hydrogén syníkesise. Két új — (I. dr. Révai G. a.) 
— — -ek haloidszármazékainak oldékonysága vízben. 

A — (I. Rex Sándor a.) 
— -gsav bontó hatásáról az alkali-fémek sóira. A — (I. 

 Liebermann Leó a.) 
— -sulfid. Egy új — (I. Lengyel Béla a.) 3 
— -vegyületek égési hőjének caloriméteres meghatáro- 

zása és azok egyidejű mennyileges elemzése. A — 
(I. dr. Ruzitska Béla a.) 

Széphalmi Kazinczy-mauzoleumban. Kazinczy Ferencz 
unokájától Becskeházi Becske Bálinttól összegyűjtött 
emléktárgyak jegyzéke. A — (Akad. értes. 238.) 

— — — Iskolai emlékünnepek a — (Akad. értes. 3.) 
., Széphalom és házi dolgaim" cz. kézirata. Kazinczy — 

(I. Dékani Kálmán a.) 

Széphistoriája. Jasonról. Tinodi — (I. Dézsi Lajos a.) 
Szépirodalom dán fordításban 1851—1904. Magyar — 

(Akad. értes. 203.) 
Szépművészeti múzeum. (Arch. ért. XVI. 3. és XX. 2. a.) 
Sziáhetnáme cz. munkája VI. kötetéhez. Fordította 

Karácson Imre, Achmed Dsevdet efendi és Vámbéry 
Armin előszava Evlja Cselebi — (Akad. értes. 146.) 

Sziget geologiai évkönyvei. .A balkáni fél — (1. Szabó 
József a.) 

—  megvédelmezése Fontanivánál 1706 november. 6-án. 
A Brenta — (Hadtört. közl. IV. 5.) 

— A halmágyi nyelvjárás — (I. Horger Antal a.) 
- ve) Megalithikus emlékek a Hebrida — (I. ,X. 

p édák a 
— en. Ádatás a rábéi Ánka — (. T. 3. a) 
Szigeti Gyula dr. Trója képe alegújabb ásatások alap- "7. 

ján. 1 ábrával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
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Szigeti József. Jelentés a Hertelendy-pályázatról. 
. (Akad. értes. 23.) 

— 1. tag. T. 1902. február 26. (Akad. értes. 149.) 

— emlékezete (1822—1902.) Berczik Árpád 1. tagtól. 
(Emlékbeszédek XII. 12.) — 45 

— Pálos-monostor. A bodrogh — (Il. Gubitza Kálmán a.) 

Szigetvár a XVII. században. Melléklet. (Hadtört. közl. 
EVT 

— egy egykorú látképe és egy katonai rajza. Szöveg- 
rajzok. (Hadtört. közl. IX. 2.) 

— elesténék (1566.) történetéhez. Adatok — (I. Matunák 
Mihály a 

sügé elfoglalása 1566-ban. (1. Thúry József a.) 

— 1566-ik évi ostromának történetéhez. Adalék — (I. 
Gömöry Gusztáv a.) 

— építészete és ostroma 1566-ban. (I. Stephanie A. a.) 

— ostroma 1566-ban. Melléklet. (Hadtört. közl. IX. 2.) 

—  -i hős arczképe. Zrinyi Miklós a — Melléklet. 
(Hadtört. közl. IV. 2.) 

— — — életére vonatkozó levelek és okiratok. Zrinyi 
Miklós a — (I. Magyar történelmi emlékek" I. osz- 
tály XXIX/XXX.) 

Szigetváry Iván. A Pelbárt névről. (Irod. tört. közl. 
AK: 1) 

— Irodalomtörténet és kritika. (Athenaeum XIII. 1/2.) 

— Taine és a milieu-elmélet. Kivonat. (Akad. értes. 
176/177.) 

— Természettudomány és irodalomtörténet. (Athenaeum 
XIII. 4.) 

Szigligeti csonka torony. A peleskei épületmaradvány 
és a — (Il. Ádám Iván a.) 

5 és pÉPPi bronzlelet. 1 képes táblával. (Arch. értes. 
XVII. 

— ölolsejááhéz (1. Szily Kálmán a.) 

641 
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Szikla-felirataihoz. Újabb adalékok az aldunai zuhata- 
gok — (Il. Téglás Gábor a.) 5 

— — -iról. Az aldunai zuhatagok — (Arch. értesítő 
XAV.: 49 I 

— -hasadékokról és a potaissai kőfaragó műhelyéről, 
A Torda melletti — (I. Téglás István a.) 

Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 
1590-ből. (I.- Melich János a.) 

— szójegyzéke. Kivonat. (1. Melich János a.) 

Szilasbalháson. A római sírokról — (I. Németh J. a.) . 
— -ról a nemz. múzeumban. Ábra. Római agyag- 

edény — (Arch. értes. XXIV. 5.) 
Szilasi Jakab. Anyate 703 vizsgálata. (Math. és term. 

tud, értes. VIII. 8/9 

— Móricz. A finn-ugor Mivézé összetételek. (Nyelvtud. 
közlem. XXVI. 2.) 

— — — társaság közgyűléséről. (Nyelvtúd. közlem. 
pá. ÓVA ba) 

— Adalék a finn-ugor hangtörténethez. Kivonat. (Akad. 
értes. 169.) 

— Adalékok a finn-ugor palatalis mássalhangzók tör- 
ténetéhez. 59 lap. 1904. (Nyelvt. értek. XVIII. 8.) 1.— 

— A rovás-irás ügyében kiküldött bizottság jelentése. 
(Akad. értes. 176/177.) 

— Cseremisz szótár. (Nyelvtud. közlem. XXVIII. 4., 
XXIX. 172, 4. SAXATAJ 

rez zée (JD AZ. (Vócabularium Őeremissicum.)  Genetz 
Árvid közreműködésével szerkesztette — — Külön- 
lenyomat a , Nyelvtudományi Közlemények"-ből. 327 
lap. 1901. (Ugor füzetek 183.) 6.— 

— Evez. (Nyelvtud. közlem; XXIII. 4.) 
— Emlékbeszéd Halász Ignácz 1. tag fölött. 19 lap. 

1903. (Emlékbeszédek XI. 11.) —.40 
— Finn-ugor-török szóhasonlítás. (Nyelvtud. közlem. 

XXXIII. 3/4.) 

seek TET - mV RAANT z? vetezől; - VETÉS 
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Szilasi —Szilády 1013. 

Szilasi Móricz. Gabelentz György. (Nyelvtud. közlem. 
Ev. 10 : 
— Irmag. Férfi, férj. (Nyelvtud. közlem. XXX. 4.) 
— Ki, mi. (Nyelvtud. közlem. XXVI. 1.) 
— Kombinált műveltető és mozzanatos igeképzés. — 

II. Kombinált ,—gat" képző. — III. Mozzanatos 
képzők. (Nyelvtud. közlem. XXIV. 2/4.) 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 50.) 
— Pótlék az erza-mordvin szótárhoz. (Nyelvt. közlem." 

MAIV. 1.) 
— Szórványos és részleges hangváltozás. (Nyelvtud. 

közlem. XXV. 1.) : ( 
— Votják nyelvészeti irodalom. (Nyelvtud. közlem. 

BEXRYI 4) 
— Voguls magyar névszói összetételek. Kivonat. (Akad. 

értes. 79.) 
— — szójegyzék. A—I, IL, M—P, R—W. (Nyelvt. 

közlem. XXV. 1/4.) 
— I. t. T 1905. máj. 15. (Akad. értes. 195. és Nyelvt. 

közlem. XXXV. 2. 
— —G — ravatalánál. Gyászbeszéde. Goldziher Ignácz 

r. tagnak. [1905. május 17.] (Akad. értes. 190.) 
Szilassy-féle egyházi edények. (Il. dr. Pap Károly a.) 
— János ötvös életrajzához. 3 ábrával. (1. Pap K. a.) 
— ötvösművei. (Arch. értesítő XV. 5. és 1. Mihalik 

József a. is.) 
— XVIII. századi ötvös. (I. Kemény Lajos a.) 

" — úrmutatója. Képes táblával. (Arch. értes. XII. 5.) 
Szilády Áron. A Königsbergi Töredék. (Akad. értes. 70.) 
— A rovás-írás ügyében kiküldött bizottság jelentése. 

(Akad. értes. 176/1777.) 
— Ad vocem: Scythia. — Eloge. — Csirikló. — Revue 

des Revues. — Akadémia. — (Irod. tört. közlem. 
VIII. 1.) 

— — — Supra agnőö. — Vojtináék. (Irod. tőrt. közl. 
VII. 2/8.) 
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Szilády Áron rendes tag beszéde Thúry József levelező 
tag ravatalánál Halason 1906 május 24-én. (Akad. 
értes. 198/199.) 

— De XII speciebus ebrietatis. (Irod. tört. közl. XI. 1.) 
— Jelentés az Ipolyi-jutalomról. (Akad. értes. 150/151.) 
— — Semsey-pályázatokról. II. (Akad. értes. 222/223.) 
— Szent-Ágoston Reguláinak magyar fordítása Bánffy 

(Coelius) Gergelytől 1537-ből. Kivonat Dézsi Lajos 
dolgozatából. Előterjeszti — (Akad. értes. 100.) 

—- Szónyomozás. (Akad. értes. 154.) 
— (I ,Ad vocem", , Irodalomtörténeti Közlemények", 

, Nyelvemléktár XIV.", ,Pesthy Gábor: Novum 
Testamentum", , Régi magyar költők tára", , Ser- 
mones Dominicales" és ,őözegedi Gergely Enekes 

könyve" a. is.) 

Szilády Zoltán. A retyezáti tavak alsóbbrendű rákjai. 
(Math. és term. tud. értes. XVIII. 5.) 

Szilágyi Dezső. Horvát Boldizsár ravatalánál. (Akad. 
.  értes. 107.) 
— t. tag. T. 1901. julius 31. (Akad. értes. 149.) 
— és Hajmási historiája. (1. Thúry József a.) 

— István. A Máramaros megyei 1744-ik évi magyar 
nemesi fölkelés számára kiadott utasítás. (Magyar 
hadi "igrsugégtáss gyűjteménye. Hadtört. közlem. 
7. állást 4 3 

— Egy harczintézkedés a sziléziai háborúk idejéből. 
(Hadtört. közl. X. 1.) 

— Hadik altábornagy szabályzata a magyar lovasság 
számára. (Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye. 
Hadtört. közl. IX. 4.) 

— Jelentés a Lassu István emlékünnepéről. " (Akad. 
értes. 83.) 

— levele Arany Jánosról. (I. Gyulai Ágost a.) 
— I. tag fr 1897. április 12-én. (Akad. értes. 89.) 
s Szilágyi"-jutalomról. Jelentés a — (Akad. értes. 53, 185.) 
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Szilágyi Sándor. A. m. tud. Akadémia milleniumi. kiad 

e 

ványának tervezete. (Akad. értes. 39.) 
Az erdélyi 1681-iki hadjárat előkészületeinek tör- 
ténetéhez. (Hadtört. közl, IV. 3.) 
Az erdélyi hadszervezet történetéhez, (Hadtörténelmi 
okmánytár. Hadtört. közl. VI. 1.) 
Az 1671—2. évi zajos országgyűlések Erdélyben. 
Kivonat. (Akad. értes. 33.) 
Adalék két tüzérszertár történetéhez I. Rákóczy 
György idejében. (Hadtörtén. közl. I. 2.) 
Bánffy Dénes tragédiája. (Akad. értes. 37.) 
Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 
a Marczibányi mellékjutalomrók (Akad, értes: 66.) 

— Emlékbeszéd Szabó. Károly r. tagról. 18 lap. JAH 
0 (Emlékbeszédek VIII. 10.) 

Erdély és az északkeleti háború. Levelek és üllmitok 
. I. kötet, Ismertetés. (Akad. értes. 15, 57.) 

— 

emma 

— U. az. I. kötet. VIII és. 636 lap. 1890.  10.— 
II. ,  596ilap 1891. 10.— 

Erdélyi országgyűlési emlékek. (1. ott.) 
Gyulafi Lestár följegyzései. (, Magyar történ. emlékek." 
II. oszt. 33. kötet. II.) 
Madách Imre két levele Pajor Istvánhoz. (Irod. tört. 
közlem. I. 4.) 

— , Magyar történelmi életrajzok. " Ismertetés. (Akad. 
értes. 8.) 
I. Rákóczy György 1634-iki hadi szabályzata. Közli — 
(Magyar hadi szabályzatok gyűjteménye. Hadtört. 
közl. VII. 1.) 
II. Rákóczy György Lengyelországban. Kivonat. 
(Akad. értes. 20.) i 
Salamon Ferencz emlékezete. 1825—1892. (Akad. 
értes. 61.) 
Skytte Benedek követjelentései 1651 752- ből. Kivonat. 
(Akad. értes. 7.) 3 
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1016 Szílágyi— Szilézia 

Szilágyi Sándor. Szamosközy történélmi munkái. (I. 
, Magyar történelmi emlékek" II. osztály.30. kötet. 
Harmadik pótfüzet.) 

— Szathmár capitulatiója 1644-ben. (Hadtört. közl. V. 2.) 
— Szemere Miklós két levele Pajor Istvánhoz. (Írod. 

tört. közlem. II. 1.) 
— (I. ,A magyar honfoglalás kútfői" és Károlyi A. a.is) 
— r. tag T. 1899. január 12-én. (Akad. értes. 113. és 

." Arch. értes. XIX. 1.) 
— ravatalánál. Emlékbeszéd. Tartotta Pauler Gyula. 

(Akad. értes. 110.) — 
— felett. Fraknói Vilmos r. tagtól. Emlékbeszéd — 

(Emlékbeszédek XI. 4.) 5 2 

Szilágyiana. Collectio — dr. Kúnos Ignácz jelentése a 
Szilágyi-féle török kéziratgyűjteményről. (1. dr. Kúnos 
Ignácz a.) 

Szilágymegyei leletekről. A — — (kh Fetzer J. Ferencz a.) 
— múzeum. A — (Arch. értes. XVII. 5.) 
— emegyében. Régi fatemplomok — (I. Fetzer J. F. a.) 
— — Római kőbányászat . Porolissum közelében — (I. 

Téglás Gábor a.) 
Szilágysági leletekről. (1. Fetzer János Ferencz a.) 
— régiségekről. (1.. Fetzer J. F. a.) 
— -somlyó Bátori vára és temploma. (I. Fetzer. János a) 
— — -i kincs. A — (I. Pulszky Ferencz a.) 

Szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépő felü- 
leti feszültségről. A — (I. Tangl Károly. a.) 

Sziléziai hadjárata 1757-ben. Lothringeni Károly her- 
czeg — A Nádasdy-levéltár kiadatlan okiratai alap- 
ján. 2 rajzmelléklettel. (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

— — -ában. Egy magyar gyalogezred szereplése Loth- 
ringeni Károly — (I. Kozics László a.) I 

— — -sereg parancsnokságát . átadja. Mária Terézia 
megbizó levele Nádasdy Ferenczhez, midőn neki 
1757-ben a morva — (Hadtört. közl: II. 1.) 
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Sziléziai háborúk idejéből. Egy harczintézkedés a — 
(1. Szilágyi István a.) 

— — idején .a poroszok a katonát. Hogy fogták a — 
 (Hadtört. közl. I. 1.) j 

— — időszakából. Egy portyázó különítmény jelentései 
a — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 

Szili Adolf. A látó idegfő MÓKROGBKADIÍÁJA. (Math. és. 
t. t. értes. XI. 6/7.) i 

— A lebegő szívek magyarázata. (Math. és t. t. értes. 
IX. 3/4.) 

— A mozgás utóképéről. (Math. és term. tud. ért. XV. 3.) 
— Egy érzéki megtévedés magyarázata. 27 lap. 1892. 

(Term. tud. értek. XXII. 5.)  - —.60 
— — U. a.-kivonata. (Akad. értes. 31, 33.) 
— Új módszer a ,lebegő szívek" jelenségének. előidé- 

zésére. Kivonat. (Akad. értes. 14.) 

— Aurél. Beszámoló az emberi iris hátsó rétegeinek 
anatomiája és fejlődése körül tett vizsgálatok ered- 
ményeiről. (Math. és term. tud. értes. XIX. 5.) 

— Sándor. Az érett magzat vérének hydroxylion-: és 
" titrálható . alkali-tartalmáról. (Math. és "term. tud. 
értes. XXIII. 4/5.) 

Szily Kálmán. A binominális együtthatók négyzeteinek 
összegéről. (Math. és term. tud. értes. XI. 8/9.) 

— A Königsbergi Töredék. (Akad. értés. 55.) 
— A magyar szótárak czímszó-jegyzéke. Bemutatta — 

(Akad. értes. 120.) 
— A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata pártoló 

tagjaihoz. (Akad. értes. 14.) ; 
— — — — könyvtára. (Akad. értes. 186/187.) 
— A primitiv gyökök viszonyszáma. (Math. és term. 

tud. értes. IX. 8/9., X. 1.) 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 20.) 
— A , Régi Magyar Nyelvemlékek" második kötetének 

kétféle kiadása. (Akad. értes. 106.) — 
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Szily Kálmán. A Semsey-pályázat szabályai. (Akad. 
értes. 41.) 

— A Széchenyi-Múzeum megnyitása. (Akad. értes. 192.) 
— Az , Akadémiai Értesítő" előrajza. (Akad. értes, 1.) 
— Azelső geographia magyar nyelven. (Ir. tört. közl. I. 1.) 
— Adalék a pontmozgás tárgyalásához. (Math. és term. 

tud. értes. VII. 6/7.) 
—. Arany János, mint főtitkár. (Akad. értes. 42.) 
— rendes tag beszéde Joannovics György levelező tag 

ravatalánál az Akadémia oszlopcsarnokában 1909 
. január 22. (Akad. értes. 230.) 
— Bolyai Jánosnak egy az Appendix tárgyára vonat- 

kozó levele 1823-ból. (I. Math. és term. tud. értes. 
V. kötet. 183-ik lap.) 

— Deák Ferencz és a M. T. Akadémia. (Ak. ért. 174/175.) 
— Elkövetkezik. (Nyelvt. közlem. XXX. 4. 
— Ellentétre alapított analogia. (Akad. értes. 179.) 
— Előleges jelentés a Ráth György-féle könyvtár át- 
, — vételéről. (Akad. értes. 191.) 
— előterjesztése a ILendl-féle mikroszkop tárgyában. 

(Math. és term. tud. értes. X. 1.) 
-—. Gúnyirat a nyelvújítók ellen 1795-ből. (Irod: tört. 

közlem. XI. 2.) . 
— (György mester arithmetikája. (Math. és term. tud. 

értes. XII. 1.) 
— (Nagyszigethi Kálmán.) Hialszázszítán. (Irod. tört. 

közlem. II. 2.) 
— Jelentés a Forster-féle mezőgazdasági jutalomról. 

(Akad. értes. 93.) 
— — a Lázár-codexről. (Akad. értes. 75.) 
— — a M. T. Akadémia munkásságáról. (Akad. értes. 

6, 19, 30, 42, 54, 66, 76, 90, 102, 114, 126, 
138/139, 140, 150/151, 162.) 

— — a Semsey-pályázatról, (Akad. értes. 70.) 
— — — báró Wodianer-féle néptanítói jutalomról. 

(Akad. értes. 136, 148, 163/165, 172, 184.) 
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Szily. Kálmán. Jelentés. az évi számadásokról. (I. Akad. 
értes. 38, 50, 62, 98, 110, 146, 158, L70.) 

— Kérelem a Magy. Tudom. Akadémia t. tagjaihoz. 
(Akad. értes. 243.) 

—. — a Széchenyi-múzeum ügyében. (Akad. értes. 97.) 

— Kőrösi Csoma Sándor egy leveléről. (Akad. értesítő 
.  246/247.) 
— Magyarországi György mester arithmetikája 1499-ből. 

Bemutatta. — (Akad. értes. 47.) 
— Nagy Ignácz önéletrajzi adatai. (Irod. tört. köz- 

lein. II. 2.) 
— Szentgyörgyi Mondolata. (Irod. tört. közlem. IX. 2.) 

— Szigligeti önéletrajzához. (Irod. tört. közlem. II. 1.) 

— Sztoczek József emlékezete. 1819—1890. (Akad. 
értes. 35.) Z 

— (I. , Akad. Ertesítő", , Bürkhardt Jakab: A renaiss. 
műveltség Olaszországban. II. kötet", ,, Emlékbeszé- 
dek", , Georgius de Hung. aritmetikája", , Math. . és 
term. tud. értesítő" és , Gróf Széchenyi István mun- 
kái. II. sorozat" a. is.) 

— és Viszota Gyula. A Magy. Tud. Akadémia Szé- 
chenyi-múzeumának tárgyjegyzéke. IV és 189 lap. 
1905. 1.— 

Szily Kálmán ifj. A folytonos erőtér statikája. (Math. 
és term. tud. értes. XXVIII. 4.) 

— Síkmozgású érdes testek ütközése. (Math. és term. tud. 
értes. XIX. 3.) 

Szilveszter-bulla. Szent István király dleveléi és a — 
(I. dr. Karácsonyi János a.) 

Szinai félsziget régiségeiről. A — (I. dr. Goldziher 
Ignácz a.) 

Szinán pasa arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. IV. 4.) 
— — levele Rudolf császárhoz 1593-ban. (I. Gömöry 

. Gusztáv a.) 
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Színes egyéniség. Színes hallás és — (I. dr. Pekár 
Károly Aj bes 

— felületek nagyságának megbecsülése, adalék a festés 
aesthetikájához. (1, dr. Pekár Károly a.) 

— fényingerek hatásának gyöngítése fehér fénynyel. 
. (I. Révész Géza a.) 

— folyamatok közt fennálló viszonyról. .A kritikus 
szürke és a — (Il. Révész Géza a.) 

— hallás és színes egyéniség. (Il. dr. Pékár Károly a.) 

Szinészet történetéhez. Adat a Biharvármegyei - — (ll. 
Zsák J. Adolf a.) 

— . -e 1800-tól 1803-ig. Miskolcz — (I. Böyör József a.) 
— -i religuiák. (Il. Váli Béla a.) özraáb 
— -történeti adatok. (I. dr. Ferenczi Zoltán a.) 
Szinguláris helyeinek vizsgálata. Analitikai függvények 

negativrendű — ((l. Dienes Pál a.) 

Szinnyei Ferencz dr. Arany a compositióról. (Irod. 
tört. közl. XVIII. : 2.) 

— "Bacsányi János irodalmi működése. (Irod. tört. közl. 
VELE 12 

— Nagy Ignácz. (Irod. tört. közl. NH 1/4.) 
— . Gerzson. Kazinczy az iskolaügyről. (Irod. tört. közl. 

I. 4.) 
— Kazinczy Ferencz három levele. 1811—1816. 1826. 

(Irod. tört. közl. II. 3.) 
— József id. ajándéka. (Akad. értes. 2.) 
— Az első magyar bibliographus. 29 lap. 1901. (Nyelv- 

tud. értek. XVII. 10.) —.60 
— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 143.) 
— Magyar írók élete és munkái. Ismertetés. (Akad. 

értes. 9.) 

— ifj. A gyulafehérvári glosszák. (Nyelvt. közl. XXIX. 1.) 
— A halotti beszéd olvasásához. (Akad. értes. 168.) 
— A Karacsay-codexről. Bizottsági jelentés. (Akad. 

értes. 160.) 
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Szinnyei József ifj. A rovás-írás ügyében kiküldött 
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bizottság jelentése. (Akad. értes. 176/177.) 
A ,—z" gyakorító képző. (Nyelvt. közlem. XXXI. 4.) 

Az Árpád-kori szóvégi ,u" betűk mivolta. Kivonat. 
(Akad. értes. 176/177.) 
Az ,—it" képző történetéhez. (Nyelvt. közl. XXXI. 4.) 
Az új ,Magyar Tájszótár" Ismertetés. (Akad. 
értes. 43.) 
Adalék a finnugor fokváltakozásokhoz. (Nyelvt. közl. 
XXXVIII. 4.) 
Alak-magyarázatok. Kivonat. (Akad. értes. 20.) 
Alaktani adalékok. (Nyelvt. közl XXXIII. 2, 3/4., 
XXXIV. 1.) 
Egy állítólagos összetétel. Kivonat. (Akad. értes. 75.) 
— U. az. (Nyelvtud. közlem. XXVI. 1.) 

Esperest, Öspöröst. (Nyelvt. közlem. XXVI. 4.) 
Felelet Kúnos Ignácz válaszára. (Nyelvt. közlem. 
XXXVII. 1/2.) 
Halász Ignácz T. 1855—1901. (Nyelvtud. közlem. 
XXXI. 2.) . 
Hét. (Nyelvt. közlem. XXXIII. 3/4.) 
Hogy hangzotta magyar nyelv az Árpádok korában? 
Kivonat. (Akad. értes. 64.) 
Ismeretlen nyelvtani alakok a halotti beszédben. 
(Nyelvt. közlem. XXIX. .1.) 
Ját. Sima, (Nyelvtud. közlem. XXIX. 1.) 
Jelentés a Lukács Krisztina-féle nyilt pályázatról. 
(Akad. értes. 42, 150/151, 200/201.) 
— a Román-Petre község adományából hirdetett 
pályázatról. (Akad. értes. 152/153, 163/165.) 
— a Semsey-pályázatokról. I. (Akad. értes. 222/223.) 
Jonh. (Nyelvt. közl. XXXV. 3/4.) 
Középkori nyelvemlékeink olvasása. Kivonat. (Akad. 
értes. 95.) 
— U. az. (Nyelvt. közl. XXVII. 3/4.) 
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"Szinnyei József ifj. Labiális illeszkedés a cseremiszben 
(Nyelvt. közlem. XXIV. 2.) 

— Nyelvészeti tanúlmány. (Nyelvt. közlem. XXIX. 1.) 
. — Pesthy Gábor származása. Kivonat. (Akad. értes.219.) 
— Fonetikus írás a finn-ugor nyélvek számára. "Balassa, 

József "rés — ((l. Balassa József a.) 
— (]. , Értekezések a nyelv- és széptudományok köré- 

ből." XIX. kötet 9. számtól és , Nyelvtudományi 
közlemények" a. is.) I 

Szinte Gábor. Kerek erőd Krivádia fölött. Képes táb- 
lával.- (Arch. értes. XIV. 2.) 

:"Sziráki ásatások. Nógrád m. (l.-dr. Pósta Béla a.) 
Sziráky Balázs. (1. Kemény Lajos a. és , Régi Magyar 

Költők tára" VI. kötet.) 
Szirén. A hajdu-hadházi — (1. Schnütgen §. a.) . 
Szirony. (I. R. Prikkel Marián a.) 
.Sziszeki csata 1593-ban. A — (1. Gömöry Gusztáv -és 

, Hadtört. közlem." VII. 5.) 
— — .-ról, 1593 junius 24. Eggenberger Rupert je- 

lentése Ernő főherczeghez a — (I. Hugyecz Antal a.) 
Szittya. (Irod. tört. :közlem. VILI. 2/3., XI. 4.: ,Ad 

vocem" a.) 
Szíjcsat. Népvándorláskori szíjvég és — Ábra. (Arch. 

értes. X. 83.) 
Szíjtartó lemez. Fibula vagy — (I. ifj. Kubinyi M. a.) 
Szíjvég aranyból és aranycsat Albániából. Ábra. (Arch. 

értés. XXIV. 4.) 
— és szíjcsat. Népvándorláskori — Abra. (Árch. ért. be 3.) 
Színelméletről. Hgy új — (Il. dr. Révész Géza a.) 
Színházi élet báró Wesselényi társulatánál. (1. "Bayer 

József a.) 
— ünnepeken 1906 szeptember hó .7-én és 8-án. 

Haraszti Gyula levelező tag beszéde a kolozsvári — 
(1. Haraszti Gyula a.) 

— -igazgatói működéséhez. Adalékok Bajza József — 
(I. Esztegár László a.) 
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Színi előadás a fővárosban (1784) és gróf Waáltron. 
Az első magyar nyelvű — (I. Bayer József a.) 

Színjáték és Felvinczi György "életéhez. Adatok az 
iskolai — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 

Szín-jod mennyiségi meghatározásának új "módja. A 
jodidok és a — (Il. Bugarszky István és Horváth 
Béla a.) 

Színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. "Cor- 
neille és kora. A franczia — (Il. Haraszti Gyula a.) 

— történetéhez. Adalékok a franczia — (]. Haraszti 
Gyula a.) 

— -e és a színszerűség. A renaissance franczia — 
(I. Haraszti Gyula a.) 

Színlap 1812-ből. Magyar — (I. Bayer József a.) 
— -jai a mult században. Eredeti drámák — (I. Bayer 

József a.) 
Színmű történetéhez. Adalékok a magyar — (I. dr. 

Bittenbinder . Miklós a.) 
Színműtár. Magyar Történelmi — (I. , Magyar" a.) 
Színpad fölszerelése történetéhez. Adatok a régi ma- 

gyar — (I. Bayer József a.) 
— műsora 1811-ben. A debreczeni — (I. Bayer J. a.) 
— -hoz. A renaissance franczia vígjátékának viszonya 

a — (I. Haraszti Gyula a.) 
Színszerűség. A renaissance franczia színköltészete és 

a — (I. Haraszti Gyula a.) 
Színtársulatának történetéhez. Báró Wesselényi Miklós 

pesti — (I. Bayer József a.) 
Szív alkalmazkodási képességének meghatározására, 

Új vizsgálati módszer a kóros — (I. Korányi Sán- 
dor alatt.) 

— -bajok tanához. Adatok a veleszületett — (I. dr. 
Preisz Hugó a.) 

Szívek magyarázata. A lebegő — (I. Szili Adolf a.) 
— jelenségének előidézésére. Új "módszer a lebegő — 

(I. Szili" Adolf a.) 
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Szívmozgáshoz. A járulékos és bolygó ideg viszonya 
a — (Il. Vas Frigyes a.) 

Szívre. Két vérkeringési séma. A vérnyomás és hő- 
mérsék befolyása a — (l. Klug Nándor a.) 

— Vizsgálatok a gyomorba vitt víz mennyiségének és 
hőmérsékének hatásáról az ép és kóros — (I. Fried- 
rich Vilmos és Stricker Mór a.) 

Szkitha-szarmata maradványok a magyar viseletben. 
(I. Nagy Géza a.) 

Szlavoniai magyarok és nyelvük. A — (I. Balassa 
József a.) 

Szláv csattról. Egy zománczozott Dél — (I. Mihalik 
József a.) 3 

— ethnikai érintkezés kezdetei, A magyar — (I. Mun- 
kácsi Bernát a.) 

— és oláh érmek a Weifert-féle gyűjteményben. Déli — 
(I. dr. Réthy László a.) . 

— halántékgyűrűk idomairól. A — (I. dr. Lissauer a.) 
— hatáson alapul-e igekötőink használata? (1. Asbóth 

Oszkár a.) 
— jövevényszavaink. (I. Asbóth Oszkár és  Melich 

János a. is.) 
— — eredetéről. (I. Melich János a.) 
— — -szavak, (1. Melich János a.) 
— — -szók kora. A — (Il. Asbóth Oszkár a.) 
— — -korához. Adatok a — (I. Melich János a.) 
— -litván hangtörvény. Megint egy — (I. Asbóth 

Oszkár a.) 
— nyelv hazája és a magyar honfoglalás. Az egyházi — 

(I. Volf György a.) 
— — -ekben. A hangsúly a — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— — — A magyar göröngy szó és az 2 : u hangok vál- 

takozása a — (l. Asbóth Oszkár a.) 
— — — Altaji elemek a — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— — -járások. Magyarországi — (Il. , Magyaroszági 

szláv nyelvjárások" a.) 
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ai Szláv ,0". Magyar ,o" — (I. Asbóth Oszkár si 
aa  — philologia encyclopaediája. A — (Nyelvtud. II. 2) 

-—— szavaink eredetéhez. (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— szók átvételének helye és kora. A magyar nyélybe 

került — (Il. Asbóth Oszkár a.) 
"— :— a magyar nyelvben. A — (I. dr. Asbóth Oszkár a.) 
— torokhangok változásai. A — (Il. dr. Asbóth Oszkár a.) 
Szlávik tegotáze dr. A szabadakarat kérdéséhez. (Athen. 

ta AZ.) 
— Az akarat kérdésének történetirodalmáról. (Athen. 8; 

ABE 4 ALVZ EY o 
— Nietzsche és világnézete. (Athenaeum V. 4.) 

B Szlávság magyar elemeihez. Adatok a — (I. Melich 
.. János a.) 
Szlávy József ig. tag $r. 1900. aug. 8. (Akad. értes. 187.) 
Szlovén nyelv hazája. A glagolita ,6e" és az ő — (l. 

. Asbóth Oszkár és Volf György a. iS.) 
— — szótára. A — (I. Melich János a.) 

. — — -járás. A vashidegkúti — (I. Pavel Ágost AJ 
— , újszlovén. 0 — (1. Asbóth Oszkár és Volf György a. is.) 
.— Szók a magyar nyelvben, Lengyel és — (I. Asbóth 

Oszkár a.) 
— -ek nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. 

A j5 gy változás a bazai — (I. Asbóth Oszkár a.) 
Szmrecsányi Arisztid. Liptómegye monog rafiája. 22 lap. 

5 1891. —.40 
— templom és  menyezetének festményei. A — (ll. 

Myskovszky Viktor a.) 
Szobor. A prágai Szent-György — (l. Czakó Elemér 
. . és Kárász Leó a. is.) 
— Diptychonos terracotta — (I. dr. Láng Margit a.) 
— Három kassai kő — (1. Mihalik József a.) 
— -csoportról. Jupiter és Junó — (l. TAK Gábor a.) 
— -lelet Klopotiván, Várhely mellett. (1. T. G. a.) 
—- -leletről. A nagyváradi — (l. Cséplő Péter és dr. 

Némethy Gyula a. is.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911... . 65 
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Szobra. A nemz. Múzeum két római ruhás női — (Il. 
. dr. Hekler Antal a.) 

— a n. múzeumban. Asklepios — (Il. dr. Hekler A. a.) 
—- Rómer Flóris Ferencz — (Arch. értes. XV. 3.) 
— leleplezésénél. Vécsey Tamás r. t. beszéde Horvát 

Boldizsár — (I. Vécsey Tamás a.) : 
Szobrainak ágra omezeggényka A Parthenon nyugati 

orom — (Il. Velics L. S. J. a.) 
Szobráról. A bambergi nyes lovas — (I. dr. Riehl 

Berthold a.) 
Szobrászatára. A forma jelentőségének empirikus Vvizs- 

gálata a művészeti alkotás psychologiájában, különös 
tekintettel Michelangelo — (Il. Kenczler Hugó a.) 

— -i maradványa. A pécsi székesegyház egykori oltár- 
sátra és többi — (I.-Gerecze Péter a.) 

— -iskola. A bártfai — (Arch. értes. XVIII. 1.) 
Szobrocska a n. múzeumban. Dionysost ábrázoló bronz — 

(I. dr. Ziehen Gyula a.) 
— Négy Minerva — (Il. dr. Finály Gábor a.) 
— a n. múzeumban. 8 ábrával. Néhány antik bronz — 

(I. Récsey Viktor á.) 
— a n. múzeumban. Római gladiator bronz — Ábra. 

(Arch. értes. XIII. 5.) 
— a Nemzeti Múzeumban. Sarapis — (1. dr. Hekler 

Antal a.) b 
— -kája. Dispater — (I. ,h." 
—- — Herakles bronz — (I. ús "Ziehen Gyula a.) 
— — az eperjesi collegiumban. Venus — Ábrával. 

(Arch. értes. XVIII. 2.) 
Szobrocskák az erdélyi múzeumban. Antik — (Il. dr. 

Finály Gábor a.) 
— a n. múzeumban. Hermes-Toth — (I. Hekler A. a.) 
— az Alduna vidékéről. Őskori — (1. Milleker Bódog a.) 
— Velemi bronz — 2 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— eról. A szamosujvári Athene — 1 ábrával. (1. Ornstein 

József a.) 
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. Szobrok a Flaviusok korától kezdve a császárság vé- 
" — géig. Ruhás római női — (I. dr. Hekler Antal a.) 
. — Augustus és a Claudiusok korából. Ruhás római 
§ női — (I. dr. Hekler Antal a.) 
. — tervezett elszállításának történetéhez 1599-ből. Két 
, —— kiadatlan okmány a váradi szent -—— (I. Csontosi 

ő. János a.) 
FF -ról. Úti jegyzetek Szent-György — (I. Kárász Leó a.) 

: . , Szokás jog" a római magánjogban. Interpretatió és — 
"  — (IL Kiss Géza a.) 
. Szokások őseinknél. Pogány — Roger és Tamás es- 
6. peresek a nagy tatárjárásról. (1. Mátyás Flórián a.) 
. Szokolovics Mehemed béglerbég aárczképe. Melléklet. 

" — (Hadtört. közl. VI. 1.) 
. Szokolyai István. (I. dr. Gálos Rezső és Harkányi 
f István a.) 
; Szoládi leletekről. A — (I. dr. Kohlbach Bertalan a.) 
. Szolgálat gróf Bercsényi hadséregénél. Menetbiztosítás 
: és előőrsi — (Hadtört. közl. I. 1.) 
; — :ban 1693-ban. Magyar huszárok franczia — (Had- 
6, tört. közl. XI. 4.) 
. Szólnok 1552-ben. Tollrajz a Moré-pör irataiból. Szö- 

Í vegbeli rajz. (Hadtört. közl. II. 1.) 
. — -dobokamegyei irodalmi-, történelmi- és ethnographiai 
I társulat. A — (I. ,Y." a.) 
. — — leletek. (I. dr. Temesváry János a.) 
. — —. újabb leletekről. (1. dr. Temesváry János a.) 
. — — történelmi társulat. A — (Arch. értes. XXI. 4.) 

. Szolnok eleste 1552-ben. (I. dr. Szendrei János a.) 
; — 1552-iki ostromához. Újabb adat — (I.  Illéssy 
k János a.) 
. — és. mosony-jeselhofi bronzkori leletek. Mosony — 
E (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
" — vára 1705-ben. (Károlyinak a fejedelemhez tett je- 

lentéséhez csatolt vágátosáája után.) Melléklet. (Hadtört. 
közl. VIII. 3.) 

657 
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Szolnok sv távlati rajza . 1552-ből. Melléklet. 8. 
"2, KS ESR  (Hadtört. közl. H.A.) A 
. ————— — - református egyházhoz. (l. , Hadtörténelmi okmány- § 
Ni tár" 5. szám a.) ! 

vág — — vár. (I. , Hadtört. okmánytár" 5. szám a.) 75. 
— — — építéséhez és első ostromához. Adatok a — 

(I. dr. Illéssy János a.) a 
Kör — -ról a n. ee vágás Hány Ábra. Bronzkori urna — 

KÉREE . (Arch. értes. IX. 5.) 
s ELESÉS Szombatfalvi és a nándorvályai oláh templom. A felső — . 

STÖGZZESESÁRAR (I. Supka Géza a.) ; 
JaRitó Szombathelyi múzeumban. Madáralak bronzkálk a — 
öö jar Ábra. (Arch. értés. XVILE:2V 9 

:. .  — régiségtárában. Három látogatás a vasmegyei rég. 
ÉNEKES 1 egylet — (1. ,ab. nera b 
GAVE , Szombati kör" és a M. Tud. Akadémia 1849—50-ben. 
5." — A — (Akad. értes. 34.) 
GABE . Szomolányi (Pozsony m.). ásatások. (I. Sándorfy N., a.) 

5 — —- — őstelepről. A — (I. SándorfÍy Nándor a.) . 
" — — ütközet 1704 május 28-án. A — (1. Thaly Kálmán 49 

070 Sazlátltó Szondy két apródja. (Il. B. F. a.) ; 
s. ZAB Szovátai meleg és forró konyhasóstavak, mint termé-. 
irztóatbal szetes hő-accumulatorok. A — (I. Kalecsinszky 

rő . Sándor a.) 
SERTÉS Szó és az a: u hangok váltakozása a szláv nyelvekben. A 

MS) magyar " göröngy" — (1. Asbóth Oszkár a.) 
17 a KGKNZÁZARRRSR Ősvallásunk egy-két , nyelvi emléke." II.: Az ,em- 

m :: ber" — (Il. Prikkel Marián a.) 
"5." — — vitájához. Az ,est" — (Il. Zolnai Gyula a.) 

. /SRÉRA — az ugor nyelvekben. Egy ,epe" jelentésű — (I. 
1 Munkácsi Bernát a.) 

j4AA — Egy homályos vogul — (I. Budenz József a.) 
SA EE — Leuberes. Egy rejtelmes — (1. Melich János a.) 
 51/980888 — Még egyszer a , vidra" — (I. Asbóth Oszkár a.) 
vág Vat — eredetéhez. Néhány műveltségi — (I.. Munkácsi 

MG Bernát a.) ; 
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 Szó-alkotás. Kombináló — (I. falás Zsigmond a.) 
"— -egyezések. Tévesztett — (I. Balassa József a.) 
— — Zürjén és votják — (I. Vasverő Rajmund a.) 
.— — -i adatok: kutya, hodály. A magyar szókincs 
. — eredetéhez — (I. Budenz József a.) 
k.. -egyeztetések. Votják-török — (Il. Paasonen H. a.) 
.— fejtés és történeti fejlődése. A magyar — (I. Halász 
E. Ignácz a.) 
— — története a legrégibb időktől Hunfalvy Pál föl-. 
.  . léptéig. A magyar — (I. Halász Ignácz a.) 
— —: m. isten. (I. Steuer János a.) 

.—— -éhez. Adalék "IHME — (I. Gompercz Fülöp a.) 
-fejtő szótárához. Adatok a magyar nyelv — (I. E 

Magyar" a.) 
-hasonlítás. Finn-ugor-török — (1. Szilasi Móricz a.). 
-hoz. A ,nap" — (Il. Prikke! Marián a.) 

— -jegyzék. A Beszterczei — (I. Simonyi Zsigmond és 
. — Finály Henrik a. is.) 
"—— — kiadása. A Beszterczei — (Il. Sági István a.) 
— —  műveltségtörténeti jelentősége. A Beszterczei — 
. — (I. Tagányi Károly. a.) 
— — 1533-ból. A Murmelius-féle latin-magyar — (I. 
. . Szamota István a.) 

— A Schlágli — (1. Simonyi Zsigmond a.) 
— A Sehlügli és Beszterczei — (Il. M. J. a.) 
— a XV. század első negyedéből. A schlágli 

. magyar — (I. Szamota István a.) S 
— — Az Ábel-féle — (I. Simonyi Zsigm. a.) 
— — Csuvas — (Il. Gombocz Zoltán és Paasonen H. 
. alatt is.) 
— — Déli osztják — (Il. Munkácsi Bernát és , Ugor 

. füzetek" 12.) 
— Egy XVI. századbeli palócz-orosz — (Il. Melich 

—— János a.) 
— — TIrtisi:osztják — (I. Patkanov Szerafin a.) 
—  — Jurák-szamojéd — (I. Budenz József a.) 
§ 



1030 jezpeyasnő Szó - 

Szó-jegyzék s bevezetésül : A kérdés története. áj a é 
kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet: 
Magyar — (1. Munkácsi Bernát a.) 

— — Vogul — (I. Szilasi Móricz és Trócsányi Zoltá 
Alatt 18) 

— —. -e 1590-ből. Szikszai Fabricius Balázs latini 
magyar — (1. Melich János a.) 

— — -kel. Rövid karcsuandói lapp — (1. Halász Ignácz : 
Svéd-lapp nyelv VI.) 

Szók magyarázatához. A ,lapu" és ,nap" — (Il. Mun- 
: kácsi Bernát a.) i 
— átvételének helye és kora. A magyar nyelvbe került 

szláv — (I. Asbóth Oszkár a.) 
— a magyar nyelvben. A szláv — (Il. dr. Asbóth 0. a. 
— használási módja. Az idegen — (I. dr. Szabó J. a 
— Az oláh nyelvbe átment magyar — (I. Asbóti t 

Oszkár a.) E 
— Árpádkori — (1. R. Prikkel Marián a.) 
— írása. Idegen — (I. Kalmár Elek a.) 
— írásához. Az idegen — (1. Simonyi Zsigmond a) § 
— magyarázatához. Árpád-kori — (1£ Zolnai. Gyula a.) 
— a magyar nyelvben? Lengyel és szlovén — (Il 

Asbóth Oszkár a.) j 8 
— kaukázusi nyelvekben. Magyar műveltségi — (li 

Munkácsi Bernát a.) a 
— a magyar nyelvben. Osszét — (I. Simonyi Zsigm. a. 
— az ugor nyelvben. Osszét — (Il. Simonyi Zsigm. a. 
— -képei  összehasonlitva  Aeschylus, Sophokles é 

KEuripides  szóképeivel." Aristophanes — (I. Pec 
Vilmos a.) i 7 att 

—r —e  -vel.  Aristophanes  szóképei,  összehasonlítvi 
Aeschylus, Sophokles és Euripides — (I. Pecz V. a, 

Szóképzés. A vogul — (I. Szabó Dezső a.) saj 
— Az északi-osztják — (I. Schütz József a.) 
— Szókombinálás és — (I. Simonyi Zsigmond a.) 
— -e. A török nyelv — (Il. dr. Kúnos Ignácz a.) 
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Szó-készletének eredetéhez. Adalékok az obi-ugor nyel- 

e 

vek — (Il. Gombocz Zoltán a.) 
— -ünk ortholog szabályozása és az iskola. Ma- 

. gyar — (I. Ballagi Mór. a.) 
-kincs eredetéhez. Imeg, ing. A magyar — (I. B. 
d a) 
— —- Szóegyezési adatok: kutya, hodály. A ma- . 
gyar — (1. Budenz József a.) 
— -ünkben. A török hódoltság MELYROLENÉK dr. Kúnos 
Ignácz a.) 
— — Alán nyelvemlékek -— (1. Munkácsi Bernát a.) 
-kombinálás és szóképzés. (1. Simonyi Zsigmond a.) 
-könyvek a XI-—XV. századból. Török — (I. Gold- 
ziher Ignácz a.) 

Szólások" czímű pályamunkáról. Birálati jelentés. a 
, Német és magyar — (Akad. értes. 48.) 
rostája A magyar közmondások és — (Il. Margalits 
Ede a.) 
Kisázsiai török nyelv. II: Brussza-vidéki — (Il. dr. 
Kúnos Ignácz a.) 
— III. Láz dalok. — Szójegyzék. — (I. dr. Kúnos 
Ignácz a.) 
Német és magyar — (l. Simonyi Zsigmond és Akad. 
értes. 48. a. is.) 
— szabadság. Parlamenti — (I. Edvi Illés Károly a.) 
-nyomczás. (1. Szilády Áron a.) 
-ragozása. A vogul nyelvjárások — Bevezetés. I. 
Éjszaki vogul nyelvjárás. — Éjszaki vogul nyelv- 
mutatványok (fordítással és jegyzetekkel.) II. Közép- 
lozvai vogul nyelvjárás nyelvmutatványokkal. (I. dr. 

. Munkácsi Bernát a.) 
— — — IV. A kondai vogul nyelvjárás. (I. dr. 
Munkácsi Bernát a.) 
-okban. A vogul nyelvjárások, — (Il. , Ugor füzetek" 11.) 

. származtatások : Keselyü. Kortuj. Pihlaja. (I. Gom- 
bocz Zoltán a.) 
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Szó-szedet. A besztérczei — (1. Finály Henrik 3 b E KEZES. 
— -tagok. Fonetikai kérdések. 1. A — (Il. Balassa 

József a.) 
Szótár. A , Béhdset-ül-Lugat" czímű csagatáj — (I. 

Thúry József a.) 
A Magyar Nyelvtörténeti — (Akad. értes. 2.) 
A Magyar oklevél — Kivonat. (I. Zolnai Gyula a.) 
és a kritika. A Nyelvtörténeti — (I. Szarvas G. a.) 

—  föladatáról. Az új Nagy — (Il. Zolnai Gyula a.) 
Cseremisz — (I. Szilasi Móricz a.) 

. Déli-lapp — (l. Halász Ignácz a.) 
és nyelvtan. Pite-lappimarki — (I. Halász Ignácz: 
Svéd-lapp nyelv VI.) j 
olvasóihoz. Kérelem a 7 pakk Oklevél — (Il. Zolnai 
Gyula a.) 
Régi magyar nyelvünk és a Piyely se tAtASERA — (ll. 
Ballagi Aladár a.) 
Votják — (I. Munkácsi Bernát a.) 
-a. A finn nyelv nagy — (I. Sz. J. a.) ? kal 
— szerkesztéséről. A Középkori Latinság E (L 
Bartal Antal a.) 
— A magyarországi latinság — (l. Bartal Antal a.) 
— A szlovén nyelv — (I. Melich János a.) 
—" Thúry József , Magyar-török összehasonlító — 
(I. Gombocz Zoltán a.) 
-ak. Révai, Verseghy és a tiszti — (1. Viszik 
Gyula a.) 
—- czímszó-jegyzéke. A magyar — (l. Szily K. a.) 
-ához. Adatok a magyar nyelv szófejtő — (Il. ,Ma- 
gyar" a.) 
-áról. Jelentés a magyarországi latinság — (I. Bartal 

. Antal a.) 
-bizottságának jegyzőkönyve. A M. T. Akadémia ( 
állandó  — (Akad. értes. 107.) 
-ból kimaradt régi magyar szavak. A N yelvtörté- 
neti — (Il. Szeremlei Samu a.) 
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Szótár-hoz. Az Oklevél — (Il. Zolnai Gyula a.) 
— Pótlék az erza-mordvin — (Il. Szilasi Móricz a.) 
-i bizottság ügyrendje. (Akad. értes. 107.) 
-írás és szótárirodalom. (Il. Petz Gedeon a.) 
— nálunk és a külföldön. Részlet. (1. Zolnai Gy. a) 
-irodalom. A magyar — (Il. Melich János a.) 
-ról. Egy állítólag ismeretlen latin-magyar — (Il. 
Melich János a.) 

Sdel 

. — — Egy feledésbe ment régi latin-magyar — (Akad. 
értes. 48.) 

— -töredék. A brassói latin-magyar — (1. Melich . 
János a.) : 8 

— — A Gyöngyösi latin-magyar — (1. Melich J. a.) 
— "vegyítés. Analógia és — (]. Simonyi Zsigmond a.) 
— -végi rövid magánhangzókról. A — (I. Melich J. a.) 
— — ,u" betűk mivolta. Alaktani adalékok. III.: Az 

Árpád-kori — (I. Szinnyei József a.) 

, Szózat"-ja és egyik latin költői levele. Petrarca — 
(I. Hegedüs István a.) 

Szögyény-Marich László ig. tag T 1893. nov. 19. 
(Akad. értes. 53.) 

Szökevény vallomásáról. Jegyzőkönyv egy — (Had- 
tört. közlem. I. 4.) ! 3 

..— -ek. A — (I. Mikszáth Kálmán a.) 
Szőreghi templomromok. A — (Tömörkény István a.) 

Szörényi bán érmei. Redwitz Miklós — (Il. dr. Réthy 
László a.) j 

Szövegkritikai adalékok Hirmicus Maternus astrolo- 
giájához. (I. Némethy Géza a.) 

Szöveti elváltozásai a veszettségnél. Az idegrendszer — 
(I. dr. Schaffer Károly a.) 

— szerkezetéről. A gyíkhere — (I. Tellyesniczky 
Kálmán a.) 

— — A herecsövek tartalmának — (I. . Tellyesniczky 
Kálmán a.) 

gáláns kerti a 4 teti INNEZE EZRET ÉS ANOKHÉNT 



4 
fi 74 (3 pá A 64 

kH ha ös Látó E E KE 

N ÉT za A ÉS, 

Ae za yea tá B A eazátl! MALE ató HR tal Jat, AL v CENLENÉSE vall TT ÖS TVATRTT LES EÁ zt ál ÉS TETEL MÉNEGGHAÉS ÉN EVA TA AS ENGYET ERNTTRŐ Mek APT evera bk 9 AT eletet vel S eét! Gr atat He 4 7 LT 
MA lg Papa TA 7 ág AV LN NÉRTT e tg RON velési) 4 jöeb, ébe 

pelüje d KGet sa ÉS 9 Hi 

1034 Í Szövet—Sztoczek 
— — 

Szövetkezet III. értekezletéről. Jelentés a földrengés- 
kutató nemzetközi — (I. Kövesligethy Radó a.) 

— — -ek alapelve. A — (I. Nagy Ferencz a.) 
— — -i mozgalom. A socialismus és a — (Il. Várnai 

Sándor a.) 
— -ségének határozata a nyomtatványok, kéziratok stb. 

kikölcsönzése tárgyában. Az Akadémiák — (Akad. 
értes. 140.) 

Szövetségének gyűléséről. Jelentés az Akadémiák — 
(I. Heller Ágost, Goldziher Ignácz, Than Károly és 
Lenhossék Mihály a. is.) 

Szövettan és szövettani technika. (1. Thanhoffer Lajos a.) 
— -ához. Adatok a férfi húgycsövének fejlődéséhez és — 

. (L Lichtenberg Sándor a.) 
—- — Adatok a tengeri csontos halak bélcsatornájá- 

nak — (Il. Abonyi Sándor a.) 
— — Adatok az ammonszarv — (Il. Schaffer Károly a.) 
— -áról és fejlődéséről. Vizsgálatok a férfi húgycső — 

(1. Herczog Ferencz a.) 
— ismeretéhez. . Adalék a központi idegrendszer — 

(1. Haller Béla a.) I 
— -— viszonyai. A délamerikai halakban élősködő 

Paramphistomida fajok anatomiai és — (1. Daday J. a.) 
Szőlő. (Irod. tört. köz]. VI. 1: , Ad vocem.") 
— fakórothadásáról. A — (1. Istvánffi Gyula a.) 
— fásoltványainak forradásáról. A — (I. Istvánffi Gy. a.) 
Szőlőskei paphoz. Csécsi János levele Deli László —- 

(I. Csűrös Ferencz a.) 
Szőnyegek eredete. A keleti — (I. Kövér Béla a.) 
Szönyről. Ahmet Bek esztergomi helytartó Pálffy István- 

hoz — 1627. jul. 29. (I. , Jedlicska Pál: Adatok a 
török hódoltság történetéhez" a.) 

Szőreghi leletek. 3 ábrával. (1. Tömörkény István a.) 
Sztoczek József. Elnöki megnyitó beszéd, (Akad. 

évkönyv XVII. 7.) 
— emlékezete. (1. Szily Kálmán a.) 
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Sztregovai Madách Gáspár versei. (1.báró Radvánszky 
Béla a.) Kik 

Sztrimtura Szoros látképe. A — Melléklet. (Hadtört. 
közl. VII. 2.) 

Sztrokay-jutalomról, Jelentés a — (Akad. értes. 5, 41, 
42, 101, 105, 125, 129, 209, 212/2183.) 

Sztregovai—Szülők  . " MEL D VB 

Sztropkói casula? Hol készült a — (I. Kemény L. a.) 
— miseruha. A — (Il. dr. Pogány Kálmán a.) 

Szubhi török történetírók leírása szerint: III. Károly 
háborúja a törökökkel 17371—1739. Sahir bej és — 
(1. dr. Karácson Imre a.) 

Szuhai Mátyásnak, Kálló vára és őrsége főkapitányá- 
nak fizetését megjavítja. II. Rákóczi . György — (l. 
1 at KÖRÉ 49 

Szulejman pasa kudarcza Lugosnál. (Hadtört. közlem. 
"8. 

I. Szulejmán török szultán arczképe és kézjegye 
(tugrája). Melléklet. (Hadtört. közl. HI. 3.) 

, Szumirok és magyarok" cz. könyvéről. Munkácsi 
Bernát jelentése Somogyi Edének — (I. Munkácsi 
Bernát a.) 

Szumrák Pál. Az , olajfák hegye" Beszterczebányán. 1 
fénynyomatú melléklettel. (Arch. értes. IX. 3.) 

Szunyogh Gáspár levele a nádorhoz. 18643. márcz. 21. 
(Hadtört. közl. X. 2.) 

Szunyogh Gyulához. Gróf Balassa Bálint jelentése 
neje gróf Szunyogh Katalin haláláról és temetéséről. 
Gróf — (I. dr. Lampérth Géza a.) 

— Katalin haláláról és temetéséről" gróf Hága ásó 
Gyulához. Gróf Balassa Bálint jelentése neje gróf — 
(I. dr. Lampérth Géza a.) 

Szülők és gyermekágyasok vérsavójának S a magzat- 
víznek molekulás concentratió viszonyairól. Vizsgá- 
latok a terhesek, — (I. Farkas Géza és Scipiades : 
Elemér a.) 



site kett . Szünidei—T. G. 

ai Szünidei tanfolyam. Művészettörténeti ar (Atoha értés. 
Me XIX. 4.) 
fiz . Szürke és a szines folyamatok közt fennálló viszonyról. 
198 A kritikus — (I. Révész Géza a.) 
B ." — hályognak egy új műtéti módja. A — (I. Schulek 
Ea" Vilmos a.) 

— -hályog eltávolításának új módja. A — (I. Schulek 
78 d. Vilmós a) 
EBÉR — — keletkezéséhez. Adatok az öregkori — (I. Schwitzer 

5.2 Hugó a.) 
- Tarka — (Il. Sz. J. a.) 

ő . Szűcs István 1. tag fölött. Ballagi Géza 1. tagtól. 
44 . —  Emlékbeszéd — (Emlékbeszédek VIII. 1.) za 0kő 
. Szűkmarkosy" czímű iskolai drámája. Pálya István 
88 , Pazarlay és — (I. Kovács Dezső a.) 

! — (Math. és term. tud. értes. VIII. 8/9.) 
160 738 — Az egyenes tengelyű gerendák külső erőinek és el- 
184 ii hajlásának elméletéről. (Math. és term. tud. értes. 
"88 Be XLV.:2.) 
! Szűz legendája. A tizenegyezer — (1. Horváth Oyril a) 

198  Szvorényi József. Emlékbeszéd Danielik János t. tagról. 
— —— 35 lap. 1891. (Emlékbeszédek VI. 11.) —.60 
. — t.t. T. 1892. decz. 11. (Akad. értes.- 41.) te 
iB emlékezete. (1. Szász Károly a.) , 

I vs — (Il. Kalmár Elek a. is.) 
. Szy. Kazinczy levelek. (Irod. tört. közl. III. 4.) 

. V §, s, z, $ és £f hangok története a moldvái . csángó 
. nyelvben. A — (Il. "Wichmann György a.) 

. T. G. A hunyadmegyei régészet-történelmi társulat. 
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XIX. 1.) 

tesítő XV. 1.) 
. — Vásárhelyi fibula. (Arch. értes. XVII. 3.) 
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. Szűts Miklós. A köbös  determinánsok . elméletéhez. 

(Arch. értes. X. 5., XII. 5., XV. 1, 5., XVI. 1., 

.  — Szoborlelet Klopotiván, Várhely mellett. (Arch. ér- . 
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.T. I. Újabb dorozsmai leletek. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 

Tabula-Peutingeriana hármas dáciai útvonalából az 
Uj-Palánkától  Zsuppáig, vagyis a  Bisztra-Temes 
egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető nyugati út- 
vonal helyrajza, hadállásának strategiai és közgazda- . 
sági jelentősége. A — (1. Téglás Gábor a.) 

Tachygraphia vagy szapora írás módja. (Il. Vikár Béla a.) 

. "Tagadással kifejezett összehasonlítás. (1. Asbóth 0. a.) 
. Tagadó. A magyar — (Il. Veress Ignácz a.) ask 
— -izmának felfedezése a s. vigilioi (Garda) dogger 

faunájában. A Lytoceratidae Neum. család — (I. 
Prinz Gyula a.) 

— képző. A magyar — (I. Beke Ödön a.) 
. Tagajánlások az Akadémiában. A megalakulástól 1847-ig. 

(I. Viszota Gyula és Akad. értes. 12, 202/203.) 
— határideje. (Akad. értes. 2.) 

Tagányi Károly. A Beszterczei Szójegyzék mékokéks 
történeti jelentősége. Kivonat. (Akad. értes. 40.) 

— Jelentés a Lukács  Krisztina-pályázatról. (Akad. 
 értes. 216.) 

— — anagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalom- 
ról. (Akad. értes. 233.) 

— — a Péczely-pályázatról. (Akad. értes. 191.) 

— Megyei önkormányzatunk keletkezése. 19 lap. 1899. 
(Történ. értek. XVIII. 6.) 6. 40. 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 116.) 
Tagjai 1890—1910. A Magy. Tud. Akadémia — (Az 

Akadém. Ertesítő minden kötetének 1. számában.) 
— A Magy. Tud. Akadémia ENNÜNK elhunyt belső — 

(Akad. értes. 2.) 

Tagolódása. A nymphaea lotus Mort MEDER he és A 
rendszertani — (Il. Tuzson János a.) 

Tagsági kijelölések. M. Tud. Akad. — (Akad. értesítő 
minden kötetének :májusi számában.) 
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Tagválasztás tárgyában. Bizottsági javaslat az alosztá- 
lyok és a — (Akad. értes. 12, 14.) 

— ügyrendjéhez. Bizottsági javaslat a — (Akad. ér- 
tesítő. 12.) 

Taine Hippolit Adolf. A jelenkori Francziaország ala- 
kulásá. IV/V. kötet. Fordította Csiky Gergely. Kis 
89. 425, 304 lap. 1889/90. (A M. Tud. Akadémia 
Könyvkiadó Vállalata.) Ára kötetenként fűzve 3.— . 

Egész vászonkötésben 4.— 
— és a milieu-elmélet. (l. Szigetvári Iván a.) 
— és a modern kritikák. (I. Várnai Sándor a.) 

.  — mint történetíró. (1. Zsilinszky Mihály a.) 
— k. t. T 1893. márcz. 5. (Akad. értes. 41.) 
— emlékezete. Alexander Bernát levelező tagtól. KELTSÉK 

beszédek XII. 1.) 0 
— (I. Bourdeau János: , A jélenkori gondolkozás mes- 

terei" a.) ; 

Takarékpénztár-egyesület Fáy-pályázatáról. Jelentés a 
pesti hazai első — (Akad. értes. 29, 31, 77, 1183, 
(1892—1893-iki), 125, 187, 140, 149. 195, 198/199, 

I 209, 233, 245.) 
— pályázatáról. Jelentés az Egyesült Budapesti HFő- 

városi — (Akad. értes. 185, 191, 233.) 
Takácsészközökről. Népvándorláskori — (l. Bibó-Bige 

György a.) j 

Takáts Sándor dr. A budai Mária Magdolna templom 
. lerombolása. (Arch. értes. XXI. 8. 

— — —  várkápolna régi kincseiről. (Arch. értesítő 
XXIII. 2.) 

— A budavári királyi Szent-János kápolna kincsei. 
(Arch. értes. XXI. 3.) 

— A magyar gyalogság megalakulása. XI és 318 lap. 
1908. 8.— 

—- Az aacheni magyar templom  égéséről 1656-ban. 
(Arch. értes. XX. 4/5.) 
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Takáts Sándor dr. Abstemius (Bornemissza) Pál püspök 
végrendelete. (Arch. értés. XXII. 3.) 

— Augsburgi ötvösök munkái törökök és magyarok ré- 
szére. (Arch. értes. XX. 1.) 

— Donner szobrászról és a süttői márványról. (Arch. 
értes. XXII. 5.) 

— Hajdu. (Nyelvt. közlem. XXX. 8.) 
— Magyar műkincsek pusztulása a Wesselényi-féle 

összeesküvés idejében. (Arch. értes. XX. 2.) 
— Mátyás és Beatrix bécsi mellképeiről. (Arch. értes. 

XXI. 3.) 
— Nádasdy Fereénéz gróf sárvári kincstára. (Arch. értes. 

XXII. 2.) 
— Régi királyi kincsek Báthory István birtokában. 

(Arch. értes. XXI. 5.) 
Takta-kenézi bronzleletről. A — (I. dr. Jósa András a.) 

Taktika kora és szerzője. A  Maurikios-féle — (I. 
Gyomlay Gyula a.) 

— -ja. Bölcs Leó — (I. dr. Váry Rezső és Bárczay 
Oszkár a.) 

— — mint magyar történeti kútforrás. Bölcs Leó — 
, (I. Gyomlay Gyula a.) 

— — -nak az Escoriálban levő kéziratai. Bölcs Leó — 
(I. dr. Vári Rezső a.) 

— -ról szóló munkája. Bölcs Leó császárnak a Hadi — 
(I. dr. Vári Rezső a.) 

Taktikus munkájának kéziratairól. Jelentés Leo Sapiens — 
(I. dr. Vári Rezső a.) 

Talajaink trágyaszükségletének megállapítása czéljából. 
A könnyen átsajátítható phosphorsav jelentősége és 
meghatározása — (1. dr. Sigmond Elek a.) 

Talpcsöves edények. Praehistorikus — (I. Wosinszky 
Mór a.) i 

Tamás és Röger esperesek a nagy tatárjárásról. — 
Pogány szokások őseinknél. (1. Mátyás Flórián a.) 



50476 1040 —— ———— Tanács—Tangl 7 

. . Tanács viszonya a hadvezérekhez. A bécsi császári 
udvari hadi — (I. Gömöry Gusztáv a.) 

. — elnökei, az osztrák és közös hadügyminiszterek. A 
volt cs. és kir. udvari hadi — (1. Mangold Lajos a.) . 

. — Nemzeti muzeumi — (Arch. értes. XVIII. 2.) 
— Országos múzeumi és könyvtári — (I. ,a—a." a.) 
— -kozások az 1577-ik évben. Hadi —- (I. Geöcze 

István a.) 

Tanácsok régi tárgyak ragasztására és iisztogatására. 
(I. Fenichel Samu a.) 

"Tanácsosainak felelőssége . Aragoniában és  Magyar- 
. országon III. András óta. A király — (I. Schvarcz 

. Gyula a.) i 

Tanácsülések jegyzőkönyvéből kiírt adalékok Melius 
Péter életéhez. A debreczeni Városi : — (1. Csűrös 
Ferencz a.) 

Tanári széke. A helsingforsi egyetem nászt — 
(Nyelvt. közl, XXXIV. 1.) 

— —- Az upsalai egyetem finn-ugor — (Nyelvt. közl. 
ögjgr. 60 d hagyás B 

Tanárok 1588—1700. Debreczeni írók és — (I. dr. 
Borovszky Samu a.) I 

— Görögországban. Magyar — (Il. H. a.) 

Tanfolyam. Művészettörténeti szünidei — (Arch. értes. 
XIX. 4.) 

Tang! Ferencz. A bélüterek lekötésének hatása a 
lélekzésre és a hasüri emésztő szervek gázcseréjé- 
nek nagysága. (Math. és term, tud. értes. XII. 4/5.) 

— A húgy-ivarszervek fejlődési rendellenességeinek ta- 
nához. (Math. és term. tud. értes. VII. 8/9.) 

"— A különböző caseinok elemi összetételéről. (Math. . 
és term. tud. értes. XXVI. 2.) 

— A tyúktojás héjának változásáról a költés közben. . 
(Math. és term. tud. értes. XXVI. 2.) 
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Tangli Ferencz. Adat az emberi vizelet energiatartalmá- 
nak ismeretéhez. (Math. és term. tud. ért. XVII. 4.) 
Adatok az ébrény fejlődésének  energetikájához. 
(Math. és term. tud. értes. XX. 5.) 
Ampulácziós neuroma és idegregeneráczió. (Math. és 
term. tud. értes. IX. 2.) 
Emlékbeszéd Hőgyes Endre r. tag felett. 22 lap. 
1909. Arczképpel. (Emlékbeszédek XIV. 9.)  —.60 

Élettani és energetikai vizsgálatok a metamorpho- 
sisról. (Math. és term. tud. értes. XXXVIII. 3.) 

Idegregeneráczió és amputácziós neuroma. (Math. és 
term. tud. értes. IX. 3/4.) 

. Jelentés a Rózsay-pályázatról. (Akad. értes. 228.) 

Vizsgálatok a Ca, Mg és P forgalmáról növényevő 
állatokban. (Math. és term. tud. értés. XIX. 2.) 
— az energiaforgalom élettana köréből. (Math. és 
term. tud. értes. XVIII. 1.) 
(I. Bugarszky István és Tang] F. és Tang] Ferencz 
és Troje G. a. is.) 

és Erdélyi Sándor. A zsírok olvadáspontjának je- 
lentősége a gyomor mechanikai működésében. (Math. 
és term. tud. értes. XXVIII. 4.) 

és Farkas Kálmán. Vizsgálatok a megtermékenyí- 
tett pisztrángpete anyag- és  energiaforgalmáról. 
(Math. és term. tud. értes. XXII. 83.) 

és Harley Vaughan. Vizsgálatok a máj czukorképző 
. működéséről. (Math. és term. tud. értes. XII. 6.) 

és Mituch Auguszta. Újabb vizsgálatok a tyúkébrény 
anyag- és energiaforgalmáról. (Math. és term. tud, 
értes. XXVI. 1.) 

és Troje G. A jodoform antituberculosus hatásáról. 
(Math. és term. tud. értes. IX. 7. és Akad, értes. a. is.) 

és Weiser István. A vér glycerintartalmáról. (Math. 
és term. tud. értes. XXIII. 2.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 66 
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Tangl Károly, A gázok dielektromos állandójáról magas 
. nyomásoknál. (Math. és term. tud. értes. XXV. 2., 
XXVI, 2.) 

— A mágnesség hatása a rugalmassági modulusra. 
(Math. és term. tud. értes. XVIII. 1.) 

—. A szilárd és cseppfolyós test közös határán fel- 
. lépő felületi feszültségről. (Math. és term. tud. értes. 
ee S VELE 2 5 
— 1. t. beszéde Klug Nándor r. t. ravatalánál 1909 

május 16. (Akad. értes. 234/235.) 
— Folyadékok dielektromos állandójának változása a 

hőmérséklettel. (Math. és term. tud. értes. XX. 3.) / 
— Nagy kitérésű vízszintes lengések a  földnehézség 

erőterében. (Math. és term. tud. értes. XIII. 2.) 
— Nehány egyszerű homogén forgási test potentiálja. 

(Math. és term. tud. értes. XI. 5.) 
— Vizsgálatok a mágnesezés mechanikai hatásairól. 

(Math. és term. tud. értes. XVIII. 3.) 

Tankönyv. (Wagner Phraseologiája.) Egy érdekes — 
(I. dr. Kármán Mór a.) 

— -birálat a század elején. (1. Császár Elemér a.) 

Tanodai dráma előzményei hazánkban. Dr. Nagy Sán- 
. dor hátrahagyott irataiból. A. — (I. Nagy Lajos a.) 

Tanszékének betöltése. A kolozsvári tudományegyetem — 
(Arch. értes. XIX. 3.) 

Tantételének térbeli analogonjáról. Desorgues — (ll. 
Vályi Gyula a.) 

Tanukihallgatások Léva és Buják várak 1665-ik évi 
feladása iránt. (1. dr. Illésy János a.) 

. —  Nógrádvár meghódolása felől 1663-ban. (I. dr. Illéssy 
János a.) 

Tanulmány a legújabban fölfedezett 49HNAION IIOAI- 
TEIA fölött. További — (I. Schvarcz Gyula a.) 

— az 1843-iki büntetőjogi javaslatokhoz. Bevezető — 
(I. Fayer László a.) 
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Tanulmányok a hazai ötvösség köréből. (I. Mihalik J. a.) 
— — a népvándorlás korának emlékeiről. (I. Pulszky 

Ferencz a.) 
— — a rómaiak daciai aranybányászatáról. (1. Téglás 

Gábor a.) 
— a vésett aljú zománcz történetéből. Újabb — (1 
dr. Supka Géza a.) 
— oroszországi gyűjteményekben. Archaeologiai — 
(I. dr. Pósta Béla a.) 
— Dacia délkeleti hadi szervezetéről. A rozsnyói tábor- 
hely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. 
(I. Téglás Gábor a.) , 
— a chronologia köréből. Egyiptologiai — (I. dr. 
Mahler Ede a) 
— Gégekisérleti — (I. Ónodi Adolf a.) 
— előmozdítására szolgáló bizottság felállítása  tár- 
gyában. Indítvány a keleti — (Akad. értes. 36.) 
— Ismeretelméleti — (Il. dr. Pauler Ákos a.) 
— a bosnyák-djakovári püspökség történetéből. (l. 
dr. Hodinka Antal a.) 
—. a rézkorról. Újabb — (I. Hampel József a.) 
— Hindusztáni — (I. Kégl Sándor a.) 
-ozás feladata. Az egyetemi — (I. Schneller István a.) 
-út. Vogul — (Nyelvt. közl. XXXIV. 1.) 
-utak. Nyelvészeti — (Nyelvt. közl. XXIX. 4.) 
-utam az éjszaki osztjákok földjén. Kivonat. Nyelvé- 
szeti — (I. Pápay József a.) 

Tanulók a bécsi egyetemen. Magyarországi — (1. , Ma- 
gyarországi tanulók külföldön" I. kötet a.) 
a XV/XVIII. századból. Ferrarai és perugiai ma- 
gyar — (1. Pap Károly a.) 
-háza lakóinak jegyzéke. A krakkói magyar — 
Közli Sechrauf Károly. (I. , Magyarországi tanulók 
külföldön" III. kötet a.) 3 
külföldi főiskolákon. Magyarországi — (Akad. ért. 8.) 
külföldön. Magyarországi — (I. , M" a.) 

66 
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Tanügyi irányzatunkról. Egyetemi — (I. Schneller . 
István a.) 

Tapadó izmának felfedezése a s. vigilioi (Garda) dogger 
faunájában. A Lytoceratidae Neum. család — (I. 
Prinz Gyula a.) 

Tapasztalata. A Platoni eszmetan és a Spencer-féle 
ősök — (I. dr. Pekár Károly a.) ; 

— -ink felhasználásának psychologiája. (1. dr. Pekár 
. Károly A.) ; 
— -ás összefüggés-rendszere. A közvetlen — (I. Zalai 

Béla A) 
Tapod, váj. Szószármaztatások: Gyűrű, ér, — (I. 

Gombocz Zoltán a.) ; 
Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög államok 

demokratiája. (1. Schvaréz Gyula a.) 
Tarczali sírleletről. Zemplén m. A — (I. dr. Jósa 

András a.) 
Taréjtartó lemez sárgarézből a n. múzeumban. XVII. 

századi — Ábra. (Arch. értes. XX. 2.) 

Tarifák kérdésével. A vasutak  jövedelmezőségéről, 
kapcsolatban a — (Il. Kisfaludi Lipthay Sándor a.) 

Tarjánvégi sírmező Hódmezővásárhelyen. 2 képes táb- 
lával. A — (I. Kárász Leó a.) 

Tarka, szürke. (1. Sz. J. a.) 

Tarlózatok az országos levéltárból. Irodalomtörténeti — 
(I. dr. Illéssy János a.) 

Tarmahegyi ásatás. (I. ,y" a.) 

Tarnai János. (I. Dicey A. V. alatt és Kidd Benja- 
min a. is.) 

Tarnasról (Kolos m.) a nemz. múzeumban. Bronzkori 
lelet — Ábra. (Arch. értes: XXVIII. 4.) 

Tarsolyalemez készítésére. Öntőminta — (I. Hpl. a.) 

Tartalék önálló fölhasználása. A — (Hadtört. közlem. 
VII.:29 

Tartásáról mód és rend. A végházbeliek — (I. M—y a.) 
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Tartóinak graphikai elmélete. A lánczhidak merevítő — 
(I. Kherndl Antal a.) 

Tartók grafikai elméletéről. A statikailag határozatlan 
reactiójú csuklós — (I. Kherndl Antal a.) - 

Tarvisnál. Károly főherczeg megmentése magyar huszá- 
. rok által — (Hadtört. közlem. II. 4.) 

Tasmaniából. Krokoit — (Il. Moesz Gusztáv a.) 
. Tasnádi Nagy Gyula. (I. Nagy Gyula a.) 

— neolithkori telepről. A — (Il. dr. Roska Márton és 
Orosz Endre a. is.) 

Tasso és Debreczeni. (I. Széchy Károly a.) 

 Taszításai. Együttesen lengő elemi mágnesek vonzásai 
és — (I. Fröhlich Izidor a.) 

Tata megvétele a töröktől, 1598 augusztus 1-én. (Had- 
tört. közlem. I. 3.) 

— -i leletből. Zománczos korong a — Ábra. (Arch. 
értes. XII. 4.) 

— -ról. Öskori kőbalta — (Arch. értes. XVI. 4.) 

— -Tóváros vidékéről. Őskori cserépedények — 3 ábrá- 
val. (Arch. értes. XXIV. 2.) 

Tatárjárás" történetével kibővített közlemény. ,Az 
utolsó — (Il. Várady Gábor a.) 

— -ról. Pogány szokások őseinknél. Roger és "Tamás 
espéresek a nagy — (1. Mátyás Flórián a.) 

— nyelvjárási adalékok. (Il. Pröhle Vilmos a.) 

— -ok útja 1717-ben. A —  (Szövegrajz.) Melléklet. 
(Hadtört. közl. VII. 2.) 

Tauszk Ferencz. A tüdőbeli bölygóidegrostok szerepe 
a légzés mechanismusában. (Mathem. és term. tud. 
értes. X. 8/9.) 

— és Korányi Sándor. A Jackson-féle epilepsiára vo-. 
KASTTA kisérleti adatok. (Math. és term. tud. értes. 
VIII. 2.) 
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Tavak mikroskópos faunája. A mezőségi —-(I. Daday 
Jenő a.) 

"— alsóbbrendű rákjai. A retyezáti — (I. Szilády Z. a) 
—- mikrofaunájának ismeretéhez. Adatok a tátrai — 

: (I. Daday Jenő a.) 
Taval. (1. Sz. J. a.) : 

Tavaszi árvizei. A téli csapadék és a. fidáar ss és 
Bogdánffy Ödön a.) 

Tavdai " nyelvjárás. A vogul nyelvjárások. VI.: A — 
(I. Munkácsi Bernát a.) 

Taylor-sor az összetartási körön. A — (I. Dienes Pál a.) 

, Tarém-úal" szóhoz. A — (I. R. Prikkel Marián a.) 
Tábla , Ad Serofulas" állomásának meghatározása a 

Gospodin-örvény . Domitianus táblája alapján. A 
Peutinger — (l. Téglás Gábor a.) 

— Az idamajorbéli föliratos — (I. Hampel József a.) 
— Egy újabban előkerült Jupiter Dolichenus — ((. 

Csallány Gábor a.) 
— Babylonból. Föliratos agyag — (I. dr. Mahler Ede a.) 

Táblája alapján. A Peutinger-tábla ,Ad Serofulas" 
állomásának meghatározása a  Gospodin-örvény — 
(I. Téglás Gábor a.) 

Tábor. A pilis-maróthi római — (I. dr. Fröhlich 
Róbert a.) 

— A Szamosujvár mellett létezett álló — (Arch. értes. 
XILV..8) 

—- A Zrinyivár melletti császári — Melléklet, (Hadtört. 
közl. IV. 3.) 

— -hely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történetében. 
Tanulmányok Dacia délkeleti hadi szervezetéről. A 
rozsnyói — (1. Téglás Gábor a.) 

Tábori könyve. 1706—1709. Gróf Eszterházy Antal 
kuruúcz generális — (l. Thaly Kálmán a.)  . 

— őrszabályzata. 1705. II, Rákóczi Ferencz kibe réségpetms 
(I. Thaly Kálmán a.) 

KERMtá e atása Zs hg 
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Tábornok hagyatéka. 1710. Egy kurucz — (I. Thaly 
Kálmán a.) 

Tágfalváról való bronzcsákány (Szolnok-Doboka m.) 
gróf Teleky Domokos gyűjteményében. Ábra, (Arch. 

, értes. XXII. 5.) ; 
" Tájképei. Bessenyei — (I. Császár Elemér a.) 

Tájképfestés a XVII. században. A — (I. Berzeviczy 
Albert a.) 

Tájszótár. Az új Magyar — (Akad. értes. 43.) 

Tál Puszta-Vasadról. Középkori bronz — Ábra. (Arch. 
értes. XXIV. 5.) 

. - -ak. Érdekes középkori — (I. Supka Géza a.) 
—- —. Középkori fém — (Il. Kövér Béla a.) 
— — Románkori bronz — (Arch. értes. XIV. 1.) 

Támadás egy hajóraj ellen. Lovassági — (Hádtört. 
közl. IX. 3.) 

— idejéből. II. Rákóczy György fejedelem nehány levele 
1658-ból, az első török — (I. K. J. a.) 

— -a II. Ferdinánd ellen. Bethlen Gábor első — (I. 
Olchváry Ödön a.) 

— — franczia vadászok ellen Győrnél. Magyar huszárok — 
. (Hadtört. közlem. VIII. 4.) 

Táncz ellen. Egy régi vers a — (I. Révész Kálmán a.) 

Táncz Menyhért életéhez. Adatok — (I. Császár E. a.) 
Tánczosnőt ábrázoló dombormű. (I. Ziehen Gyula a.) 

Tápanyag. Az enyv mint — (Il. Klug Nándor. a.) 
Táplálék ivóvíz befolyása a vér molekulás  concen- 

tratiójára. A — (I. Bársony Tivadar és Szász Tibor a.) 

Táplálkozása. Az ősember — (Il. Ortvay Tivadar a.) 

Tár Bajza-levele. A Szemere — (I. ,,R." a.) 

Tárgyi személyragok. Az ugor nyelvek összehasonlító 
alaktanához. Az igeragozás; alanyi, birtokos és — 
(I. Budenz József hagyatékából a.) 
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Tárgymutató. Hely, név és — (az Irod. tört. közl. 
minden évfolyamának utolsó füzetében.) . 

— a M. T. Akadémia Ertesítőjének (XXIII.) 1889. év- 
folyamához. Név- és — (Akad. értes. 1889. 5.) 

— -ja. 1888—1897. A Hadtörténelmi közlemények 1—X. 
évfolyamának név- és — 35 lap. 1897. (Hadtört. . 
közl. X. 5.) 

Tárkányi leletek. Zala m. (I. Darnay Kálmán a.) 

Tárlata. Lakberendezések — (Arch. értes. XI. 4.) 
Társadalmi evoluczió. (il. Kidd Benjamin a.) 
— élet fejlődéséről. Spencer a — (I. dr. Pekár Károly a.) 
— függetlenségének természetes jogczímei. A nő — (I. 

"dr, ( Pokár Károly a.) 
— gazdasági és állami fejlődés. (1. dr. Kiss Mihály a.) 
— gazdaságtan tudományának feladata a gyakorlati 

kérdésekkel szemben. A — (Il. dr. Heller Farkas a.) 
— kérdés. A — (I. dr. Bárány Gerő és Pólya Jakab a. is.) 
— nevelés Angliában. (Il. Pászthory János a,) 
— tudományhoz való viszonyában. A jogtörténet a 

sociologiához és a többi — (I. dr. Tihanyi Lajos a.) 
— — -ok köréből. Ertekezések a — (I. , Ertekezések" a.) 

Társadalom-erkölcsi problema. A — (I. Földes Béla a.) 
— és közigazgatás. (I. Ilyefalvi Vitéz Géza a.) 
— hathatósabb védelme a közveszélyes bűntettesek ellen. 

A — (I. dr. Balogh Jenő a.) 
— jövő fejlődéséről. Spencer a — (Il. dr. Pekár K. a.) 
— " -politikai rendszere. Carlyle Tamás — (Il. dr. Gaal J. a.) 
— -tan. A sociologia — (1. Kun Sámuel a.) 
— -tani elméletek és a valódi positivismus. Positiv — 

(I. dr. Illyefalvi Géza a.) 
— -tudomány. A classica-philologia mint — (Il. 

Hornyánszky Gyula a.)- 

Társaság közgyűlése. A finn-ugor — (l. Szilasi Móricz a.) 
— legújabb kiadványai. A Finn-Ugor — (Nyelvt. közl. 

XXVI. 1.) 
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Táróaság" és Bessenyei. A , Pesti magyar — (l. Ballagi 
Géza a.) 

— Magyar nyelvtudományi — (Nyelvt. közl. XXXIII. 
3/4., XXXIV. 3/4. 

Társasága" történetéhez. Adalékok az , Erdélyi történet- 
kedvelők — (I. dr. Lukinich Imre a.) 

Társulat évkönyve. Alsó-fehérmegyei történelmi, rég. 
és term. tud. — (Arch. értes. XII. 1., XXV. 3. és 
sag." a; 18) 

—  Bács-Bodrogmegyei történelmi — (Arch. értes. XIII. 
14, XIV. tf TV hl DE §l HARI. SAANÁRA. 96 rELÉLÉT Ta 

ÉSRRL És szegje na. a. a, íg.) 
— Csanádmegyei tört és rég. — (Arch. értes. XII. 1. 
SOS szk ő. ÍS) 
— Csongrádmegyei történelmi- és régészeti — (1. Csallány 

Gábor és ,a." a. is.) 
— Délmagyarországi történ. és régészeti múzeum — 

(Arch. értes. XII. 1, XVII. 1. 8, XVIII. 1, XXI. 4. 
EKG At DI sax s: AG ÉS ab 8.18) 

— Erdélyi honismertető — (I. X. Y. a.) 
— Esztergomvidéki tört. és rég. — (Arch. értes. XV. 

MEGY I §. ÖS GDI a yzk zt ötöeNr án AL 
— Hontvármegyei múzeum — ÖZSBŐ a) 
— Horvátországi régészeti — (I. ,ab." a.) 
—- Sézanárgyeses elő tört. és régészeti — (Arch. értes. 

MIT 2. XIII74, XVI..4..XVEL B XXVI.2, XXIX 
4. és De Tk 055. G ADI ES ÁR A OBRY 2 A18) 

— — — újjáalakítása. (Arch. értes. XXIV. 1.) 
— Magyar numismatikai — (I. ,Z." a.) 
— 25 éves jubileuma. Magy. történ. — (Arch. értes. 

XII. 3.) 
— Nógrádmegyei múzeum — (I. ,y." 
— közgyűlése. Orsz. rég. és embertani — ág dr. Szendrei 

János a.) j 
— pályázatáról. Jelentés az Első Magyar Általános 

Biztosító — (Akad. értes. 185.) 
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Társulat. Somogymegyei régészeti — (I. , X. Y." a. 
— 1891. évi kutatásai. Sopronmegyei régészeti — (l. 

Bella Lajos a.) "7" Elk 
— Szolnok-Doboka megyei történelmi — (Arch. értes. 

XXL. 4. ÖS SY." B AS) 
B úárők Sopron vmegye és Sopron sz. kir. város régé- 

szeti — (I. Bella Lajos, , ab" és Arch. értes. XVIII. 
0 VON A AB). 

— zólyommegyei kirándulása. Az orsz. régészeti — (I. 
dr. Szendrei János a.) 

Táthi csata 1685 augusztus 16-án. t TAJZIMORSSÁNÁK 
A — (Hadtört. közl. V. 5.) 

, Tátra Múzeum". A. felkai — (Arch. értes. XIX. 5. és 
ahb adás) 

. Tátrai tavak mikrofaunájának ismeretéhez. Adatok a — 
(I. Daday Jenő a.) 

s Távforgalmi vasutaknál. Elektromos üzem alkalmazása — 
(I. Zipernovszky Károly a.) 

Távolbahatás törvénye. A seismikus hullámfelület és a 
seismikus — (I. Kövesligethy Radó a.) 

Technika. Szövettan és szövettani — ((. Thanhóffer 
Lajos a.) 

— -i eljárások. Eszközök és mikroskopi — (Il. Than- 
hoffer" Lajos a.) 

— — És mezőgazdasági tudományok köréből. Pályázat- 
hirdetés a — (Akad. értes. 133.) 

— — szerkezete. Az alföldi sánczok Maros-Dunaközi 
csoportjának helyrajza és — (I. Téglás Gábor a.) 

— -us sajátságai. Kelta és egyéb barbár érmeink — (Il. 
Gohl Odön a.) 

Tej zsírtartalmának meghatározására. Új módszer a — 
(1. Liebermann Leó és Székely. S. a.) 

Tejek vizsgálata. Anya — (I. Szilasi Jakab a.) 
Teknősbéka lelet. A veszprémi fogas — (I. Lóczy L. a.) 
— -ák származására. A Placochelys n. g-ról és ennek 

jelentőségéről a — (I. Jaekel Ottó a.) 
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.. április 30-án. Mikes Kelemen levele — (I. K. J. a.) 

; Teleki-codex legendái. A — (I. Katona Lajos a.) 

É Teleki Domokos gróf gyűjteményében. Hallstattkori 
bronzőv Tetétlenről. (Arch. értes. XXVII. 5.) 
— Tágfalváról való bronzcsákány (Szolnok-Doboka 
m.) — Ábra. (Arch. értes. XXII. 5.) 7 
(ifj.) hogy lett a jénai ásványtani társulat elnökévé. 
(I. Koncz József a.) 

József gróf. A Hunyadiak kora Magyarországon. 
VI/VIII. kötet. (I. , dr. Csánki Dezső: Magyarorsz. 
tört. földrajza a Hunyadiak korában" I/III. kötet.) 
mellszobra az Akadémiában. (1. Viszota Gyula a.) 
jutalom. A — (Akad. értes. 3.) 
László gr. id. irodalmi munkássága. (1. Vojnovich G. a.) 
, Kegyencz"-e. Mérei Kálmántól. Ismertetés. K. J.-tól. 
Mihály levele 1678-ból. Czeglédi István életéhez — 
(Irod. tört. közlém. III. 1.) 7 
levelezése. (Akad. értes. 205, 229, 252. és , Gergely 
Sámuel" a. is.) 
széke. (1. Huszka József a.) 
-— Ábra. (Arch. értes. XV. 1.) 
utasítása Huszt vár kapitányához és várnagyaihoz 
1669-ből. (I. Koncz József a.) . 
-hoz (1671.) Enyedi István — (I. Koncz József a.) 
—  Mármaros-Szigetről 1687. Kálnoky Sámuel tudó- 
sításai Karaffa rendeleteiről s a német seregekről — 

. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
— Béldi Pál bodolai kastélyának ostromáról 1676 

— 1670-ből. Ujhelyi Pál huszti praefectus levele — 
d. RK Aza) 

és Naláczi István számokra, Huszt várát illetőleg. 
Utasítás — ((l. Apafly Mihály fejedelem utasításai 
Huszt várára nézve. II.) 
-né javai Görgényben. 1702. Özvegy — (Hadtört. 
közl; VIII. 3.) 
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Teleki Pál gróf dr. A japán cartographia történetéhez. 
, Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére 1909 április 26-án 
tartott előadások. III." Kivonat. (Akad. értes. 234/235.) 
pályázatról. Jelentés a — (I. Akad. évk. XVII. 7. 
és Bánóczi József, Bayer József, Berczik Árpád, 
Csiky Gergely, Ferenczi Zoltán, Heinrich Gusztáv, 
Kozma Andor, Négyesy László, Rákosi Jenő, Vadnay 
Károly a. is.) 

Sámuel grófhoz. Benkő József levele — (I. Gulyás 
Károly a.) 
— Benkő József, gr. Széchenyi Ferencz, gr. Festetich 
György, Aranka György levelei — (1. Gulyás K. a.) 

—  1790—1808. Révai Miklós, Kazinczy Ferencz és 
Kisfaludy Sándor levelei — (I. ifj. Biás István a.) 

Sándor grófhoz, hadi hírekről, 1742—1743. A Mária 
Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák : Székely 
Zsigmond, Toldalagi János és Székely András levelei — 
(Hadtört. közl. VII. 19; 

Telep. A boldogkőváraljai őskori — (1. Mihalik József a.) 

e 

agancs- és csonteszközei. A lengyeli — (I. Wosinszky 
Mór a.) 
csiszolt kőeszközei és azok készítési módja. A len- 
gyeli — (1. Wosinszky Mór a.) 
A szent-egyedi (Szolnok-Doboka m.) neolithkori — 
(I. dr. Temesváry János a.) 
agyagműveiről. A tordosi ős — (Il. dr. Reinecke Pál a.) 
Az egyeki őskori — (I. Lehóczky Tivadar a.) 
Kőhalom határán. Őskori — (Il. Téglás István a.) 
Rakamaz és Timás községek között. Őskori — (1. 
dr. Jósa András a.) 
Nyitramegyében.  Pusztaveszi. ős — (Il. Sándorfi 
Nándor a.) . 
Szerbkeresztúri ős — (I. Milleker Bódog a.) 
-ei. Liptómegye őskori — (Arch. értes. IX. 3.) 
— Zólyom vármegye ős — (Il. Tomka Gyula a.) 
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Telepek. A boldogkőváraljai neolithkori — (I. Mihalik 
József a.) 

— — Kurticsi ős — (I. dr. Pósta Béla a.) 
— — Liptómegyében. Őskori — (I. Mihalik József a.) 
— e és lelhelyekről a királyhágóntúli területen. Régi — 

(I. Martian J. a.) 
— — és urnatemetők.  Verseczvidéki ős — (Arch. 

. értes. XI. 3.) 
— — -ről. A mislyei és gejezei praehistorikus  — só 

. Mihalik József a.) 
— — —  Fűzérvidéki őskori — (l. Wittich Béla 4.) 
— — — és lelhelyekről a Királyhágón túli területen. 

Régi — (1. Martian Julián a.) 
— — — a Kis-Szamos völgyében. Római — (I. dr. 

Finály Gábor a.) 
— — — Térkép a kis-szamosvölgyi római — Ábra. 

(Arch. értes. XVIII. 5. 
— -en Monostorszeg határában. Ásatásáról az , Opoljenik" 

ősemberi — (Il. Gubitza Kálmán a.) 
— .-i sírleletről. A kecskeméti Miklós — (I. Kada E. a.) 
Telepítés. Kivándorlás és — (Il. Várnai Sándor a.) 
— -ei. Egy alajbég — (Il. dr. Borovszky Samu a.) 
— -ek története, különös tekintettel az erdélyi szász 

telepítésre. Nyelvtudomány és — (Il. Schullerus - 
Adolf a.) 

— -re. Nyelvtudomány és telepítések története, különös 
tekintettel az erdélyi szász — (Il. Schullerus A. a.) 

— -ről. A bogojevai (Bács m.) ős — (I. Cziráky Gy. a.) 
— — A csejthei ős — (Il. Sándorfi Nándor a.) 
— — A nemescsói neolithkori — (I. B. Miske Kálmán a.) 
— — származó öntőmintákról. A pécskai ős — (Il. 

Dömötör László a.) 
— — A resiczai őskori — (I. Mihalik Sándor a.) 
— — A szamosudvarhelyi ős — (I. dr. Könyöki A. a.) 
— — A tasnádi neolithkori — (I. Orosz Endre és dr. 

Roska Márton a. is.) 
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Telepítésről. A vattai testhalmi ős — (I. ifj. Lossonezy 
I. a.) 

" —.— Szék határán (Szolnok-Doboka m.) és a , Costa 
gyerli" őstelepről Szamosujvár határán. A , vicekúti" 
ős — (1. Orosz Endre a.) 

— — Az , Alte Leutséh" nevezetű neolith .— 4 dr. 
Horváth Ákos a.) 

— — Bronzkarperecz az aldunai Kozla — (Arch. értes. 
XV. 5.) 

— — Nagyszentmiklóson. Bronzkori — (l. Kühn L. a.) 
— — Díszítmények és kőeszközök a homoródi ős — 

. (1. Téglás István a.) 
."— —  Edények és bronzemlékek a velem-szent-vidi ős — 

(I. Báró Miske Kálmán a.) 
— — Festett keramika az OlÍtmelléki ős — (I. Teutsch 

. Gyula a.) ; 
— —  Fűző- és varrótűk a velem-szent-vidi — (ll. B. 

Miske Kálmán a.) 
— —  Fejérmegyében. Két ismeretlen római — (I. 

Lichtneckert József a.) ) 
— — Két őskori — (I. ,,X. Y." a.) B 
— — [Leletek a lengyeli őskori — (I. Wosinszky 

Mór a.) 
— —. Beregszászon. Őskori — (1. Lehóczky Tivadar a.) 
— — Szamosujvárt. Újabb leletek a petrisi ős — (l. 

Orosz Endre a.) 
— — Újabb leletről a Szamosujvár melletti római — 

(I. Ornstein József a.) 
Települése. A székelyek eredete és Erdélybe való — 

(1. Karácsonyi János a.) , 
Tell-el-amarnai lelet. (Arch. értes. IX. 3.) 
Tellurhydrogenről. A — (Il. Ernyei Ödön a.) 
Tellyesniczky Kálmán. A gyikhere szöveti szerkeze- 

téről. (Math. és term. tud. értes. XIII. 1.) 
— A herecsövek tartalmának szöveti szerkezetéről. 

(Math. és t. t. értes. XII. 11/12.5 

73 4 
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Tellyesniczky Kálmán. A nyugvó mag és a magoszlás. 
(Math. és t.t. értes. XXIII. 1.) 

— A sejtmag szerkezetének kérdéséhez. (Math. és term. 
tud. értes. XX. 3.) 

Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető nyugati 
útvonal helyrajza, hadállásának stratégiai és köz- 
gazdasági jelentősége. A Tabula Peutingeriana hár- 
mas dácziai útvonalából az ÚUj-Palánkától Zsuppáig, 
vagyis a Bisztra — (Il. Téglás Gábor a.) 

Temesi bánságban. Mercy Claudius Florimund kor- 
mányzata a — (I. dr. Szentkláray Jenő a.) 

Temes-Kubinról. Őskori bálványképek — (I. B. Miske 
Kálmán a.) 

Temesvár a XVI-ik században. Melléklet. (Hadtört. 
: Közlem. VE 

—-— XVIII. század elején. Melléklet. (Hadt. közl. VI. 1.) 
— (dkövüyéki leletekről. (1. dr. Bleyer Izsó a.) 
— város közgazdasági leírása. (1. Lendvai Jenő a.) 
— megvétele. 1551—1552. (1. Czimer Károly a.) 
— múzeum gyűjteményei. A — (I. ,d. d." a. 
— -aljai (Duplaji) Grad-Cetate nevű földvár. A — (Il. 

Téglás Gábor a.) 

Temesvári Pelbárt példái. (1. Katona Lajos a.) 
— Stellariuma és a , Scala coeli." (I. Katona Lajos a.) 
Temesvármegye és Temesvár város története. 

I. kötet. Első könyv: Őskor. A vidék földtani ala- 
kulásától a kelta-vaskor végeig. Megyei 
leletek és hazai általános ősművelődési 
állapotok alapján írta Ortvay Tivadar. XVI 
és 368 lap. (Pozsony.) 1896. 4.— 

IV. kötet. Oklevelek Temesvármegye és Temesvár vá- 
ros történetéhez. Másolta és gyűjtötte Pesty 
Frigyes. Sajtó alá rendezte Ortvay Tiva- 
dar. I. kötet: 1183—1430. XXXV és 640 
lap. (Pozsony.) 1896. 8.— 

28" 
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. Temesvármegye monographiája. (Akad. értes. 9.) 

. — -ben. Őskori leletekről Arad- és — (I. Dömötör 
László a.) 

Temesváry János dr. A szent-egyedi (Szolnok-Doboka 
m.) neolithkori telep. (Arch. értes. XV. 5.) 

— $Szolnok-dobokamegyei leletek. 67 ábrával. (Arch. 
értes. XVII. 2.) 

— — U. a. — újabb leletekről. (Arch. értes. XVII. 5.) 

Temet. Töm, — (I. Sz. J. a.) 

Temetése. Szt. László és Imre királyok végnapjai és 
II. Endre életévei, fogsága és — (1. Mátyás Flórián a.) 

—  -éről gróf Szunyogh Gyulához. Gróf Balassa Bálint 
jelentése neje gróf Szunyogh Katalin haláláról és — 
(I. dr. Lampérth Géza a.) 

Temetkezése. A régi kunok — (Il. Nagy Géza a.) 
— -i módja Dáciában. A római bányászok — (Il. Téglás 

Gábor a.) 
Temető. A bezdédi honfoglaláskori — (I. dr. Jósa 

András a.) 
— A biharudvarii Árpád-kori — 14 Áprávati (1. Simon 

István és Cséplő Péter a. is.) 

— A böny-rétalapi urna — (Il. dr. Récsey Viktor a.) 
— A dályai urna — (I. Darnay Kálmán a.) 
— A kishegyesi középkori — (I. Gubitza Kálmán a.) 
— Sziléziában. A köbeni — (Il. dr. Seger János a.) 

— Dunaföldváron és a paksi rom. A legújabb urna — 
(1. Szelle Zsigmond a.) 

— A pilinyi Árpádkori — (1. B. Nyáry Albert a.) 
— a régibb középkorból. Gátéri (Kun-kisszállási) — 

(I. Kada Elek a.) 
— Vatyán. Bronzkori urna — (Il. Kada Elek a.) 

— a régibb középkorból. Győri — (I. Börzsönyi Arnold a.) 
— Aradmegyében. Két Árpádkori — (I. Réthy László a.) 
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Temető királyságunk első századából. (I. dr. Báró 
Nyáry Albert a.) 
Lovasberényi (Fehér m.) urna — (I. dr. Pósta B. a.) 
Mártélyon. Népvándorláskori — (I. Farkas Sándor 
05. H. J. 4) 
Szentes határában. Régibb középkori — (I. Csallány 
Gábor a.) 
Aguincumban. Római kori — (Il. dr. Kuzsinszky B. a.) 
Sabariai — (Arch. értes. XIII. 3.) 
Dunaföldvárott. Újabb urna — (I. Cziráky Gyula a.) 
-ben. Ásatás a szeged-ötömösi Anjoukori — (Il. Móra, 
Ferencz a.) 
— Régészeti ásatások a bölcskei népvándorláskori — 

(L. Szelle Zsigmond a.) 
-ből. Bronzból font karperecz a szarvasi közép- 
kori — Ábra. (Arch. értes. XXX. 4.) 
— Hamvyedrekről az ócsai (Pest m.) urna .— (l. 
Vásárhelyi Géza a.) 
— Nyomok a dabroni urna — (I. Szentmártoni Darnay 
Kálmán a.) 
-je. Magyarország legrégibb zsidó, — (I. dr. Kauf- 
man Dávid a.) 
-jéből. Feliratos kő a castellum onagrinum — (Il. Téglás 
Gábor a.) 
-kről Szarvas határában. Régibb középkori — (I. 
ifj. Krecsmarik Endre a.) 
-ről. A biharudvari Árpádkori — (I. Cséplő Péter a.) 
— A dunaföldvári urna — (I. Szelle Zsigmond a.) 
— A liptagergei magyar — (Il. dr. Nyáry Albert 
báró a.) 
— Öcsöd és Szent-András határában. A római kori — 

. (I. Csallány Gábor a.) 
— Az árvaváraljai urna — (Il. Kubinyi Miklós a.) 
— Csesztvén. Magyar — (Il. dr. B. Nyáry Albert a.) 
— Szentesen. Népvándorláskori — (1. Csallány 
Gábor a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 67 
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Templom régi barokk oltára. A bártfai plébánia — 
(I. Myskovszky Viktor a.) . 
egykori kincstáráról, A PAT HERGERONÁKAN plébánia — 
(I. Jurkovich Emil a.) 
A budafelhévvízi szentháromság — (I. Supka Géza a.) 

. lerombolása. A budai Mária Magdolna — (I. Takáts 
Sándor a.) 
kiásatása. Alaprajzzal. A budavári Domokos — (l. 
dr. Szendrei János a.) 

- és régi falfestményei. A csécsi — (1. Myskovszky 
Viktor a.) 
falfestményei. A csik-menasági — (I. Huszka József a.) 
A debrői al — (I. dr. Gerecze Péter a.) 
A felsőszombatfalvi és a nándorvályai oláh — (I. 
Supka Géza a.) 
síremlékeiről. A győri székes — (Il. id. Storno 
Ferencz a.) ; 
A jaáki apátsági — (Il. dr. Czobor Béla a.) 
történetéhez. A kassai jezsuita — (Arch. értesítő 
XVIII. 4.) 
A lechniczi zárda — (I. Myskovszky Viktor a.) 
és czímerképe. A mátyfalvi — (I. Mihalik József a.) 
falképei. A  mezőtelegdi ev. ref. — (Il. Huszka 
József a.) 
A nagybányai Szent-István — (1. Décsényi HÜlk a.) 
A nyirbátori ev. ref. — (I. Gróh István a.) 
és síremléke. A perecseni ev. ref. — (1. Fetzer Já- 
nos Ferencz a.) 
műkincsei. A selmeczbányai ág. hitv. ev. — (Cl. 
Divald Kornél a.) 
maradványai. A Somogyvári Szent-Egyed (Aegidius) 
monostor — (l. Gerecze- Péter a.) 
sírkövéiről. A soproni Szent-Mihály — (I. Varju 
Elemér a.) 
képeiről. A sümegi parochialis — (I. Asztalos 
József a.) 
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Templom és menyezetének festményei. A szmrecsányi — 
(I. Myskovszky Viktor a.) 

— Szepesmegyében. A topporczi — (Il. Myskovszky V. a.) 
— A várhelyi syrus — (Il. Téglás Gábor a.) - 
— A zsolnai plébánia — (I. ab. a.) 
— égéséről 1656-ban. Az aacheni magyar — (I. Takács 

Sándor a.) 
maradványai. Az esztergomi Szent-Lőrincz — (l. 
Récsey Viktor a.) 
maradványairól. Az offenbányai régi — (I. Téglás 
István a.) 
külső falában. Egy régi féldombormű a VENUS 
halmi — (Il. dr. Récsey Viktor a.) 
Ráson. Abauj m. Fa — (1l. Kemény Lajos a.) 
falképei. Hisnyó róm. kath. —(I. Gróh István a.) 
.? Mikor épült a dévai ev. reform. — (Il. Halaváts 

. Gyula a.) 
és a kereseti harang. Szegedvidéki puszta — (l. 
Reizner János a.) 
építésének és felszerelésének történetéhez. Új adatok 
a bártfai — (I. Myskovszky Viktor a.) 
-a? Hol állott Szent Gellért vértanu — (Il. Némethy 
Lajos a.) 
— Szilágysomlyó Báthori vára és — (I. Fetzer 
János a.) 
— -ink ösmeretéhez. Adalék régi fa — (I. Mys- 
kovszky Viktor a.) 
-ában. Egyleveles nyomtatványok s irodalomtörténeti 
adatok a kolozsvári reformátusok belső — (Il. Zová- 
nyi Jenő a.) 
-ban. Egy síremlékről a szamosujvár-németii ev. 
ref. — (1. Ornstein József a.) 
— Ezüst könyvtáblák a brassói Szent-Miklós — 
(I. Gyárfás Tihamér a.) 
—  Renaissance-emlékek a budapest-belvárosi plébá- 
nia — (l. Némethy Lajos a.) 

3 671 



1060 Templom— Tenyésztés 

Templomban. Régi ötvösművek a beszterczebányai ág. 

egen. 

HZ sga 

hitv. — (I. Divald Kornél a.) 
— — — a körmöczi evangelikus — (I. Divald 
Kornél a.) 
-ok falképeiről. A geczelfalvi és ochtinai — (I. Gróh 
István a.) 
—  Szilágymegyében. Régi fa — (I. Fetzer J.F. a.) 
— és a kereseti harang. Szeged-vidéki puszta — (l. 
Reizner János a.) 
— -ról. A ,husszita" — (I. ifj. Kemény Tajó a.) 
— — Pusztuló régi — (I. Kelemen Lajos a.) 
— — Szepes vármegyei — (I. Kemény Lajos a.) 
-rom. A szentimrei — (I. Halaváts Gyula a.) 
— -ok. A szőreghi — (I. Tömörkény István a.) 
— — -ról. A resiczai régi magyar — (I. Mihalik 
Sándor a.) 
-ról. A csécsi — (I. Csoma József a.) . 
— A szegedi Szent Döme — (I. Dudás Gyula a.) 
— A vámosi puszta — (I. dr. Gerecze Péter a.) 
— A vitkóczi — (I. Némethy Lajos a.) 
-unk. Nehány Árpádkori — (Il. dr. Gerecze Péter a.) 

Tengelyforgásáról. Az állócsillagok — (1. Kövesligethy 
Radó a.) 

Tengeren végzett mélységmérések. A Fekete — (Akad. 

e 

e. 

értes. 16.) 
-i csontos halak  bélcsatornájának  szövettanához. 
Adatok a — (I. Abonyi Sándor a.) 
— hadviselés fejlődéséről az ó-kortól az új-korig. 
A — (1. Reményi Antal a.) 
-jog. Magyar — (Il. dr. Nagy Ferencz a.) 
-tül fogvást Erdélyig hány klvoszker ja vagyon 
magyarországi korona alatt. (1. , M—y" 

, Tentamen"-ének új kiadása. Bolyai — (I. "Réthy Mór . 

Tenyésztési kisérletek. A kenderrel végzett — d. 
és König Gyula a. is.) 

Mágócsy-Dietz Sándor a.) 
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Terasse-képződményekre. A Duna balparti mellékfolyói- 
nak hydrografiája, különös tekintettel a — (1. Sóbányi 
Gyula a.) 

Teremtéséről. Regék és énekek a világ — (Il. , Vogul 
népköltési gyűjtemény" I. kötet a.) 

Terentius Afer vígjátékai. Publius — Fordította dr, 
Kis Sándor. Kis 89. XX és 621 lap. 1895. 6.— 

— — -nak magyarra fordítása. (l. ponori Thewrewk 
Emil a.) 

Tereus mythosa Dunapentelén. (1. dr. Robert Károly a.) 

Terézia és hadvezérei. Mária — (Il. Hollán Ernő a.) 
— királynő levele gróf Nádasdy Ferenczhez. Mária — 

(Hadtört. közl. I. 2.) 
— levele gróf Nádasdy Ferenczhez Sehweidnitz bevé- 

tele alkalmából. Mária — (Hadtört. közl. II. 4.) 
— rend. A katonai Mária — (1. Huszár Imre a.) 
—- — történetéből, Báró Fejérváry Géza. Egy lap a 

Mária — (Hadtört. közl. IV. 1.) 
— -áig. A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól 

Mária — (I. Fraknói Vilmos a.) 
Tergina Gyula dr. Horgosi ásatások. 4 képes táblával 

és 8 ábrával. (Arch. értes. XIV. 3.) 
Terhesek, szülők és gyermekágyasok vérsavójának s a 

magzatvíznek molekulás concentratió viszonyairól, 
Vizsgálatok a — (I. Farkas Géza és $Scipiades 
Elemér a.) 

Terkán Lajos. $ Lyrae pályaelemeinek kiszámítása 
spektroskopiai és photometriai adatokból. (Math. és 
t. t. értes. XXIV. 3.) 

— A $ Persei photographikus fényváltozása és a levegő 
photographikus extinctiója. (Math. és term. tud. értes, 
XXVIII. 5.) 

— Naprendszerünk mozgásának iránya. (Math. és t. t. 
értés. XXV; 1.) , i 

Terlingi ezüstfibula. ÁAbrával. (1. Meissl Ferencz a.) 
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1062 . Termékek —Terminologia 

Termékekről. Az ózon és ammonia egymásra hatásakor 
. keletkező — (I. Ilosvay Lajos a.) 

Természet. Művészet és — (I. Cherbuliez Viktor a.) 
— -e és állása szabad államban. A rendőrség — (Il. 

Concha Győző a.) 
— -i jelenségek mythikai alakjai. A — (I. , Vogul népkölt. . 

gyűjtem." II. 2.) 
— -philosophia új álláspontjai. A — (I. Várnai Sándor a.) 
— — -i rendszere. Hegel — (I. dr. Simon József a.) 
— — -ában. Újabb áramlatok a — (I. Heller Ágost a.) 
— -rajzi múzeumban. Öskori és római leletek Magyar- 

országból a bécsi — (I. Hoernes Móricz a.) 

— -tudomány és irodalomtörténet. (1. Szigetvári Iván a.) 
— — .-i bizottság. 1861—1888. Mathematikai és — 

(Akad. értes. 7.) j 
— — — egylet. Alsó-fehérmegyei tört. rég. és — 

(Arch. értes.: :XVI.4., " XXKÖL Box, XS SGÁRREÉB 
A aA ggykot. URA 4 Ab JAKE ú ! 

— — — értekezések. (I. , Ertekezések" a.) 
— — — értesítő. Mathematikai és — (I. , Mathem. és 

term. tud. értes." a.) 
.—— — — Könyvkiadó Vállalat. A — (Akad. értesítő 

1, 10, 24.) j 
— — — pályázatról. Jelentés a Lukács  Krisztina- 

féle — (Akad. értes. 17.) 
— — — társulat évkönyve. Az alsó-fehérmegyei törté- 

nelmi, régészeti és — (Arch. értes. XII. 1.) 
— — — — jelentése a Term. tud. Könykiadó Válla- 

latról. (Akad. értes. 24.) 
— — -ok és philosophiai világnézet. (1. Heller Ágost a.) 
— -vizsgálók vándorgyűlésein. 1840—-18883. Hazai ar- 

chaeologiánk a magyar orvosok és — (I. Száraz 
Antal a.) 

Terminologiája. A magyar nyelv keresztény — (I. 
Melich János a.) . 
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Terra sigillata edény és részletrajz róla. Ábra. (Arch. 
ÖPLOS.  X..2) 

Terracotta dombormű a fehérvári múzeumban. Ábra. 
Bacchansnő ; Antik — (Arch. értes. XV. 5.) 

Terray Pál és Hirschler Ágoston. A szervetlen sók 
jelentőségéről a szervezet anyagcseréjében. (Math. és 
term. tud. értes. XX. 5.) 

— — A tüdőüszök kórtanához. (Math. és term. tud. 
értes. VIII. 1.) : 

Területek. Végszerűen egyenlő — (I. Réthy Mór a.) 

Területmérők alapképletéről. A rudas — (I. Bodola 
Lajos a.) 

. Terve 1726 november 1-től kezdve. A Magyarországon 
fekvő s egymást szállásaikon felváltó lova$ezredek 
elhelyezési — (I. , —y. —s." a.) ; 

Tervezete a törökökkel Magyarország ellen való közös 
működés iránt. II. Frigyes porosz király egy — 
(I. Gubics A. a.) 

Tervrajza. Érsekujvár két — Melléklet. (Hadtört. köz- 
lem. I. 3.) 

Teschler György. Körmöczbánya és északnyugati vidé- 
kénék kőzetei. (A Ferdinánd-altárna zöldkő-trachyt- 
jai.) 1 földtani térképpel és 2 táblán rajzolt 25 
ábrával. 206—303 lap. 1890. (Math. és term. tud. 

: közlem. XXIV. 4.) 2.— 
— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 32.) 
Test savós üregeinek közlekedése egymással. A — (I. 

Thanhoffer Lajos a.) 
— közös határán fellépő felületi feszültségről. A sSzi- 

lárd és cseppfolyós — (Il. Tang] Károly a.) i 
— potentiálja. Néhány egyszerü homogén forgási — 

(I. Tang] Károly a.) 
Testamentoma. Sylvester és új — (I. néh. Szalay 

" József a.) 



1064 Testamentum — Tetszés 

Testamentum hasonmásszerű kiadása alkalmából (Az 
Irodalomtörténeti bizottság október 18-iki ülésén 
Pesthy Gábor —) kérdést intéz az előadó. Nouum — 
(Akad. értes. 72.) . 

Testek fejlődése és a föld kora. Az égi — (I. Köves- 
ligethy Radó a.) 

— fizikájához. Ujabb adatok a dielektromos — (1. Hoor 
Mór a.) 

— "mint új Röntgen-sugár források. Röntgen-sugarak 
által talált — (I. Strausz Ármin a.) 

— spektruma. Az égi — (1. Kövesligethy Radó a.) 
—- ütközése. Síkmozgású érdes — (I. ifj. Szily K. a.) 
— -re. A föld vonzásáról különböző anyagú — (Il. B. 

Eötvös Loránd a.) 
— -ereklyéi ügyében. Indítvány az Árpádok — (I. Tö- 

rök Aurél a.) 
. — — -nek embertani búvárlatához. Adatok az Árpá- 

dok — (I. dr. Török Aurél a.) 
— — ről. Jelentés III. Béla magyar király és neje — 

(I. dr. Török Aurél a.) 
Testhalmi őstelepről. A vattai — (I. ifj. Lossonczy 1. kj 
Testőrség felállítása 1760-ban. A magyar királyi 

nemes — (l. dr. Illéssy János a.) 
Testtömeg az építészetben. A tér és a — (I. Elefánt 

Olga a.) 
Tetétlenről. Gróf Teleki Domokos gyűjteményében. 

Hallstattkori bronzőv — (Arch. értes. XXVII. 5.) 
Tetraeder köbtartalma. A — (I. Frischauf János a.) 
— -ek a negyedrendű és elsőfajú térbeli görbén. Több- 

szörösen linearis — (1. Vályi Gyula a.) 
— — eről. A polárecziprok — (1. Vályi Gyula a.) 
Tetragnathoidae. (I. ,Chyzer K. és Kulczynski L. 

Araneae Hung." I.) 3 
Tetszés alapproblémája. Az aeszthetikai — (1. Mitro-. 

vics Gyula a.) 
— tana Kant előtt. Az érdeknélküli — (I. dr. Gál K. a.) 

Ete zöétár inasa 
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Tettesség és részesség tana. A — (I. Wlassics Gyula a.) 

Tetvekről. A gabonaneműeken élősködő gyökér — (l. 
Horváth Géza a.) 

Teutsch Gyula. Festett keramika az Oltmelléki ős- 
telepről. 4 képes táblával. (Arch. értes. XXIV. 3.) 

— Néhány érdekes őskori agyagmű Erősdről. (Brassó 
m.) Képes táblával. (Arch. értes. XXVI. 4.) 

Teza Emil. , Voci popolare dall Ungheria. (Akad. ér- 
tesítő 80.) 

Tezner Ernő. Élettani folyadékok fagyáspontcsökkené- 
sének elemzése. (Math. és term. tudom. értesítő 
SZEN 3.4, 8.) 

. Téboly és művészet. (Athenaeum XIV. 4) 

Tégla Sabariából. Föliratos — (Arch. értes. XVI. 4.) 
— Szamosujvárból. Római föliratos — Ábra. (Arch. 

öPtoS. XII. 2. és" E. R." a. 15.) 
— -bélyegek. A pilismaróti — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Téglás Gábor. A bukuresti n. múzeum. Ism. (Arch. 
értes. XXV. 1.) 

— A Cetecuje-Váracska nevű előörsi állomás a gere- 
benczi várcsoport előtt. (Arch. értes. XXV. 4.) 

— A daciai út Palánkától a Bisztra torkolatáig. Kivonat. 
(Akad. értes. 80.) 

— A gerebenczi várcsoport. 3 ábrával. (Arch. értes. 
XXIV. 5.) 

— A Korábia bányászata és kettős sírmezeje Zalatna 
közelében. (Arch. közlem. XVI.) 

— A lederata-tibiscumi hadi út Aizis állomásának hely- 
rajza. (Arch. értes. XVIII. 1.) 

— A limes Dacicus igazolása. (A gerebenhegyi szakasz 
Kissebestől a Pojk-szorosig.) Kivonat.(Akad. értes. 214.) 

— — — — keleti része. Kivonat. (Akad. értes.. 67.) 
— — — — két, Küküllő és Olt közötti részlete 

Udvarhelymegye éjszaki hegységeiben" Oroszfalutól 
Alsó-Rákosig. (Arch. közlem. XIX.) 

WX. zéyb TVT át 
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Téglás Gábor. A nagy-almási bányászat emlékei. 
(Arch. értes. XIII. 2.) 

— A német birodalmi limes-bizottság eredményei és 
kutatásainak tanulságai hazai limes-tanulmányaink 
rendszeresítése szempontjából. Kivonat. (Akad. értes. 
198/199.) 
A Peutinger-tábla ,ad Serofulas" állomásának meg- 
határozása a  Gospodin-örvény Domitianus táblája 
alapján. (Arch. közlem. XX.) 
A római bányászok temetkezési módja Daciában. . 
(Arch. értes. XIII. 5.) 
A rómaiak. daciai aranybányászatának ethnographiai 
viszonyai és administrationális szervezete. Kivonat. 
(Akad. értes. 14.) 
A Tabula Peutingeriana hármas daciai útvonalából 
az Új-Palánkától Zsuppáig, vagyis a Bisztra-Temes 
egyesülésénél fekvő Tibiscumig vezető nyugoti út- 
vonal helyrajza, hadállásainak stratégiai és  köz- 
gazdasági jelentősége. (Arch. közlem. XXII.) 

A temesváraljai (Duplaji) Grad-Cetate nevű földvár. 
3 ábrával. (Arch. értes. XXV. 3.) ; 
A történelem előtti Dáciáról. (Arch. értes. XII. 5.) 

A Trajanus előtti Dacia aldunai határkapuja. I. Köz 
lemény. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
A várhelyi syrus templom. 3 ábrával. (Arch. értes. 
XXVI. 4.) 
Az alföldi sánczok Maros-Dunaközi csoportjának 
helyrajza és technikai szerkezete. 16 szövegközti 
ábrával. 44 lap. 1904. (Tört. értek. XX. 2.és Akad. 
értes. 178. a. is.) —. 

Az aradi ereklye-múzeum. (Hadtört. közl. VI. 3.) 

Az oresaci , Sidova" nevű földvár. 3 ábrával. (Arch. 
értes. XXV. 2.) 

— Adalékok Salamon Ferencz családjának történetéhez. 
(Irod. tört. közlem. VI. 3.) 

d te rét éz 
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Téglás Gábor. Berzovai emlékek. 1 képes táblával és 
1 ábrával. (Arch. értes. XVII. 1.) 

Centrum putei nevének helyrajzi vonatkozásai és 
értelmezése. 2 térképvázlattal. (Arch. értes. XIX. 3.) 

Darlaczi emlékekről. 2 ábrával. (Arch. értes. XIV. 2.) 
Decebal végső  menedékvárainak holléte. Kivonat. 
(Akad. értes. 183.) : 
Diszes női mellszobor a dévai múzeumban. (Arch. 

. értes. XXIV. 2.) 
Emlékbeszéd Torma Károly r. tag fölött. 32 lap. 
1905. (Emlékbeszédek XII. 9.) —- 60 
Feliratos kő a Castellum Onagrinum temetőjéből. 
(Arch. értes. XX. 1.) 
Fortuna Salutaris és Jupiter szentélye Ampelumban 
vagyis a mai Zalatnán. 1 ábrával. (Arch. értesítő 
2XIT :1.) 
Herodotos Dáciára vonatkozó földrajzi adalékainak 
kritikai méltatása. Kivonat. (Akad. értes. 107.) 
— U. az. 64 lap. 1899. 1 térképmelléklettel. (Történ. 
értek. XVIII. 1.) PER 
Hunyadmegye közgazdasági leírása. 24 lap. 1903. 
(Megyei monografiák.) —.30 
Jupiter és Juno szoborcsoportról. 1 ábrával. (Arch. 
értes. X. 4.) 
Kik" építették a székely-udvarhelyi Budvárát ? 5 
ábrával. (Arch. értes. XVII. 2.) 
Kis-Kalán (Aguae) római fürdője és kőbányászata 
Hunyadmegyében. 5 ábrával. (Arch. értes. XIII. 3.) 

Limes-tanulmányok. Egy térképpel, 11 szövegközti 
szemléltető ábrával. 106 lap. 1906. (Történ. értek. 
XXI. 2.) 2.40 
Őskori aranyékszer  Várhelyről. [Sarmizegethusa.) 
(Arch. értes. X. 5.) 
— bálványfej és kőbányászati emlék a dévai vár- 
hegyről. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
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Téglás Gábor. Római bányászemlékekről. (Arch. értes. 
Ad 1) 

— — kőbánya a dévai Bezsán nevű hegyen. 4 ábrával. 
(Arch. értes. IX. 5.) I 

— — kőbányászat a tordai hasadék keleti. torkolata 
felett. 4 ábrával és 1 képes táblával. (Arch. értes. 
IX. 4.) 

— — —  Porolissum közelében. Szilágymegyében. 3 
ábrával. (Arch. értes. XVIII. 2. 

— —.  kőemlékekről a  Nagy- és Kisküküllő közti 
Somogyomról Kisküküllő megyében. (Arch. értes. 
XXIII. 3.) 

—- Szoborlelet Klopotiván, Várhely mellett. (Arch. értes. 
KV. :1.) 

— "Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. 1 
térképpel. 61 lap. 1889. (Történ. értek. XIV.6.) —.80 

— — — —. Azaranybányászat ethnographiai és admi- 
nistrationális szervezete Daciában. 100 lap. 1891. 
(Tört. értek. XV. 1.) 1.80 

— — Dacia délkeleti hadi szervezetéről.. A rozsnyói 
táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dacia történe- 
tében. 4 rajzmelléklettel. 37 lap. 1901. (Történ. 
értek. XIX. 5.) , 1.20 

— "Thrák lovasemlékek Dacia fővárosában Sarmizege- 
:" " thusából. 2 ábrával. (Arch. értes. XXVIII. 1.) 

— Újabb adalék a sarmizegethusai alvilági cultus tör- 
ténetéhez. Ábrával. (Arch. értes. XXV. .. 4.) 

— — — ok az aldunai zuhatágok gzákufeliratáláns b az 
aldunai határvédelem viszonya Dácia történetéhez 

. egészen Traianus felléptéig. 14 szövegközi rajzzal. 
Kis folió. 56 lap. 1894. 2.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 49.) 
— — adatok Dacia hadszervezetéhez. A rozsnyói castrum 

S a szerepe a törcsvári és vöröstoronyi szorosok 
közé eső hegyvidék védelmében. (Akad. értes 122.) 
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övéből és a  Fejér-Kőrös hunyadmegyei  völgy- 
szakaszáról. Ismertetés. (Akad. értes. 34.) 
— U. az. 13 rajzzal. 303—338 lap. 1891. (Math. és 
term. tud. közlem. XXIV. 5.) —.80 
— római föliratról és  Mithras - emlékről., Szerb- 
Posesenán. (Arch. értes. XXIV. 5.) ; 
Várhelyi fibula. (Arch. értes. XVII. 3.) 
Imre. Benkő Józsefről. (Írod. tört. közl. X. 4.) 

István. A csugai és maguliczai (Hunyad m.) ős- 
telepekről. (Arch. értes. XI. 1.) 
A detrehemi és. klapai. vicusokról. (Arch.  értes. 
XXX. 8.) 
A keresztesmezei sarkophagokról, 4 ábrával. (Arch. 
értes. XVI. 1.) 
A lemneki falchrónikáról. (Arch. értes. XIII. 5.) 
A.  mezőtóháti vicusról és a potaissai Apolló dom- 
borműről. 8 ábrával. (Arch. értes. XXX. 4.) 
A mikesi római romok szétdúlása és a közelebbről 
Tordán talált római  föliratokról. .(Arch. értesítő 
XXII. 1.) 
A Potaissa maradványaiban 1903-ban és 1904-ben 
talált tárgyakról és föliratokról. (Arch. értesítő 
XXIV. 5.) 
A segesvári kincsről. (Arch. értes. XII. 2.) 

A Torda melletti sziklahasadékokról és a potaissai 
kőfaragó-műhelyről. (Arch. értes. XIX. 3.) 
A tordai római várhegy Forduló nevű lejtőjén 
1906-ban kiásott régiségekről. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 

. A toroczkószentgyörgyi ev. ref. egyház szent edé- 
nyeiről. 1 ábrával (Arch. értes. XXV. elis 
— — torgues. Ábrával. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
A tömösi kard. (Arch. értes XIV. 4.) 
Az offenbányai régi templom Maredvánáarók (Arch. 
értes. XVII. 1.) 

SE ALKN ÉT 
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Téglás István. Az oláh-zsákodi bronztükörről. 1 ábrával. 
(Arch. értes. XIV. 4.) 

— Aranyos-rákosi régiségekről. (Arch. értes. XIX. 4.) 

— Darlaczi emlékekről.2 ábrával. (Arch. értes. XIV. 2.) 

—  Díszítmények és kőeszközök a homoródi őstelepről, 
(Arch. értes. XI. 2.) 

— Dombormű a hévízi castrumból. 1 ábrával. (Arch. 

" aug 

értes. X. 4.) 
1501-ik évi rovátkos botok onkkésők ábrával. 
(Arch. értes. X. 2.) 
Ezüst torguesről a  Mezőségről. 1 ábrával. (Arch. 
értes. XXIV. 2.) i 

- Kercsedi vaskard. Tordamegye. (Arch. értes. XXX. 1.) 
. Mikesi leletekről. Aranyos-Torda m. (Arch. értes. 
KKI. 3.) 
Néhány erdélyi adat a thrák lovas istenségekről. 4 
ábrával. (Arch. értes. XXVI. 5.) 
Őskori sírokban talált edényekről Torda-Arajüyos 
vármegyében. (Arch. értes. XXII. 5.) 
— telep Kőhalom határán. (Arch. értes. IX. 4.) 

Potaissától keletre a Mezőségen létezett vicusokról. 
(Arch. értes. XXIX. 2., 5.) 
Pusztaszentmártoni és "röödi épületmaradványokról. 
(Arch. értes. XXVI. 4.) 
Régiségek Felvincz határán. (Arch. értes. XIX. 2.) 

Római és más sírokról Alsó-Szent-Mihályfalván. (Arch. 
értes. XX. 4/5.) 
— maradványokról Torda-Aranyosmegyében. (Arch. 
értes. XVIII. 5 
— torony mintája Potaissából. 3 ábrával. (Arch. : 
értes. XXVIII. 5.) 
Romok és leletek a tordai Tündérhegyen. 7 ábrával. 
(Arch. értes. XXX. 2.) 
Torda-aranyosmegyei régiségekről. (Arch. értesítő 
XVI. 5.) 
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Téglás István. Tordán talált római régiségekről. (Arch. 
értesítő XXIV. 3.) . 

— — és Mészkőn talált római föliratokról, (Arch. értes. 
XXVIII. 4.) 

— Újabban talált római régiségekről a tordai castrum 
környékéről. (Arch. értes. XXI. 1.) 

Télfy Iván dr. A hellén nyelvtanítás. Kivonat. (Akad. ér- 
tesítő 4.) 

." — A Parthenon kijavítása. (Akad. értes. 81.) 

ATA HJA TERAÁS 

— Jelenkori görög népdalok. Kivonat. (Akad. értes. 28.) 
— Két újgörög nyelvtan magyarul és a mai görög 

verstan. Kivonat. (Akad. értes. 67.) 
— — U. az. 24 lap. 1895. (Nyelvt. értek. XVI.6.) —.40 
— Kisfaludy Károly , Mohácsa" görögül. Kivonat. (Akad. 

értes. 15.) 
— — U. az. 48]lap. 1891. (Nyelvt. értek. XV.10.)  —.80 
— Különvélemény a görög kiejtés tárgyában. (Akad. 

értes. 21.) 
— Újabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. 73 

lap. 1890. (Nyelvt. értek. XV. 6.) 1.20 
— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 4.) 
— Újgörög munkák ismertetése. Kivonat. (Akad. ért. 49.) 
— — U. az. 89 lap. 1894. (Nyelvt. értek. XVI.5.) —.80 
— Il. tag 7 1898. augusztus 2-án. (Akad. értes. 113.) 
— — — felett. Emlékbeszéd — Pecz Vilmos 1. tagtól. 

(Emlékbeszédek XI. 3.) —.80 
Téli álmot alvó emlősök anyagforgalmához. Adatok a — 

(I. Hári Pál a.) 
— csapadék és a Tisza tavaszi árvizei. A — (I. Bog- 

dánfy Odön a.) 
Téne izlésű karperecz bronzból. La — Ábra. (Arch. 

értes. XXX. 1.) 
— sírmező Erdélyben. La — (Arch. értes. XXI. 3.) 
— -kor kezdetéről. Magyarhoni emlékek a La — (Il. 

Mihalik József a.) 
— -kori vasleletről. A felsőmérai La — (I. Mihalik J. a.) 

ÉGES 4918 1802 
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Tényezőkre való felbontása. Az indukált helyettesítés 
charakteristikus egyenletének — (l. Rados Gusztáv a.) 

Tér és a testtömeg az építészetben. A — (Il. Elefánt 
Olga a.) 

— és idő új elmélete. A — (I. Palágyi Menyhért a.) 
"— -beli analogonjáról. Desargues tantételének — (l. 

Vályi Gyula a.) 
— — görbék elméletéhez. A — (I. Rados Gusztáv a.) 
— — — -ről. A negyedrendű és elsőfajú — (Il. Vályi 

Gyula a.) 
— — görbén. Többszörösen lineáris tetraederek a 

negyedrendű és elsőfajú — (I. Vályi Gyula a. 
— -elmélete. Bolyai János — (I. Stáckel Pál a.) 
— -fogati úton. A salétromsav meghatározása — (I. 
.. Lengyel Béla a.) 
— — -változás a szeszes erjedésnél. Súly- és — (ll. 

Kosutány Tamás a.) 
Térítőink. Első keresztény — (Il. Volf György a.) 

. Térkép a kis- szamosvölgyi római telepekről. Ábra. (Arch. 
értes. XVIII. 5.) 

Térszűke a nemz. múzeumban. (Arch értes. XVIII. 3.) 

Tétel új bebizonyítása. Egy Kisenstein-féle — (I. Suták 
József a.) 

Téthi csata 1685-ben. Melléklet. Esztergom utolsó 0s8- 
troma a törökök által és a — (Hadtört. közl. V. 5.) 

Tévedés magyarázata. Egy érzéki meg — (Il. dr. Szili 
Adolf a.) 

-—e helyreigazítása. (Arch. értes. XIV. 3.) 
— -ek. Történeti egyezések és — (I. Mátyás Flórián a.) 

Thallium-ásvány  Allcharról Makedóniában.  Lorandit, 
új — (I. Krenner József S. a.) 

Thallóczy Lajos. A vlach kérdéshez. Kivonat. (Akad. 
értes. 133.) 

— Blagay család oklevéltára. (, Magyar történ. emlékek" 
TT. 20) 

É 
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Thallóczy Lajos. Bosnyák vonatkozású gyűrű. 4 ábrá- 
val. (Arch. értes. XXIX. 3.) 

— Gót uralom Boszniában. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
— Hervoja herczeg. Kivonat. (Akad. értes. 26.) 
— Jelentés a Semsey-féle magyar történelmi pálya- 

kérdésre beérkezett műről. (Akad. értes. 79.) 
5 Kállay Béni tiszt. tag emlékezete. (Akad. értesítő 

234/235.) 
— Mantovai követjárás Budán. 114 lap. 1905. (Történ. 

értek. XX. 4.) a 
— Mátyás király és Beatrix domborműves arczképei- 

nek történetéhez. (Arch. értes. XIV. 2.) 
ag Szandály Hránity bosnyák vajda feleségének ereklye-. 

tartója Zárában. 1 ábrával. (Arch. értes. XV. 1.) 

— Tanulmányok a bosnyák bánság kezdetéről, főtekin- 
tettel a körmendi levéltár okleveleire. 69 lap. 1906. 
Egy térképpel. (Tört. értek. XX. 5.) 1.20 

— Zrinyi Miklós (a költő) haláláról. (Irod. tört. :közlem. 
Mg: 

— (I. , A magyar honfoglalás kútfői" és Kállay Béni 
alatt is.) i 

— és Áldásy Antal. (I. , Magy. Történelmi Emlékek" 
tá DO.: A) 
— és Barabás Samu. A Frangepán család oklevél- 

tára. (I. , Magy. Történelmi Emlékek" I. 35. a.) 

— és Hodinka Antal. (I. , Magyar Történelmi Emlékek" 
I. osztály. XXXI. kötet. 1. a.) 

Thaly Kálmán. A kard-, kézi lőfegyver- és töltény- 
gyártás történetéhez hazánkban. (Hadt. közl. IV. 1.) 

— A szomolányi ütközet 1704. május 28-án. (Hadtört. 
közlem. V. 1.) 

— A székesi gróf Bercsényi család. 1470—1835. Ere- 
deti kézirati kútfőkből. III. kötet: 1703—1706. XII 
és 824 lap. 1 arczképpel. 1892. 14.— 

" — — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 37.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. - 68 
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Thaly Kálmán. A trencséni csatáról, 1708. Újabb ada- 
.. tok. (Hadtört. közl. X. 2/3.) 
— Az erdélyi kurucz haderő létszáma 1704-ben. (Had- 

tört. közl. IX. 19 
— Adalékok II. Rákóczi Ferencz tüzérsége történetéhez, 

. (Hadtört. közl. I. 3.) 
—- Gróf Bercsényi László, franczia maréchal, ifjúkori 

magyar leveleiből. (Hadtört. közl. ILI. 3.) 
— — U. a. 1740-ből. (Hadtört. közl. III. 3.) 

—  — — Miklós jellemzése. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— Bujdosó kuruczok paprikás levele a kőszegi bíróhoz. 

Közli — (Hadtört. közl. VI. 5.) 

— Egy kurucz tábornok hagyatéka. 1710. (Hadtört. 
közl. IX. 2.) 

— Egykorú levél a lengyel örökösödési háborúról. 1734. 
(Hadtört. közl. III. 5.) 

— — jelentések a koronczai csatáról. 1704. (Hadtört. 
közl. III. 4.) 

— Erdélyi costume-képek a XVII. századból. Kivonat. 
(Akad. értes. 48.) 

—- Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori 
könyve. 1706—1709. Függelék: Gróf Eszterházy 
Dániel tábornok jegyzőkönyve, 1708. XVIII és 1032 
lap. 1901. 20.— 

— — török fogsága. 1698. (Hadtört. közl. IV. 5.) 
— Ersekujvár megvétele 1704-ben. (Hadtört. közlem. 

a él ) 
— — utolsó magyar várparancsnokának utasítása. (Had- 

tört. közl. II. 1.) 
— Gróf Forgách Simon 1706-ik évi hadrendje. (Hadtört. 

közl. VI. 2.) 
— Ismeretlen régi hadtudományi munka a XVII. szá- 

zadból. (Hadtört. közl. IV. 2.) 

— Jelentés a Semsey-pályázatokról. III. (Akad. értes. 
222/2238.) 

TASI szezofesűt 



Thály Kálmán 1075 

Thaly Kálmán. Katonadolgok a kuruczvilágból, (Hadt. 
közl. VIII. 3/4. Egy rajzmelléklettel.) 

— Megfejtés. , Leufeldi" carthaüzinál. Monásterium de 
Leweld — Lövöld. (Hadtört. közl. I. 4.) 

— Még egyszer a koronczói csatáról $ gróf Worgách 
Simon tábornokról. 1 rajzmelléklettel. (Hadtört. közl. 
IV. 4.) 

— Ősmagyar fegyverek és hadi szokások maradványai 
a kuruczvilágban. (Hadtört. közl. II. 1.) 

— Rákóczi-féle dátum nélküli hadi czikkek. (Hadtört. 
közl. I. 4.) 

— II. Rákóczi Ferencz hadi parancsa. 1710. ögásátágtáójb 
közt. V. 3.) 

— — hadi utasítása gróf Forgách Simon tábornok 
. számára. 1706. (Hadtört. közlem. ILI. 1.) 

— — hadserege. (Hadtört. közl. I. 1.) 

— — tábori őrszabályzata. 1705. (Hadtört. közl. I. 2.) 
— de Saussure Czézárnak, II. Rákóczi Ferencz feje- 

delem udvari nemesének. törökországi levelei 1730— 
39-ből és följegyzései 1740-ből a fejedelem ütölsó 
éveiről, haláláról, végréndeletéről és émlékiratairól. 
Eredeti franczia Szövegben és magyar fordításban, 
bevezetéssel, magyarázatokkal és történelmi jegyze- 
tekkel kisérve közli — 379 lap. 1909. 8.— 

— "Tényleges létszámok és hadi fölszerelés Rákóczy 
hadseregének ezredeiben. (Hadtört közl. IV. 1., 2.) 

— Thököly Imre fejedelem 1691/2-iki törles könével 
(, Magy. történ. emlékek." II. osztály. XXXIV.) 

— (Il. A M. Tud. Akadémia emléktáblájának története 5. 
és Akad. értes. 36.) 

— (I. , Konstantinápolyi küldöttség jelentése" és ,,Kő- 
szeghy Pál" a. is.) 

— t. tag T 1909 szeptember 27- én. (Akad. értes. 945. 
és iektst értes. XXIX. 4.) 

68" 



1076 Than Károly 

Than Károly. A hazai ásványvizek összehasonlítása a, 

me 
g 

külföldiekkel. (Math. és term. tud. értes. IX. 2.) 

A kiegyenlítő gazometrikus módszerről. (Math. és 
term. tud. értes. XIV. 3.) : ö 

, A kisérleti chemia. elemei" I. kötetének bemutatása. 
(Akad. értes. 91, 100, 197.) j 

A vegyértékek törvényéről. (Math. és term. tudom. 
értes. XI. 1. és Akad. értes. 35.) 

Az ásványvizek chemiai szerkezetéről és  össze- 
hasonlításáról. (Math. és term. tud. értes. IX. 1.) 

— — szervezete és összehasonlítása. Kivonat. (Akad. 
 értes. 11.) 

— U. az. 47 lap. 1890. (Term. tudom. értek. XX. új 

Az elektrolysis elméletéről. (Math. és term. tudom. 
értes. XXV. 3.) 

— .U. az. Kivonat. (Akad. értes. 217.) 

Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalomról és 
Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 78.) 

Emlékbeszéd Bunsen Róbert k. tag felett. 33 lap. 
1901. Arczképpel. (Emlékbeszédek X. 11.) 1.— 

Fodor József r. tag ravatalánál. (Akad. értes. 136.) 

Jelentés az Akadémiák Szövetségének Londonban - 
tartott második nagygyűléséről. (Akad. értes. 178.) 
Jurányi Lajos ravatalánál. Búcsú-beszéd. (Akad. 
értes. 88.) 

Közlemények a m. tud. egyetem vegytani intézeté- 
ből. (I. Schwicker Alfréd és Winkler Lajos a.) 

Megnyitó beszéd. Th. K.-tól a III. osztály elnökétől 
a november 3-án tartott Széchenyi-ünnepen. (Akad. 
értes. 71.) 

ig. tag T 1908. julius 5-én. (Akad. értes. 233.) 
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Thanhoffer Lajos : 1077 

Thanhoffer Lajós. A test savós üregeinek közlekedése 
egymással. (Math. és term. tud. értes. VIII. 8/9.) 
Adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégződéséhez. 
(Math. és term. tud. értes. X. 8/9.) 
— U. az. 41 lap. 1893. 9 táblával. (Term. tudom. 
értek. XXII. 7.) 3.— 

Emlékbeszéd du Bois-Reymond k. tagról. 32 lap. 
1898. (Emlékbeszédek IX. 8.) —.60 

— Mihalkovics Géza r. tag felett. 24 lap. 1900. 
(Emlékbeszédek X. 7.) —.50 
Eszközök és mikroskopi technikai eljárások. (Math. 
és term. tud. értes. XI. 8/9.) 
Hyrtl József emlékezete. Előadta — r. tag 1896. 
január 27-én. (Akad. értes. 75.) 
Szövettan és szövettani technika. CMátik és term. 
tud. értes. XII. 4/5.) 
Újabb adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégző- 
déséhez. 9 táblával. 41 lap. 18983. (Term. tudom. 

4 bes i s értek. XXII. 7.) 
— és módosított módszerek az izomidegvégek és 
végződések tanulmányozására. (Math. és term. tud. 
értes. VIII. 8/9.) 
— vizsgálatok az izmok szerkezetéről. 1 táblával. 
20 lap. 1892. (Term. tud. értek. XXII. 1.) " —.40 
— U. az. (Math. és term. tud. értes. X. 4.) 

— — az izomidegek végződéséről. (Math. és term. 
tud. értes. X. 4.) 

Vizsgálatok a  petefészkek kiirtásánál a női ivar- 
szerveken mutatkozó elváltozásokról. [Weiszmann F. 
és Reismann A. dolgozata.] (Math. és term. tudom. 
értes. VII. 8/9.) 
(I. dr. Ónodi Adolf a. is.) 

r. tag T 1909 márczius 22-én. (Akad. értes. 9883.) 
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1078 Thállyai—Thewrewk 

Thállyai János cambridgei tanuló levele. Szepsi Csombor 
Márton életéhez. (1. Kemény Lajos a.) 

Thege Miklós. (1. Konkoly-Thege Miklós a.) 
Theillesius Borbála sírköve. (I. dr. Roth Viktor a.) 

Theisz Frigyes. A genitivus a verbászi német nyelv- 
járásban. (Nyelvtudomány III. 1.) 

Thelcsak vára. (1. Némedi Varga József a.) 

Thelekessy Imre. 1497—1560. (I. dr. Komáromy 
András a.) 

-— kassai kapitány czímeres levele. 1560. (1. dr. Ko- 
máromy András a.) 

Themistios és Dudith András. (I. Hegedüs István a.) 
Themistius XII. beszéde. (I. Hegedüs István a.) 

Theraphosoidae. (I. Chyzer és K. Araneae hung. II. 2.) 

Theridioidae. (Il. Chyzer Kornél és Kulczynsky László : 
Araneae Hungariae II. 1.) 

Thermochemiai galvánelemről. Egy szénfogyasztó — (l. 
Korda Dezső a.) 

— -dynamikájához. Adat a pepsinemésztés — (Il. Len- 
gyel Loránd a.) 

— -elektromótorius ereje 1009" hőmérsék-külömbségnél. 
Néhány fémoxyd és fémsulfid — (I. Abt Antal a.) 

Thesaurusának terve. A görög nyely — (I. Darkó 
Jenő, a.) 

Thewrewk codex. (Il. , Codexeink forrásai." II/IIT.) 
— -féle Festus. A — Ismertetés. (Akad. értes. 58.) 
Thewrewk Emil (Ponori-). A Görög Anthologia. Ki- 

vonat. (Akad. értes. 16.) 
—r A magyar zene tudományos tárgyalása. Ismertetés. 

(Akad. értes. 16.) 
—er me U. az. 24 lap. 1890. (Nyelvtud. értek. XV. 7.) 

— A mondatból vált fő- és melléknév. (Akad. ért. 115.) 
— beszéde Erkel Ferencz síremlékénél. (Akad. értes. 180.) 



Thewrewk— Thirring 1079 

Thewrewk Emil (Ponori-). Jelentés a  WFarkas-Raskó- 
pályázatról. (Akad. ért. 28.) 

— — a losonczi Kármán-ünnepről. (Akad. értes. 81.) 
— Birálati jelentés a Lévay-jutalomról. (Akad. ért. 42.) 
— Jelentés a Marczibányi-jutalomról. (Akad. értes. 30.) 
— — — nagyjutalomról és a Marczibányi mellékjuta- 

lomról. (Akad. értes. 212/2183.) 
— Birálati jelentés a , Német és magyar szólások" cz. 

pályamunkáról. (Akad. értes. 48.) 
—. — — a Sámuel-díjról. (Akad. értes. 42.) 
— Codex Festi Farnesianus. XLII tabulis expressus, 

Consilio et impensis Academiae Litterarum Hunga- 
ricae edidit —. Tabulas photographicas arte Jústini 

. Lembo Neapolitani confectas phototypice descripsit 
Georgius Kloesz Budapestinensis. Folio. V lap és 
42 tábla. 1893. 42.— 

— József főherczeg emlékezete. (Akad. értes. 198/199.) 
— Mi az a héttollú buzogány? (Irod. tört. közl. I. 1.) 
— Sexti Pompei Festi de verborum significatu guae 

supersunt cum Pauli epiítome. Pars I. VIII és 632 
lap. 18899. 7.60 

— Terentius vígjátékainak magyarra fordítása. (Akad. 
értes. 28.) 

—. Wesselényi kiadatlan levele. (Irod. tört. közl. I. 2.) 
Thionaphtalin és néhány származéka. Az ai1a2 — (l. 

Herzfelder A. D. a.) 
Thiophen képződése az aethyldisulfokaliumcarbonat szá- 

raz lepárlásánál. A — (Il. Hankó Vilmos a.) 
Thiosulfátok konstitucziójához. A sulfitok és — (I. 

Schwicker Alfréd a.) 
Thirring Gusztáv. A magyarok kivándorlása Amerikába. 

Kivonat. (Akad. értes. 73.) ; 
— beszéde Kőrösy József r. t. temetésén a Kerepesi-út 

melletti sírkertben 1906. junius 25.(Akad. ért. 200/201.) 
— Népesedésünk kútforrásai a mult század első felé- 

ben. 114 lap. 1903. (Társad. értek. XII. 10.) 2.— 



1080 . Thomka—Thúry 

Thomka Gyula.. A : libetbányai  bronzlelet. Egy YÉPER 
táblával. (Arch. értes. XVIII. 4.) 

Thomsen. Vilmos nyomozásai a finn nyélvtörténet te- 
; c rén; II. (l. Nyelvt. közlem. XXIII. 2.) 
Thomson lord Kelvin r. tag fölött. Emlékbeszéd Sir 

. William — (I. Fröhlich Izidor a.) 
Thót László dr. A harmadik iskola. (Athenaeum XVI. 

4.; XVII. 1/2. 
HAS kiengesztelési elmélet történeti fejlődése. Irta dr. 

Pessina Henrik. Olaszból fordította — (Il. dr. Pessina, 
Henrik a.) 

Thököly erdélyi vállalata, 1686- ban. (I. dr. Komáromy A. a.) 
— havasi útja. (1. dr. Szalay Béla a.) 
— Imre fejedelem 1691—1692-iki leveleskönyve. (, Magy. 

,". történelmi emlékek" II. osztály. XXXIV. kötet.) 
— — Ladivér Illésnek. (I. dr.  Iléssy János: , Irod. tört. 
; .  tarlózatok"  V.) 

. — -re készült gúnyfémer. Tiz a ÉGTEK 10 4 
— vár falfestményeiről. A késmárki — (Il. dr. Bruckner 

Győző a.) 
Thrák lovasemlékek Dacia fővárosából Sarmizegethusá- 
.. ból. (I. Téglás Gábor a.) 
— — istenségekről. Néhány erdélyi adat a —((. TéglásI. a.) 
— vallásbeli: emlékek a zágrábi műzeumban. (I. dr. 

Hoffiller. Viktor a.) 
Thuribulum. A szeged-csorvai Árpádkori füstölő. — (L. 

. Reizner János a.): 
Thuróczy Károly dr. Nyitramegye. 74 lap. 1896. 80 
Thúry József. A , Behdset-ül-Lugat" czímű csagatáj 

szótár. 66 lap. 1903. (Nyeltud. értek. XVIII. 4.) . 1. 20 
—; — .U. a. kivonata, (Akad. értes. 159.) 
— A közép-ázsiai török irodalom. 77 lap. 1904. (Nyelvt. 

. "értek. XIX. 3.) 1.50 
— -— U:; a. kivonata. (Akad. értes. 178.) j 
— — — — nyelv ismertetései. (L. aklánsges b a Kőrösi 

. . Csoma, Sándor emlékezetére." III.) ; 



Thúry József E 1081 

Thúry József. A régi magyar és török hadviselés. 
(Hadtört. közlem. I. 4.) 

— A XIV. századbeli oszmán-török nyelv: (Nyelvtud. 
közl. XXXIV. 2., 3/4.) 

— A török történetírás Esztergom  visszavételéről 
. 1595-ben. (Hadtört. közl. V. 1/2.) 
— A várnai csatáról. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— A Zrinyiász. (Irod. tört. közl. IV. 2/4.) 
— Az 1663/4-ik évi hadjárat. Rasid efendi török  his- 

torikus művéből. (Hadtört. közl. III. 3/4.) 
— Dsáfer pasa. (Hadtört. közl. V. 3.) 
— Báró Jósika Miklós levele Nyári Pálhoz. (Irod. tört. 

. közl. XI. 1.) 
. — Krónikáink és a nemzeti hagyomány. (Irod. tört. 
AZ ké VET 8/4) 

, Magyar-török összehasonlító szótára." (1. Gombocz 
AERNHÁN a.) 
— Magyar versek a XVIII. század első feléről. (Irod. 

tört. közl. XI. 1.) 
— Még valami a régi magyar hadviselésről. (Hadtört. 

közt. AT 2) a 
— Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint. 

(Hadtört. közl. IV. 1. [1 rajzmelléklettel] 2.) 
— Szilágyi és Hajmási históriája. (Írod. tört. közlem. 

£EE. 8) 
— Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. Kivonat. 
ge sm értes. 167.) . ? 

— — U. az. 52 lap. 1903. (Nyelvt. értek. XVIII. 7.)  -1.— 
— Török történetírók. Fordította és jegyzetekkel ki- 

sérte — I. kötet. VIII és 434 lap. 1893. (Török- 
magyarkori történelmi emlékek. II. osztály : I. Grál 

— — U. az, II. kötet. 428 lap. 1896. (Török-magyar- 
. kori történ. emlékek. II. osztály: II. Kötet; ) 8. — 

— Zrinyi Miklós hadtudományi elveinek forrása. (Had- 
tört. közl. FAT At 39 RAREAN 
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1082 Thúry —Tibiscanorum 

Thúry József I. t. 3 1906. máj. 22-én. (Akad. értes. 
209. és Nyelvtud. közlem. XXXVI. 3/4.) 

— — — ravatalánál Halason 1906 május 24-én. Szi- 
lády Áron r. t. beszéde — (Akad. értes. 198/199.) 

Thurzó Ferencz. Bornemisza Péter prédikácziós köny- 
vének megbecslése 1633-ban. (Irod. tört. közlem. 
XV. 3.) 

—- Kazinczy két levele Szerdahelyi Lászlóhoz. (Irod. 
. tört. közl. XIV. 2.) j 

— és Balassa Menyhért viszonyához. Adalék — ((l.. 
Rexa Dezső a.) 

— Györgyhöz 1609-ben. A bányavidéki végvárak őr- 
ségének folyamodása — (I. , —y. —s." a.) 

— és az országrendekhez. A korona-őrség folyamo- 
dásai — (I. ,ys." a.) 

"— Szaniszlóhoz intézett levele Farkas Imre keresztúri 
könyvnyomtatónak. (Irod. tört. közlem. III. 1.) 

Thyatira-beli érem. Két — (Il. dr. Pick B. a.) 

Thymos Europae mediae, praecipua Hungarae cognos- 
cendos. Symbolae ad — (Il. dr. Borbás Vincze a.) 

Thyoselenid. Natrium — (Il. Messinger Károly a.) 

Tibáld M. (I. Donogány Z. és Tibáld M. a.) 

Tiberius útja az Aldunán. (I. H. J. a.) 

— — — —. 12 ábrával. (I. Neudeck Gyula a.) 

Tibeti buddhismus. Kőrösi Csoma Sándor és a — (I. 
dr. Denison E. Ross a.) 

— -ről. Ismereteink — (I. , Előadások Kőrösi Csoma 
Sándor emlékezetére" 1. szám.) 

Tibiscanorum. Statuta et articuli municipiorum hun- 
gariae, Cis — (1., Magyar jogtörténeti emlékek" a.) 

— Statuta et articuli municipiorum hungariae trans — 
(1. , Magyar jogtörténelmi emlékek" III.) 
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Tibiscum— Tilutoa 1083 

Tibiscumi hadi út Aizis állomásának helyrajza. A Le- 
derata — (I. Téglás Gábor a.) 

— római hadi út Ahihis állomása? Hol is volt a, 
Lederata — (I. Halaváts Gyula a.) 

— római út. A Lederata — (Il. Halaváts Gyula 8 
— -ig vezető nyugati útvonal helyrajza, hadállásának 

stratégiai és közgazdasági jelentősége. A Tabula- 
Peutingeriana hármas dáciai útvonalából az Új- 
Palánkától Zsuppáig, vagyis a Bisztra-Temes egye- 
sülésénél fekvő — (1. Téglás Gábor a.) 

Tibold-daróczi Borsod: m. bérezúti . őstelep. A — (I. 
Balázs Béla a.) 

. Tibulli Carmina. Accedunt sulpiciae elegidia. Albii — 
. (. Némethy Geyza a.) 

— -anus költemények új kiadásáról A Pseudo — Kivonat. 
(I. Némethy Géza a.) 

— us új kiadásáról, (I. Némethy Géza a.) 

Tien-Sán északi részének pleistocén képződményei, A 
középponti — (Il. Prinz Gyula a.) 

Tiensani tudományos utazásomról. Jelentés — (1. Al- 
másy György a.) ; 

Tiguromi imádságos könyv. A — (Irod. tört. közl. VIII. 
2: , Vegyesek.") 

Tihanyi apátság 1055-iki alapítóoklevele, mint magyar 
nyelvemlék. A — (Il. Szamota István a.) 

— — kritikus oklevelei, A — (I. Erdélyi László a.) 
— — népeinek 1211. évi összeírása. A — (Il. Erdélyi 

László a.) I 

— Lajos. A jogtörténet, a sociologiához és a többi tár- 
sadalmi tudományhoz való viszonyában, (Athenaeum 
XVIII. 3/4.,) 

— A magyar országgyűlés újonczmegszavazási joga. 
(Athenaeum XV. 1—4., XVI. 1/2.) 

Tikkad. (I. Sz. J. a.) 
, Tilutoa", ,mundoa". (I. R. Prikkel Marián re 



1084 Timás- Tisza 

Timás községek között. Őskori telep Rakamaz és — 
(1. dr. Jósa András a.) 

Timon"-ja. Garas István , Embert táló — (1. Molnár 
János a.) 

Tingitidái. A palearktikus ránatorálat — (Il. Horváth 
Géza a.) 

Tinnye község területén és annak vidékén. Újabb régi- 
.. ségi leletekről Pestmegye — (I. Vásárhelyi Géza a.) 

— vidékén. Lovas-sírok — (I. Vásárhelyi Géza a.) 

— -i éremleletről. (1. Vásárhelyi Géza a.) 3 
— — urnatemető és egyéb ottani leletről, A — (Il. 

. Vásárhelyi Géza a.) 

ga Sebestyén életéhez. (1. Kemény Lajos a.) 
—  széphistóriája Jasonról. (I. Dézsi Lajos a.) 
— unokái és veje. (Il. Kemény Lajos a.) 

Tintinnidák szervezete. A — (l. ifj. dr. Entz Géza a.) 

Tischler Ottó dr. Zománczos ékszerek a vaskorból a 
n. múzeumban. 2 képes táblával és 1 ábrával. (Arch. 

i/ értes. X. 3) 
— TT. (1. Hpl. a.) 

Tisza" czímű költeményéről. Petőfi ,A — (Il. Ferenczi 
Sarolta a.) 

— tavaszi árvizei. A téli csapadék és a — (I. Bogdánfy 
Ödön a.) 

— -Dobról. Őskori cserépedény — Ábra. (Arch. értes. 
XXVI. 5.) 

— -füredi Ásotthalomból. Őskori ranyékezora SEKBBNI 
(Arch. értes. XXV. 2.) 

— — múzeum. A — (Il. Milesz Béla a.) 
— — — és könyvtáregylet A — (Arch. értes. IX. 5, 
ed, "2 AMI. 1. 5, XIV.78 AIX, 8. 88 /NIANB 

Béla a. is.) 
— — — .bán. Őskori csonttárgyak a — Ábra. (Arch. 

értes. XXV. 2.) 
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. Tisza Kálmán t. tag § 1901. julius 31. (Akad. érte- 
sítő 149.) 

— tiszt. és ig. tagról. Hernádvécsei Vécsey Tamás Tr. 
tagtól. Emlékbeszéd Borosjenői — (Akad. értesítő 
186/187.) 

Tiszakeszii urnasírról. A — (I. Végh Kálmán Mátyás a.) 4 
— -Közről. Őskori bögre és edény a Bodrog — Ábra, 

(Arch. értes. XXX. 5.) 
— — Dókus Gyula gyűjteménye. 3 ábra. Őskori edé- 

nyek a Bodrog — (Arch. értes. XXX. 4,) 

Tisza László felett 1771-ből. Halotti búcsuztató versek — 
.. (Irod. tört. közl. XX. 3.) 
— versei. (1. L. D. a.) 
— -Marosköz őskori rézleletei. A Duna — (I. Milleker 

Bódog a.) 
— -szentmártoni bronzleletről. A — (1.dr. Jósa András a.) 

— aversényi éremleletről. A — (I. dr. Réthy László a.) 

— vidékén. Régi halmok a — (Il. Hpl. a.) 

— szughi lovas-sírokról. A — (I. Kovách Albert a.) 
— — régiségekről. (Il. Kovács Albert a.) 

Tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai. A — (I. 
, Magyar jogtörténeti emlékek" II. kötet 1—2. fele.) 

Tiszántúli törvényhatóságok jogszabályai. A — (I. ,,Ma- 
gyar jogtörténeti emlékek" III. kötet.) 

Tiszt és közvitéz a XVII. századból. Magyar mérnök- 
: kari — (Hadtört. közlem. XI. 1/2.) 

Tiszteletdíjak újabb szabályozása. Az írói — (Akad. 
értes. 60.) 

Tisztesség. (Irod. tört. közl. VIII. 3: , Ad vocem.") 

Tiszti kinevezések közlése a mult században. A — 
(Hadtört. közl. VI. 2.) 

— szótárak. Révai, Verseghy és a — (I. Viszota 
Gyula a.) ő 
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Tisztogatására. Tanácsok régi tárgyak ragasztására 
és — (I. Fenichel Samu a.) 

, Tisztújítás"-ának hatása a iesanSÁGÁTI Nagy Igét — 
.  (L Bayer József a.) 

Titrálható alkali-tartalmáról. Az érett magzat vérének 
hydroxylion- és — (Il. Szili Sándor a.) 

Tiz parantsolat. — At — (I. Dévai Mátyás a.) 

Tizedjegyzékek egyházgeografiai szempontból. A XVI. 
századi pápai — (I. Ortvay Tivadar a.) 

Tizenegyezer szűz legendája. A — (1. Horváth Cyrill a.) 

Toborffy Zoltán. A pulacayói chalcopyrit. (Math. és 
term. tud. értes. XXI. 4.) 

— Epidot a Val di Viüból. 1 táblával. (Math. és term. 
tud. értes. XXIII. 3.) 

Toborzása I. Frigyes Vilmos porosz király számára. 
Magas emberek — (I. Illéssy János a.) 

, Tochár" nyelv. Egy új idg. az úgynevezett — (l. 
Schmidt József a.) 

Todaró Ágoston k. t. T 1892. április 18. (Akad. 
értes. 41.) 

Tojás festőanyaga és a cholestérin között valószinűleg 
fönnálló összefüggésről. Előzetes jelentés a — (l. 
Liebermann Leó a.) 

— héjának változásáról a költés közben. A tyúk — 
(1. get Ferencz a.) 

Toka. (1. R. Prikkel Marián a.) 

Tokodon és" újabb régészeti leletek Esztergom- és 
Hontmegyében. Római castrum — (1. Récsey V. a.) 

Tokosvéső Magyar-Décséről. Ábra. (Arch. értes. XV. 2.) 

Toldalagi János és Székely András levelei gróf Teleky 
Sándorhoz, hadi hírekkel, 1742—1743. A Mária 
Terézia háborújában szolgált erdélyi katonák: Szé- 
kely Zsigmond — (Hadtört. közl. VIII. 1.) 



Toldi—Tolnai 1087 

Toldi-monda egy epizódjához. Néhány szó a — (Il. dr. 
Marót Károly a.) 

— — idegen eredetű Gpizódja. A — (I. Fóti József 
" Lajos a.) 

— IV. éneke. A Zrinyiász XII. és a — (I. Waldapfel 
János a.) 

— XII. éneke. (I. Kardos Albert a.) 
— — — czímű czikkére észrevételek. (Irod. tört. köz- 

lem. I. 1.) 
Toldi Borbálának 1774. augusztus 26-án történt halá- 

lára. Egyleveles nyomtatvány gróf — (Irod. tört, 
; közl. XVII. 1.) 

. Toldy Ferencz. (I. Kunfi Zsigmond a.) 
— emlékezete. (1. Riedl Frigyes a.) 
— — születése századik évfordulóján. (I. Lévay J. 7 
— -hez. Báró Kemény Zsigmond levele — (I. Pais 

Dezső a.) 

— László dr. Könyvészeti adalék Szabó K. I. köteté- 
hez. [Egy hasonmással.] (Irod. tört. közl. IX. 3.) 

— Miklós és Györgyre vonatkozó ismeretlen oklevél. 
. (I. Zsák J. Adolf a.) 

Tolnamegye közgazdasági leírása. (Il. Daróczy Aladár a.) 
— -i múzeum. (Arch. értes. XVIII. 3., XIX. 3.) 
-— — régiségekről. 8 ábrával. (Il. dr. Hollós László a.) 

. . — -be. Régészeti kirándulás — (Arch. értes. LX. 3.) 
— -ből. Régiségek — (Il. dr. Hollós László a.) 

Tolnai Vilmos. Adalékok Arany János forrásaihoz. 
(Irod. tört. közl. XII. 3.) 

— Arany János Losonczi Istvánjának forrása. (Irod. 
tört. közl. XVI. 2.) 

— Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról. (Akád. érte- 
sítő 244.) 

— Nyelvészeti füzetek. Ismerteti — (I. Simonyi Zsig- 
mond! a.) 

— Ont, ötlik, ömlik. (Nyeivt. közl. XXXV. 1.) 
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Tolsztoj. (Il. Bourdeau János: ,A jelénkori gondolkozás . 
mesterei" a.) 

— és a keresztény vallás. (1. Várnai S. és , —n—n." a. is.) 
Tomka Gyula. Zólyomvármegye őstelepei. (Arch. értes. 

XI. 4.) 
Tomori Anasztáz I.tag 1 1894. okt. 9-én. (Akad. ért. 65.) 
— 1823—1894. (Akad. értes. 60.) 
Tomori Theodorovits Anasztáz alapítványa. (AlLAL. 

 értes. 69.) 
— — -pályázatról. Jelentés a — (Akad. értes. 173, 195.) 
Tompa Mihály a kassai haditörvényszék előtt. (I. dr. 

Nagy Sándor a.) 
— betegségéről. (I. Halmy Gyula a.) 
— Eperjesen és Pesten. (Il. dr. Nagy Sándor a.) 
— iskolai pályája. (Il. dr. Nagy Sándor a.) 
— két levele. (1 dr. Borovszky Samu a.) 
— levelei Kazinczy Gáborhoz. (I. Ferenczi Zoltán a.) 
— nemzetsége. (Il. dr. Nagy Sándor a.) 
— összes műveiből kimaradt forradalmi vers. (1. Kara 

Győző a.) 
— szobor leleplezéséről. Jelentés a rimaszombati — (I. 

Négyessy László a.) 
— — — üÜünnepéről. Jelentés a sárospataki — (l. Lgvay 

József a.) 
— -nak egy fiatalkori verse. (1. Hellebrant Árpád a.) 
Topographiája. Középkori építészetünk — Kivonat. (. 

Pasteiner Gyula a.) 
Topporczi templom Szepesmegyében. A — (I. Mys- 

kovszky Viktor a.) 
, Torcular Engaddi", (1. Dézsi Lajos a.) 
Torda-aranyosmegyei régiségekről. (1. Téglás István a.) " 
— — -ében. Öskori sírokban talált edényekről — (I. 

Téglás István a.) 
— — — Római maradványokról — (I. Téglás István a.) 
— melletti sziklahasadékokról és a potaissai kőfaragó 

műhelyéről. A — (I. Téglás István a.) 
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Tordai Ányos dr. Klivényi kiadatlan versei. (Irod. tört. 
-közl. XVIII. 4.) S I 

— castrum környékéről. Ujabban talált római régisé- 
gekről a — (I. Téglás István a.) 

— hasadék keleti torkolata felett. Római kőbányászat 
a — (I. Téglás Gábor a.) 

— római várhegy Forduló nevű lejtőjén 1906-ban kiásott 
régiségekről. A — (I. Téglás István a.) 

— sósforrások chemiai elemzése. A — (I. Nuricsán J. a.) 
— "TTündérhegyen. Romok és leletek a — ! (l. Téglás 

István a.) 
Tordán és Mészkőön talált római föliratokról. (I. Téglás 

; István a.) I 
— talált római föliratokról. A mikesi rómairomok szét- 

dulása és a — (Il. Téglás István a.) 
— — — régiségekről. (I. Téglás István a.) 
— -ról. Római súlymérték — (1. dr. Fröhlich Róbert a.) 

Tordos és Trója. (I. dr. Reinecke Pál a.) 
— .-i ásatásairól. (1. dr. Pósta Béla a.) 
— — őstelep agyagműveiről. A — (I. dr. Reinecke 

: Ala) 
Torgaui csatából. Részlet a — (Hadtört. közl. I. 2.) 

Torma Károly r. tag T 1897. márcz. 1-én. (Akad. 
értes. 89. és Arch. értes. XVII. 2.) 

— 1829—1897. (Akad. értes. 94.) 
— fölött. Téglás Gábor 1. tagtól. Emlékbeszéd — (Em- 

lékbeszédek XII. 9.) —.60 

— Zsófia T. (Arch. értes. XIX. 5.) 
Tormay Béla. Egy fejezet hazánk mezőgazdaságának 

történetéből. Kivonat. (Akad. értes. 143.) 
— Jelentés a mezőgazdasági Lévay-pályázatról. (Akad. 

értes. 152/153.) 
— It. T 1906. decz. 29-én. (Akad. értes. 209.) 
— ravatalánál Budapesten 1906. decz. 31-én. Rátz 

.István It. beszéde — (Akad. értes. 205.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. . : 69 



Vágbo VA . Tornyai—Tóth 

Tornyai, kapui és azoknak hadi felszerelése 1495 körül. 
Eperjes város — (I. dr. Iványi Béla a.) 

Tornyos-németii bronzlelet. A — (I. Mihalik József a.) 

Toroczkószentgyörgyi ev. ref. egyház szentedényeiről. 
A — (Il. Téglás István a.) 

— torgues. A — (l. Téglás István a.) . 

Torokhangok változásai. A szláv — (I. Asbóth 0. a.) 

Torontálmegyében. Lovas halomsírokról — (I. Kisléghi 
" . Nagy Endre a.) 
Torony felavatásánál. A szalontai csonka — (1. Szász 

Károly a.) 
— mintája Potaissából. Római — (1. Téglás István a.) 
— mintája Dunapenteléről. Római kerek — (I. dr. Láng 

Margit a.) 
— -ról. A peleskei épületmaradvány és a Szigligeti 

csonka — (I. Ádám Iván a.) 
Torgues. A toroczkó-szent-györgyi — Ábrával. (I. Téglás 

István a.) 
— -ről a Mezőségről. Ezüst — (I. Téglás István a.) 

Tot-szobrocskák a n. múzeumban. Hermes — (I. 
Hekler Antal a.) 

Tót kurucz dalá"-hoz. Két újabb változat. A ,volt — 
(I. Rexa Dezső a.) 

Tótfalusi Kis Mikiós. (1. Kis Miklós a.) 

Tóth Ágoston fölött. Hollán Ernő r. tagtól. Emlék- 
beszéd — (Emlékbeszédek VI. 4.) — 40 

— Ferencz ifj. Kanizsai Pálfi János leveleskönyvéből. 
(Irod. tört. közl. IX. 2.) 

— Gyula. A sárga phosphor egy új " aga KEBE 
módja. Kivonat. (Akad. értes. 45. és Math. és t. t. 
értes. XI. 8/9.) 

— Lőrincz. A rövid tartamú szabadságvesztésbüntetések 
és a feltételes elítélés. Kivonat. (Akad. értes. 19.) 

— — U. az. 45 lap. 1891. (Társad. értek, XI. 4.) —.80 
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Tóth Lőrincz. Emlékbeszéd Horvát Boldizsár t. tagról. 
43 lap. 1900. (Emlékbeszédek X. 5.) 1— 

— — Okröss Bálint l. tag felett. 37 lap. 1889. (Emlék- 
beszédek VI. 2.) — 40 

— —. Vajkay Károly I. tagról. 36 lap. 1894. (Emlék- 5 
beszédek VILI. 7.) —.60 

— Jelentés a Sztrókay-pályázatról. (Akad. értes. 105.) 
— r. tag T 1903. márczius 17. (Akad. értes. 161.) 
— felett. Vécsey Tamás r. tagtól. Emlékbeszéd — 

(Emlékbeszédek XI. 12.) 1.— 
— ravatalánál. Beöthy Zsolt r. tag beszéde — 1903. 

márczius 19-én. (Akad. értes. 160.) 

."— Rezső. Adatok a latin elemekhez. (Nyelvt. közlem. 
. XXV. 1.) 

—- Fazekas Mihály. (Irod. tört. közlem. VII. 1/3.) 

— Szabó Pál. Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. 
Kivonat. (Akad. értes. 168.) : 

— — U. a. 68 lap. 1903. (Tört. értek. XIX. 10.) 1.20 
—- Jelentés vatikáni kutatásaimról. (Akad. értes. 148.) 
Tótországi szablya. Hegyes tőr, fringia —- (1. Kemény 

Lajos a.) 
Többes és kettős szám. b) Collectiv számnevek. — Az 

ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. a) — (Il. 
, Budenz József hagyatékából" a.) 

— -jel a lapp nyelvben. A — k -— (1. Beke Ödön a.) 

Több-phasisú dynamo-gépek egy sajátságáról. A — (1. 
Korda Dezső a.) 

Tölgyerdei. Hazánk tölgyfajai és — (I. dr. Simonkai 
Lajos a.) 

Tölgyfajai és tölgyerdei. Hazánk — (I. dr. Simonkai 
Lajos a.) 

Tölténygyártás történetéhez hazánkban. A kard-, kézi 
lőfegyver- és — (Il. Thaly Kálmán a.) 

Töltések. Az ősi földvárak, árkok és — (I. Hpl. a.) 

Töm, temet. (I. Sz. J. a.) 

69t 
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Tömeg bűntettei. A — (Il. dr. Angyal Pál a.) 
— -pont egyensulya ellenálló közegben. (I. Fejér L. a.) 

Tömlők. A hashártya-tömlőkről. Peritonealis, retroperi- 
tonealis, omentalis és mesenterialis — (Il. Genersich 
Antal a.) 

— -ről. A hashártya — (Il. Genersich Antal a.) 

Tömörkény István. A bilisiítsi ásatásokról. Szeged Alsó- 
Tanya. (Arch. értes. XXIII. 1.) 

— A szőreghi templomromok. 2 ábrával. (Arch. értes. 
OG MRLV 34) 
— Adai leletekről. (Arch. értes. XXVII. 4.) 
— Ásatások Al-Győn. Csongrád m. (Arch. értes. XXVI. 5.) 
— — -ról a Kenyérváró dombon. (Arch. értes. XXIII. 4.) 
— Bilisiczi és egyéb újabb leletek. (Arch. értes. XXV. 3.) 
— Kötörési leletékről. 1 képes táblával. (Arch. értes. 

XXIV. 5.) 
— Leletek és ásatások Lelén. (Arch. értes. XXVIII. 3.) 
-— Oroszlámosi leletekről és ásatás a kőröséri iskolánál. 

(A—E.) ábrákkal. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
— Szegedi múzeum. (Arch. értes. XXII. 4.) 
— Szőreghi leletek. 3 ábrával. (Arch. értes. XXIV. 2.) 
— Ujabb kőtörési leletekről. (Arch. értes. XXV. 5.) 
Tömörkényi bronzleletről. A — (I. Reizner János a.) 

Tömösi kard. A — (Il. Téglás István a.) 
— — -ról. A — (l. ,ng." a.) 

Törcsvári és vöröstoronyi szorosok közé eső hegyvidék 
védelmében. A rozsnyói castrum s a szerepe a — 
(I. Téglás Gábor: , Újabb adatok Dacia hadszerve- 

"ar, zetéhez" a.) 
Töredék. A Königsbergi — (I. Simonyi FISTRARESÁAN 

Szilády Áron és Szily Kálmán a. is.) 
— egy érthetetlen helyéről. A Königsbergi — (I. Sino- 

nyi Zsigmond a.) 
— újabban felfedezett részei. A Königsbergi — (I. Nagy 

Gyula a.) 

a dal ná he pönádlln kér szak alt 
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Töredék versmértéke. A Königsbergi — (il. Kalmár 
Elek és Négyesy László a.) 

— -ek. Politikai programm — (I. , Gróf Széchenyi István 
munkái." II. sorozat. II. kötet.) 

— —" méltatása. A , Politikai programm — (Il. Kautz 
Gyula a.) 

— -ről. A krakkói — (I. Rupp Kornél a.) 

Török Aurél. Adatok az Árpádok testereklyéinek ember- 
tani buvárlatához. 2-ik közlem. (Az 1. közlemény: 
Jelentés III. Béla magyar király és neje testerek- 
lyéiről.) 66 lap. 1894. (Term. tud. értek. XXIII. 9.) 

1.20 
— — — (Akad. értesítő 48. és Math. és term. tudom. 

.értes. XII. 1.) 
— Adatok az emberszabású lények koponyaátalakulásá- 

hoz. Kivonat. (Akad. értes. 49. és Math. és term. 
tud. értes. XII. 1.) 

— — U. a. Egy fiatal gorilla-koponyáról. I. Általános 
rész. 55 lap. 1894. 1 ábratáblával. (Term. tudom. 
értek. XXIII. 10.) 1.20. 

— delentés II-ik Béla magyar király és neje test- 
ereklyéiről. 4 táblával és egy függelékkei. 181 lap. 
1894. (Term. tud. értek. XXII. 4.) 4.— 

— — U. a. (Mathem. és term. tud. értes. XI. 8/9.) 
Török-árja nyelvérintkezés. Ősi — (I. Munkácsi B. a.) 

Török Bálint és Martinuzzi György levele az erdélyi 
szászokhoz. 1540 nov. 11. Petrovics Péter, Enyingi — 
(I. , Kárffy Ödön: Adatok Buda történetéhez" a.) 

— -on 1907 szeptember 15. Volf György szülőházánál. 
Elmondotta Négyesy László levelező tag — (Akad. 
értes. 215.) 

Török dialektusairól. Kisázsia — (1. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— elemeihez. Adalékok a vogul nyelv — (Il. Gombocz 
. Zoltán aj 
— "— -ek a bosnyák nyelyben. (1. dr. Kúnos Ignácz a.) 
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Török ellen. 1629. Heves vármegye panasza kéz (1. 

— 

dr. Merényi Lajos a.) 
eredetű-e a magyar nemzet? (I. Munkácsi Bernát a.) 
(oszmanli) eredetű jövevényszavainkhoz. (1. Melich 
János a.) 
erőnek Buda alá érkezése. (1. Hadtört. okmánytár 8.) 

és mongol elemeihez. Adalékok a magyar nyelv 
régi — (1. Munkácsi Bernát a.) 
fölirat Esztergomban. (Arch. értes. XVII. 3.) 
fogsága. 1698. Gróf Eszterházy Antal — (I. Thaly 
Kálmán a.) 
hadak számereje Magyarországon 1590-ben. (Hadtört. 
közl. VII. 3.) 
hadjárat Magyarországon. Rasid efendi török tör- 
ténetíró leírásá szerint. Az 1663-ik évi — (I. dr. 
Karácson Imre a.) 

— -ban. Erdődy-huszárok az 1788-iki — (Il. Sz. Gy. a.) 
— -ból. Egy epizód az 1789-ik évi — (Hadtört. 
közl. I. 1.) 

— viselés. A régi magyar és — (I. Thúry József a.) 
hangsúly kérdéséhez. A — (Il. Nielsen Konrád a.) 
háború idejéből. Hadi kiáltvány az 1789-ik évi — 
, 1809 GÉ VNRNEL Vb 
— történetéhez. A tizenöt éves — (I. Márki Sándor a.) 
— — Az 1788—89-iki — (I. dr. Szádeczky Lajos 
és Márki Sándor a. is.) 
— idejéből. Katonai szerződés-levél a nagy — (1. 
dr. Szendrei János a.) 

— -ról. Tudósítások az 1737—38-iki — (I. K. J. a.) 
hódoltság emléke szókincsünkben. A — (I. dr. Kúnos 
Ignácz a.) 
— történetéhez. Adatok a — (I. Jedlicska Pál a.) 
időszámításról. A — (I. Kropf Lajos a.) 
— Még egyszer a — (Il. Kropf Lajos a.) 
irodalom. A középázsiai — (1. Thúry József a.) 
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Török József rendes tag T 1894. márcz. 14. (Akad. 
értes. 53.) 

— és Antal Géza felett. Emlékbeszéd — Hőgyes Endre 
r. tagtól. (Emlékbeszédek IX. 12.) —.60 

Törökkanizsai leletekről. (1. Milleker Bódog á.) 

— kéziratgyűjteményről. Kúnos Ignácz jelentése a Szi- 
lágyi-féle — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

— kincstári defterek. Magyarországi — (Il. dr. Velics 
Antal a.) 

Török Konstantin. Orczy és Boethius. Adalékok báró 
Orczy Lőrincz fordító munkásságához. (Irod. tört. 
közlem. ILI. 2.) 

. — kormányférfiak az 1564—1573. években. (Hadtört. 
közl. VII. 4.) 

— követ. A megalázott — (Hadtört. közl. II. 2.) 
" : — -magyar jegyzékváltás 1517-ből. (1. Matunák M. a.) 

S. Ez 1593-ból. (I. G. G. a.) 
Török-magyarkori történelmi emlékek. 

Második osztály: Irók. I. kötet: Török történetírók. 
Fordította és jegyzetekkel kisérte Thúry József." 

I. kötet. VIII és 434 lap. 1893. 8.— 

— — U. a. ismertetése. (Akad. értes. 44.) 

II. kötet: U. az II. kötet. 428 lap. 1896. "  8.— 

III. kötet: Evlia Cselebi török világutazó magyar- 
országi utazásai 1660—1664. A M. T. Akadémia 
történelmi bizottsága megbizásából fordította és 
jegyzetekkel kisérte dr. Karácson Imre. XV és 
947 lap. 1904. 10.— 
IV. kötet: U. az II. kötet. VI és 272 lap. 1908. 

6.— 
— mozdulatairól. 1627. julius 26. Drégelypalánk. Bakytth 

" Péter, Pálffy Istvánhoz hadi hírekről s a — ((l. 
, Jedlicska Pál: Adatok a török hódoltság történe- 
téhez" a.) 
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Török mozgolódásáról 1604-ben. Rákóczy Lajos jelen- 
- tése Lippa helyzetéről és a — (Il. G. G. a.) 

-- népdalok. (1. Halász Ignácz a.) 
— — Ada-Kálei — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— népregények. Kisázsiai — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— népszínjáték. (Magyar fordítás.) Orta ojunu. (Il. dr. 

Kúnos Ignácz a.) 
— nők nyelve és költészete. A — (I. dr. Kúnos I. a.) 
— nyelv. A XIV. századbeli oszmán — (I. Thúry J. a.) 
— — idegen elemei. Az oszmán — (Il. dr. Kúnos I. a.) 
— — ismertetései. A közép-ázsiai — (I. Thúry J. a.) 
— — I. Brussza-Ajdin vidéki nyelvmutatványok. Nép- . 

dalok. — II. Brussza-vidéki szólások. — III. Láz- 
dalok. —  Szójegyzék. Kisázsiai — (I. dr. Kúnos 
Ignácz a.) 

— — magyar elemeiről. A — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— — sSzóképzése. A — Kivonat. (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— — -ek rythmusáról. A — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— nyelvemlék. Egy ó — (i. dr. Kúnos Ignácz a.) 
— — -ek a XIV. század végéig. (1. Thúry József a.) 
—- okmányok. Marosvásárhelyi — (I. Kégl Sándor a.) 
— -országi levelei 1730—39-ből és följegyzései 1740- 

ből. de Saussure Czézárnak — (]. Thaly Kálmán a.) 
,— — —" -nek keletkezése. Mikes — (I. Császár 

Elemér a.) 
— — — -ről. Mikes — (I. Miklós Ferencz a.) 
Törökökkel való békekötésről. 1627. szeptember 19. 

Nógrádról. A — Esterházy Pál, Pálffy Istvánhoz. 
(I. Jedlicska Pál: , Adatok a török hódoltság törté- 
netéhez." a.) 

Török összehasonlító szótára." Thúry József , Magyar — 
(I. Gombocz Zoltán a.) 

— rab dolgában. Mágócsi Gáspár levele Ujhelyi György 
özvegyéhez, Berhany Aga —. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 

— — felől, ga Gáspár levele Ujhelyi GYONEENOZ 

egy s ABS AA) 
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Török rablásai 1630—1640. A kanizsai — (Il. 
Komáromy András a.) 

.— rabok dl lb att a kamarához. Keresztény vallásra 
tért — (Il. ,—ys." a.) 

5 — Nökrélüséroban. ij, Simon János a.) . 

— sereg átvonulása Magyarországon 1683-ban. A — (1. 
dr. Karácson Imre a.) 

Török Sophie (Kazinczy WHerenczné) folyamodása köl- 
. . csönért családi perben. Gróf — (I. Latkóczy M. a.) 
ja szóegyeztetések. Votják — (1. Paasonen H. a.) 
—  szóhasonlítás. Finnugor — (1. Szilasi Móricz a.) 
—— Szókönyvek a XI—XV. századból. (I. Goldziher 

Ignácz a.) 
-— támadás idejéből. II. Rákóczy György fejedelem 

néhány levele 1658-ból, az első — (Il. K. J. a.) 

j — történetírás Esztergom visszavételéről 1595-ben. A — 
(I. Thúry József a.) 

— — -írók. (I. , Török-magyarkori történelmi emlékek. 
II. osztály" I/II. kötet. a.) 

— utazóról és munkájáról. Evlia Cselebi — (1. Vámbéry 
in a.) 

— végbeliektől. Bars, Hont és Nógrád 1630-iki sérelmei . 
a — (Il. dr. Merényi Lajos a.) 

— végek őrhada 1577-ben. A — (Il. dr. Merényi L. a.) 
— — történetéhez. A — (I. dr. Merényi Lajos a.) 

— világutazó magyarországi utazásai. Evlia Cselebi — 
(1. , Török-magyarkori történelmi emlékek." I. oszt. 
ÍII. kötet.) 

— -ben. Ertelmi egyezések és hasonló incongruentiák 

— -ök által történt bevételéről 1604-ben. Zrinyi Miklós - 
gróf jelentése Kanizsa élelmezéséről és Dobry erőd- 
nek a — (Il. Szepessy F, a.) 

— — és magyarok részére. Auügsburgi ötvösök munkái — 
(I. dr. Takáts Sándor a.) 
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Törökök Jaicza előtt 1521-ben. A — (Hadtört. közlem. 
I. 4.) 

— —. mozgolódásáról 1604-ben. Rákóczy Sb jelen- 
tése Lippa helyzetéről és a — (Il. ,G. G." 

— — részéről és a téthi csata 1685-ben. tösg lelet 
utolsó ostroma a — Melléklet. (Hadtört. közl. V. 5.) 

— — -kel Magyarország ellen való közös működés 
iránt. II. Frigyes porosz király egy tervezete a — 
(I. Gubics A. a.) 

"— c — 1737—1739. Sakir bej és Szubhi török tör- 
. ténetírók leírása szerint. lii. Károly háborúja a —- 
(1. dr. Karácson Imre a.) 

— — -ökről 1788-ban. Ligne herczeg véleménye a — 
(Hadtört. közl. IX. 2.) 

— — -től 1685-ben. Egykorú rajzok és leírások fölhasz- 
nálásával. . Ujvár visszafoglalása a —  (Hadtört. 
közl. I. 3.) 

— -öt a keresztény országokból miként lehetne kiszorí- 
tani. Jemlékirat a Buda visszavétele előtti időből, 
hogy a. — (1. Koncz József a.) 

— -ségben. Árja elemek a — (I. G. Z. a.) 
—--től, 1598 augusztus 1-én. Tata megvétele a — 

(Hadtört. közl. I. 3.) 
— — való visszavétele után. Kanizsa hadi fölszerelése 

a — (l.K. J. a.) 
Törteli magyar pegánykori leletek. A — (I. dr. Pósta 

Béla a.) 
. Történelem. Egyetemes és nemzeti — (1. Marczali 

Henrik a.) 
— -előtti Dáciáról. A — (I. Téglás Gábor a.) 
— -mében. Nemzetek szerepe az emberiség — (I. Zsi- 

linszky Mihály a.) 
— -mi alapjai. Az egyházi házasságkötési jog — (I. 

Reiner János a.) 
— — bizottság kiadványai. 1855 -- 1889. A — (INJÉRŐ. 

értes. 1.) . 
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Történelmi congressus. A cividalei — (1. Óváry Lipót a.) 
— — —- Hágában. Az első nemzetközi TTARÉN ZAN ÁRBB 

és — (I. Óváry Lipót a.) 3 
— — emlékeink az 1900. évi párisi világkiállítás ma- 

gyar pavillonjában. (1. Mihalik József a.) 
— — emlékek. Magyar — (I. ,Magyar történelmi 95 

emlékek" a.) ME 
— — —  Török-magyarkori — (I. , Török-magyarkori és! 

tört. emlékek" a.) 
— — — -ről Sümeghen. Had — (I. Darnay Kálmán a.) 
— — — -tár állapota az 1905. évben. A szegedi 

múzeumi érem-, régiség- és — (Arch. értes. XXVI. 2.) 
— — és rég. társulat. Az alsó-fehérmegyei — (l. ,aa.", 

ne S ab b; ,A. 08 Arch. örtes, XII.12.XII.:1., 
XVI. 4., XXIII. 5. a. is.) 51 

— — bizottsága. Barsmegye régészeti és — (Arch. " ERÁ 
értes. XIII. 2.) Er. 

— — társulat. A Bács-Bodrogh-vármegyei — (Arch. 
értés. XIII. 4., XIV. 1., XVI. 2., XVII. 2., XI. 4., 
7. Ge 5 Fágeatátt : Hlgaet : öle IEGRB, AH logáltbi : 5 CE drgofá : 10 1-0 ML 

— — egylet. Biharmegyei és nagyváradi rég. és — aZ! 
(Arch. értés. XVI. 4., ,X." és ,X. Y." a..18.) 8) 

— — és rég. társulat. Csanádmegyei — (Arch. értes. Séje 
3.41 § bb ba 58 

— — — — A csongrádmegyei — (Il. Csallány G. a.) 38 
— — — — Délmagyarországi — (Arch. értes. XII. 1., bú 

A VIIL 1. 68 ,—n 5 rab és d 0. 08 ya 189) s 
— — — — Az esztergomvidéki — (Arch.. értes. XV. 

994034. 49 1ad Fdhab MÁRK a b 45 KÖLN ZE , ln; Tenaf da [dsgAl 7 tsngáláb : VEK (HA ) 
— — —.  — Fejérmegyei — (Arch. értes. XIV. 1., : 

— — — — A hunyadmegyei — (Arch. értes. XII. 2., "Al 
ACE A OVE. 4. XN TESB AEREV 1. ANOV EÁ ER MV, 
(ab. Sésábág KENE lag LÁNRAZÁBA két els hol a, cak: báb E) j 

— — — — A Komárommegyei és Komárom városi — 
(Arch. értes. XI. 2.5XVI..25 A. X." "08 XX "-al 18.) 
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Történelmi és rég. társulat. Móshnyitegial — (Arch... 

erne 

értes. XVIII. 3. ÖS. ELS A. 158.) 
— — — A Szolnok-Dobokamegyei — (Arch. értes. 

:"KXI. 4. 68, Ya 18) 
— -z "— Tolnamegyei — (Arch. értes. XVIII. 3.) 
— évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századok- 
ból. Magyar — (I. , Magy. történ. emlékek" II. oszt. 
XXXIII., 2., XXXV. és XXXVIII. kötet.) — , 
— földrajza a Hunyadiak korában. Magyarország — 
(1. dr. Csánki Dezső a.) 
.— főcsoport az 1896. évi ezredéves kiállításon. 
A — (Arch. értes. XVI. 2.) 
— — -jának juryja. Az ezredéves kiállítás — (Arch. 
értes. XVI. 5.) 
— képcsarnok megnyitása. A m. — (I. N. P. a.) 
— kiállítás. A — (Il. X. Y. a.) 
— —  Hontvármegyei — (l. , X. Y." a.) 
—  — Nagybányán. (l. dr. Schönherr Gyula a.) 
— műemlékei. A Vértes vidékének — (I. Nácz 
József a.) 
— nevezetességű négyszázados facsoport. Egy — 
(1. Gömöry Gusztáv a.) 
—- pályázatról. Jelentés a Semsey-féle magyar — 
(Akad. értes. 77, 79.) 
— repertorium. Horvát — (I. dr. Margalits Ede a.) 
— szerepe 305—1803-ig. Hainburg magyar határ- 
vár — (1. Gömöry Gusztáv a.) 
— Szípműtár. Magyar — (Il. , Magyar" a.) 
— tár. 1873—1889. A — (Akad. ért. 10.) 
— társulat 25 éves jubileuma. A magy. — (Arch. 
értes. XII. 3.) 
— vígjáték-pályázatról. Jelentés a Báró Bánffy Dezső- 
től kitűzött — (I. Vadnai Károly a.) 

Történeti emlékei Délmagyarországon. A szerb monos- 

—— 

toregyházak — (1. Szentkláray Jenő a.) 
eszméi. Széchenyi — (I. Angyal Dávid a.) 



Történet 1101 

Történetben. Bocskay szerepe a — (I. Károlyi Árpád a.) 
-eihez. Chronologiai megállapítások hazánk XI. és 
XII. századi — (I. Mátyás Flórián a.) 
-éhez. A kassai Szent-Erzsébet egyház — (L ifj. 
Kemény Lajos a.) 

-ére vonatkozó levéltári kutatások. A szabad hajdúk - — 
(I. Komáromy András a.) 
-i egyezések és tévedések. (1. Mátyás Flórián a.) 3 
—- emlékei Délmagyarországon. A szerb monostor- 
egyházak — Kivonat. (I. Szentkláray Jenő a.) 
— — az ezredéves Kéne kiállításon. szösz 
ország — (l. ,X. Y." 
— életrajzok. Ülyar ú — (Akad. értes. 8.) 
— fegyvertani egyesület. (Arch. értes. XVI. 2/3.) 
— főcsoportjának jüryje. Az ezredévés kiállítás — 

0. ,X. Y." a.) 
— hűség. Kemény Zsigmond és a — (l. 1oós I. a.) 
— iskoladráma töredéke a XVII. századból. Egy 
magyar nyelvű — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 
— kiállítás. A — (I. ,X. Y." a. 
—- költeményei. Arany kisebb — (Il. Zlinszky A. a.) 
"— kútforrás. Bölcs Leó taktikája mint magyar — 
(I. Gyomlay Gyula a.) 
-írás az arab irodalomban. A — (Il. dr. Goldziher 
Ignácz a.) , 
— Esztergom visszavételéről 1595-ben. A török — 
(I. Thúry József a.) 
-irodalmáról. Az akarat kérdésének — (I. dr. Szlávik 
Mátyás a.) 
-író. Taine Hippolit Adolf mint — (I. Zsil nözlet 
Mihály a.) 
-írók. Török — (I. , Török-magyarkori "történelmi 
emlékek." II. osztály. [/II. kötet.) 
-kedvelők társasága" történetéhez. Adalékok az 
, Erdélyi — (I. dr. iwkinich Imre a.) 
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. Törvény végrehajtása iránt. Wesselényi két levele 
Sopron vármegyéhez az 1655-ik .évi honvédelmi — 
(I. dr. Merényi Lajos a.) 

— -be iktatása iránt. Zsoldos Ignácz javaslata gr. 
Széchenyi István érdemeinek — (I. Jónás Károly a.) 

— -ei. A debreczeni ev. ref. főiskola XVII. és XVID. 
századi — (Il. Békefi Remig a.) 

Bate A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi — 
. (I. Békefi Remig a.) 

— — A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki — (1. Békefi 
Remig a.) 

(6gaab :-ek aeguivalenseinék meghatározása. Ampére-féle ele- 
mei — (Il. Farkas Gyula a.) 

— —  Fonetikai kérdések 3. Beszédhibák és hang — (I. 
Balassa József a.) 

— -es öröklés rendje az Árpádok korában. A — (I. dr. 
Illés József a.) 

— "ében. Az emberi szellem jelenségeinek magyarázata 
"Bodnár Zsigmond , Erkölcsi — (l.dr. Fitos Vilmos a.) . 

— éről. A vegyértékek — (1. Than Károly a.) 
— -hatósági községi, felekezeti, egyesületi és múzeu- 

mok és könyvtárakról, Miniszt. rendelet a — (Arch. 
értes. XVIII. 1.) 

— "-hatóságok jogszabályai. A dunáninneni — (I. , Magyar 
jogtörténeti emlékek" IV. kötet első fele.) 

— — — A dunántúli — (I. , Magyar" jogtörténeti em- 
lékek" V. kötet.) 

"— a — -nak gyűjtéménye. A magyar — (1. , Magyar 
a.) jogtörténeti emlékek" 

— — — A tiszáninneni — (I. , Magyar jogtörténeti 
emlékek" a.) 

— — -hoz. A M. Tud. Akadémia körlevele a m. — 
(Akad. értes. 2., 147.) 

— hozás az insurrectióról 1741-ben. (I. Éble Gábor a.) 
— — -i szabályozása. A régiségleletek ügyének — (l. 

Hpl. a.) 

ké 

e tásási, . AN) Hak zség gi 
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: Törvény-hozásra. A tudományos és irodalmi kitünőségek 
jogczíme a felsőházi tagságra az európai államok 
alkotmánytörténelmében, különös tekintettel a spanyol 
alap — (1. Schvarcz Gyula a.) 

— -kezéseink emlékeiről. Hadi — (I. dr. Merényi 
Lajos a.) 

— -könyve. Mátyás király — (I. dr. Borovszky Samu a.) 

— sszerűségei. Az elhajlított fény polározásának új — 
(1. Fröhlich Izidor a.) 

— — -ének kisérleti megállapítása. Üvegrácsokról vissza- 
verődve-elhajlított fténypolározás-viszonyai általános — 
(1. Fröhlich Izidor a.) 

— — -éről. A gázok absorptiocoefficiensének a hőmér- 
sékkel való változásának — (I. Winkler Lajos a.) 

— — — a, kfn. nyelvjárások fejlődése alapján. A nyelv- 
járások — (1. Schmidt Henrik a.) , 

Törzsszámhatvány-rendű csoportok elméletéhez. A — 
(I. Bauer Mihály a.) 

Tötössy Béla. Algebrai felületek magasabbrendű érintő- 
síkjai. (Math. és term. tud. értes. XVI. 2.) 

— Elemi symmetriák általánosítása. (Math. és term. 
tud. értes. XVIII. 3.) 

— (I. Bolyai, Tentamen II.) 

, öves" declinatióról. A — (I. Kalmár Elek a.) 

Tövise. A Xantium — (Il. Kubacska András a.) 

Tőke Ferencz, (, Régi magyar költők tára" VI.) 

Tőr. Ábrával.( Boldogujfalusi bronz — (I. M. J. a.) 
— fringia, tótországi szablya. Hegyes — (I. Kemény 

Lajos a.) 
— a nemz. múzeumban. Római vas — Ábra. (Arch. 

értés. XIX. 4.) 
Trachytjai. Körmöczbánya és északnyugati vidékének 

kőzetei. A Ferdinánd: altárna zöldkő — (1. Teschler 

György a.) 
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Tragédiái. Aischylos — (I. , Aischylos" a.) 

— -ja. Báníly Dénes — (I. Szilágyi Sándor a,) 

— — Kisfaludy Sándor , Uliszszes és Penelope" czímű — 
(I. Viszota Gyula a.) 

Tragoedia. A görög — (I. Pecz Vilmos a.) 

. Trajanus előtti Dacia aldunai HANETKATAN A — (I. 
Téglás Gábor a.) 

— -emlék. Az Orsova közelében OÖgradináral szemben 
levő — (I. Neudek Gyula a.) 

— felléptéig. Újabb adalékok az aldunai zuhatagok sír- 
felirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya 
Dacia történetéhez egészen — (I. Téglás Gábor a.) 

Tránsaguincumi erődről. Halitzky Antal jelentése a — 
(1. EMMIZBS Antal a.) 

bdesgenlatánek — 7 Kürschák József ass 

— —  -torok áramgörbéinek megszerkesztése. Zárt 
magú — (Il. Korda Dezső a.) 

— — — hatásfokának egy új meghatározási módjáról. 
(1. Korda Dezső a.) 

Transscendentalis apperceptióhoz a tiszta ész kri- 
tikájában. A productiv (transscendentalis) képzelet- 
erő viszonya a — (I. Enyvvári Jenő a.) 

Transsyivaniae. Monumenta comitialia regni — (I. , Er- 
.  délyi országgyűlési emlékek" a.) 

— -tibiscanorum. Statuta et articuli municipiorum hun- 
gariae — (]. , Magyar jogtörténeti emlékek" III.) 

Trágyaszükségletének megállapítása czéljából. A köny- 
nyen átsajátítható phosphorsav jelentősége és meg- 
határozása talajaink — (I. dr. Sigmond Elek a.) 

Trebitsch ostroma 1468-ban. (Hadtört. közl. III. 2.) 

Trefort tervezett folyóirata, a , Pesti Havi Irat." Eötvös 
és — (I. Viszota Gyula a.) 
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Trefort Ágoston emlékezete. A velenczei Lidón. — 
. (I. Szász Károly a.) 

—  emlékünnepén. (I. Ballagi Géza a.) 
— felett. Emlékbeszéd — (1. Keleti Károly a.) 

Trematodák. Délamerikai halakban élősködő — (I. 
Daday Jenő a.) 

Trencsén vármegyében található molluskák rendszeres 
összeállítása. A — (Il. Brancsik Károly a.) 

— -i csatáról. 1708. Újabb adatok a — (I. Thaly 
Kálmán a.) 

— — czímerről. Hgy — (1. Sándoríy Nándor a.) 
— — várszikla föliratáról. A — (Il. Mommsen Tivadar a.) 

Tréfái. Naszreddin hodsa — (I. dr. Kúnos Ignácz a.) 

Tricarbonsulfid szerkezetéről. A — (I. Lengyel Béla a.) 

Trieri és budapesti antik gyűjtemények közt. Pár- 
huzam a — (I. dr. Ziehen Gyula a.) 

Triton-faja. A magyar fauna egy új béka- s egy új — 
(I. Méhely Lajos a.) 

kő úl -iról. A magyar fauna új Bombinator és — (I. Mé- 
hely Lajos a.) 

Troides gyűjteménye és Erzsébet királyné pillangója. 
A Magy. Nemzeti Múzeum — (Il. Horváth Géza és 
Mocsáry Sándor a.) 

Troje G. és Tang] Ferencz. A jodoform antituberculo- 
sus hatásáról. (Math. és term. tud. értes. IX. 7.) 

— — A jodoformmal gyöngített gümőbacillusok hatá- 
sáról. Kivonat. (Akad. értes. 20.) 

Tropusai. Az Ilias és Odyssea — (I. Pecz Vilmos a.) 

Trócsányi Zoltán. A HB. másolat-voltáról és az ösö 
hangváltozásról. (Nyelvt. közlem. XXXIX. 1/2.) 

— A XVI. századbeli nyomtatványok e-jelölései, (Nyelyv- 
tud. közlem. XXXVIII. 1/2.) 

— Vogul szójegyzék. (Nyelvtud. közlem. XXXIX. 4.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 70 

E ÉV, Ab kt 189. il Tk d 
gyá agt; 
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Trója. Tordos és — (I. dr. Reinecke Pál a.) 
— " czím alatt. (stb.) Farkas András Hódmezővásár- 

hely pusztulásáról , Kis — (I. Szeremlei Samu a.) 
— képe a legutóbbi ásatások alapján. (1. dr. Szigeti 

Gyula a.) 
Trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Nápolyi László 

— (I. Schönherr Gyula a.) 
— -őhöz. Nagy Lajos magyar király viszonya Giannino 

di Guccio franczia — (I. Pór Antal a.) 
Tröster János. (1. Melich János a.) 
Trypsin hatása az élő pankreasra. A — (I. Pólya 

Jenő a.) 
— -emésztésről. Vizsgálatok a — (1. Hári Pál a.) 
Tsétsi János ifj. élete történetéhez adalék. (1. Király 

Bál A) 
Tudatosság ténye szellemi életünk eseményeiben. A — 

(I. Lechner Károly a.) 
Tudomány. Jellem és — (Il. dr. Sárffi Aladár a.) 
— -egyetem tanszékének betöltése. A kolozsvári — 

(Arch. értes. XIX. 3.) 
— . szabadságáért. A — (I. Volf György a.), 
— viszonya egymáshoz. A vallás és a — (I. dr. Hörk 

József a.) 
— -ok ismerettani alapvetése. A szellemi — (Il. dr. 

Fitos Vilmos a.) 
— — sorában. A sSociologia a — (Il. Kun Sámuel a.) 
—  — természetes osztályozása. A — (I. dr. Pekár 

Károly a.) 
— — története az erkölcstanhoz való viszonyában. A 

politikai — (1. Janet Paul a.) 
— -os és gyakorlati szempontból. Az adóeszmény — 

(I. Hegedűs Sándor a.) 
— — és irodalmi kitünőségek jogczíme a felsőházi 

tagságra az európai államok alkotmánytörténelmében, 
különös tekintettel a spanyol  alaptörvényhozásra. 
1808—1876. A — (I. Schvarcz Gyula a.) 
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, Tudományos Hadász" története. A — (I. dr. Váli 
Béla a.) 

— — tárgyalása. A magyar zene — (I. P. Thewrewk 
Emil a.) 

— — utazásomról. Jelentés a tiensani — (I. Almásy 
György a.) 

— — világnézet és mathematika. (1. Goldziher I. a.) 

— — -ság. Helmholtz és a jelenkori német — (]. König 
Gyula a.) 

— -szakait megállapítja. A II. osztály márczius 6-án 
tartott értekezletén, az alosztályok — (Akad. érte- 
sítő 15.) 

— -tár" ante actái. A — (I. Bárczay Oszkár a.) 
"5 — története. A — (1. Viszota Gyula a.) 

. — — ügyében. Bajza levele Széchenyihez az v Aurora" 
és — (I. Viszota Gyula a.) 

— történeti díjról. Jelentés a Vigyázó-féle — (Akad. 
értes. 161.) 

Tudósítás a mezőkereésztesi csatáról. Egykorú német — 
(I. Gömöry Gusztáv a.) 

— -a Naláczi Istvánhoz a Wesselényi fölkelés híreiről - 
1666. Bethlen Farkas — (Hadtört. közl. VIII. 3.) 

— —- fiának, Kossuth Lajosnak elfogatásáról, 1837. 
május 6. Kossuth László — (I. dr. Dézsi Lajos a.) 

— -ok Napoleon hadjáratai felől. Egykorú magyar — 
(I. dr. Szádeczky Lajos a.) 

— — Zrinyi Miklós a költő és hadvezér haláláról. 
Egykorú — (Il. Koncz József a.) ; 

Tudósok levelei magyar tudósokhoz. Holland — ((l. 
Zoványi Jenő a.) 

— -hoz. Holland tudósok levelei magyar — (I. Zoványi 
. Jenő a.) 
Tugári fémkard. A — Ábrával. (Arch. értes. XV. 5.) 
, TFugrája." I. Szulejmán török szultán arczképe és 

kézjegye. Melléklet. (Hadtört. közl. II. 3.) 

709 
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Tulajdon és kezdetleges alakjai. A — (I. Laveleye 
Emil a.) 

— -jogának alanyáról általában s különösen Magyar- 
országon. Az egyházi vagyon — (Il. dr. Kosutány 
Ignácz a.) 

Tumulusok. A bedelői ,La furcsi" határbeli — (Il. 
Fenichel Samu a.) 

— -ról. A bácsmadarasi — (I. Roediger Lajos . a.) 

Tung. (Il. Sz. J. a.) 

. Turai kincs. Rajtaütés 1585 augusztus 4-én. A — (I. 
Gömöry a.) 

Turán öltözet. Népvándorláskori — (I. Nagy Géza a.) 

Turkesztán sivatagjain. Stein Aurél tanulmányútja a 
chinai — (I. Duka Tivadar a.) 

. — -i édesvízi mikroskopi állatok. (I. Daday Jenő a.) 

Turóczmegye egyházi műemlékei (1. Visegrádi János a.) 
— -i emlékekről. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— — leletről. Egy — (I. Undset Ingw. a.) 

Tuzson János. A kleistogamia új esete. (Math. és t. t. 
értes. XXIV. 5.) 

— A növényország hypletikai és palaeontologiai fejlődés- 
történetének alapvonásai. Kivonat. (Akad. értes. 231.) 

-—— A nymphaea lotus csoport morfologiája és rendszer- 
tani tagolódása. (Math. és term. tudom. értesítő 
XXVI. 2.) 

— Anatomiai és mykologiai vizsgálatok a kóros és a 
korhadt bükkfán. (Math. és term. tudom. ért. X.XI. 2.) 

Túlterhelés. Helyesírás és — (I. Sebestyén Károly a.) 

Túlvilági látomások codexeinkben. (Il. Katona Lajos a.) 

Tüdőbeli bolygóidegrostok szerepe a légzés mechanis- 
musában. A — (I. Tauszk Ferencz a.) 

. Tüdős István dr. Kazinczy Gábor levele a miskolczi 
evang. ref. egyház presbiteriumához. (Irod. tört. 
közl. XI. 1.) 
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Tüdőüszök kórtanához. A — (I. Hirschler Ágoston és 
Terray Pál a.) 

Tükör. A sapohowoi — Képes táblával. (I. dr. De- 
metrykiewicz V. a.) 

— -ről. Az oláh zsákodi bronz — (I. Téglás István a.) 
— -tok elefántcsontból; középkori dombormű a nemz; 

múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XII. 3.) 

Tükrök. Manometrikus — (I. Kont Gyula a.) 

Tündérhegyen. Romok és leletek a tordai — (1. Téglás 
István a.) 

A . Tünemények új geometriai elmélete. A sismikus mént; 

he uzk szmdsszsént tá hez o váz áe üz nittősezzéténi 

(I. Kövesligeti Radó a.) 

Tüzérsége történetéhez. Adalékok II. Rákóczi Fe- 
rencz — (I. Thaly Kálmán a.) 

— -i és hadiszer-állomány Magyarországon 1577-ben. 
. A — [Hadtörténelmi okmánytár 19.] (Hadtört. közl: 
VII. 5.) 

— -szertár történetéhez I. Rákóczy György idejében. 
Adalék két — (Il. Szilágyi Sándor a.) 

Tűk a velem-szent-vidi telepről. FHűző- és varró — 
. (I. Báró Miske Kálmán a.) 

Tympani" boncz- és élettani viszonyai klinikai meg- 
figyelések alapján. A dobhúr ,Chorda — (Il. Kétly 
Károly a.) 

Typhlus központi idegrendszere. A spalax hungaricus — 
(I. Ráthonyi Reusz Frigyes a.) 

Typhus-bacillusokkal fertőzött állatok vérével. Vizsgá- 
latok a — (I. Fodor József és Rigler Gusztáv a.) 

Tyúkébrény anyag- és energiaforgalmáról. Újabb vizs- 
gálatok a — (I. Tang] Ferencz és Mituch Auguszta a.) 

Tyúktojás héjának változásáról a költés közben. A — 
(I. Tang] Ferencz a.) 
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U. Mért bujdosott Vörösmarty 1849-ben. (Irod. tört. 
közl. I. 1.) 

su" betük mivolta. Alaktani adalékok. III: Az Árpád- 
kori szóvégi — (Il. Szinnyei József a.) 

U hangok váltakozása a szláv nyelvekben. A magyar 
göröngy szó és az a: — (Il. Asbóth Oszkár a.) 

Udránszky László. A" glycerin képződéséről a szerves 
erjedésnél. (Math. és term. tud. értes. VII. 6/7.) 

— A központi " idegrendszer chémiai összetételeinek 
. megváltozásáról a veszettség folyamán. I. A víz- 
tartalom ingadozásairól. (Math. és term. tud. értes. 
X. 4.) 

— és Baumann Jenő. A zsírsavsorhoz tartozó néhány 
diamin fiziologiai hatásáról. (Math. és t. t. értes. 
(tá 

— és Hinsberg Oszkár. Nehány benzoyl-vegyületről. 
(Math. és t. t. értes. VII. 8/3.) 

Udvardy Cserna János. (I. , Cs." a. 
Udvarhelymegye éjszaki és keleti hegységeiben Orosz- 

falutól Alsó-Rákosig. A Limes Dacius két Küküllő 
és Olt közötti részlete — (I. Téglás Gábor a.) 

— közgazdasági leírása. (I. Barabás Endre a.) 
— székely nyelvjárásának hangtani sajátságai. (1. Horger 

Antal a.) 
— -ében. Az oklándi kunhalmokról — (Il. Solymossy 

Endre a.) 
, Udvari ember"-ének eredetije és fordításai. Faludi 

F. — (Il. Faragó Henrik a.) 
— lovassága. Báthory Zsigmond fejedelem — (I. dr. 

Merényi Lajos. a.) 
Udvarii Árpádkori temető. A Bihar — (I. Simon I. a.) 
Udvartartása. I. Apafi Mihály fejedelem — Szerkeszti 

dr. Szádeczky Béla. (I. , I. Apafi Mihály" a.) 
Ugocsa vármegye keletkezése. (I. Komáromy András a.) 
— — -ében. Antik érmek — (I. M. J. a.) 
— — — OÖskori emlékek — (Il. Mihalik József a.) 
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Ugocsában. A régészet ügye Barsban és — (I. H. a.) 
— Régi áldozó poharak — (I. M—k J—f a.) 

Ugor bogyónév. Három finn — (I. Wichmann György a.) 
— 8 és 8. A finn — (I. Setülü Emil a.) 
— 9 hang történetéhez. Adalék a finn — (Il. Paasonen 

H. a.) 
— fokváltozáshoz. Adalék a finn — (I. Szinnyei J. a.) 

— füzetek. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és 
összehasonlításához. 

10. szám: Svéd-lapp nyelv. IV. Déli lapp szótár. 
Irta dr. Halász Ignácz. V és 264 lap. 
1891. 3.20 

11. szám: A vogul nyelvjárások szóragozásukban 
ismertetve. Munkácsi Bernáttól.- Külön- 
lenyomat a , Nyelvtudományi Közlemé- 
nyek"-ből. 297 lap. 1894. 5.— 

12. szám: Déli osztják szójegyzék. Dr. Pápay Károly 
gyűjtései alapján összeállította dr. Mun- 
kácsi Bernát. Különnyomat a , Nyelv- 
tudományi  Közlemények"-ből. 58 lap. 
1896. . 1.20 

13. szám: Cseremisz szótár. (Vocabularium Cere- 
missicum.) Genetz Árvid közreműködé- 
sével szerkesztette Szilasi Móricz. Külön- 
nyomat a , Nyelvtudományi Közlemények"- 
ből. 327 lap. 1901. 6.— 

14. szám: Irtisi-osztják szójegyzék. (Vocabularium 
dialecti ostjakorum regionis fluvii irtysch.) 
Szerkesztette Patkanov Szerafim. Külön- 
nyomat a , Nyelvtudományi Közlemények"- 
ből. 251 lap. 1902. 4.— 

— hangtörténethez. Adalék a finn — (Il. Szilasi M. a.) 

— népek pogány istentisztelete. A finn — (I. Krohn 
Gyula a.) 

.—" népnevezet eredete. Az — (I. Munkácsi Bernát a.) 
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Ugor névszói összetételek. A finn — (1. Szilási M. a.) 

eeeeee 

nyelvek ősrokonságának kérdéséhez. Az isz: Sep 
és a finn — (I. Wiklund K. B. a.) 
nyelvek összehasonlító alaktanához: A mód- és idő- 
alakok. A névragozás.— Az — (1. Budenz József a.) 
— —.  — a) Többes és kettős szám. b) Collectiv 
számnevek. c) Az igeragozás ; alanyi, birtokos és 
személyragok. (1. , Budenz József hagyatékból" a.) 
— rokonságának kérdéséhez. Az indogermán és a 

. ünn — (I. Schmidt József a.) 
— számára. Fonetikus írás a finn — (l. Balassa 
József és Szinnyei József a.) 
— szókészletének eredetéhez. Adalékok az obi — 
(I. Gombocz Zoltán a.) 
nyelvekben. A 3-ik Személynévmás az — (1. Budenz 
József a.) 
— Egy ,epe" jelentésű szó az — (1. Munkácsi 
Bernát a.) 
— Iráni elemek finn — (Il. Munkácsi Bernát a.) 
nyelvészet előmozdítására. Alapítvány a finn — 
(Nyelvt. közl. XXVI. 1.) 
nyelvhasonlítás történetéhez. A finn — (I. Kiss E. a.) 
palatalis mássalhangzók történetéhez. Adalékok a 
finn — (Il. Szilasi Móricz a.) 
-szamojéd nyelvhasonlításhoz. Adalékok az — (l. 
Munkácsi Bernát a.) 
— nyelvrokonság: kérdése. Az — (I. Hatás Ignácz a.) 
tanári széke. A helsingforsi egyetem finn — (Nyelvt. 
közl. XXXIV. 1., 3/2 
— U. a. Az upsalai — (Nyelvt. közl. XXXIV. : 4 Bis 
Társaság legújabb kiadványai. A Finn — (Nyelvt. 
közi. XXVI. 1.) 
— közgyűléséről. A finn — (I. Szilasi Móricz a.) 
—. A helsingforsi Finn — (I. Nyelvt. közl. XXXIV. 1.) 
-török szóhasonlítás, Finn — (Il. Szilasi Móricz a.) 
vagy finn-magyar? Finn — (I. Sz. J. a.) 

, Tél és: 

akit ölés sszknatatálzs tall szása 2 

lazább e mást ága utá VÉ ez ve 
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Ugrische Foliettinésd ATGBIRI — (Nyelvt. közlem. 
MERTIT ST: XXXI. 2.) 

UV jfalusi ásatásról. A bruck — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
— — A Lajta — (I. dr. Sőtér Ágoston a.) 
— bronztőr. Boldog — Ábrával. (I. M. J. a.) 

U jfalvy Károly ktag TF 1904. jan. VE. (Akad. értes. 173. 
és Nyelvtud. közlem. XXXIV. 

Ujgörög munkák ismertetése. (I. va [ván a.) 
— nyelv. Az — (I. Pecz Vilmos a.) 
— nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. Két — 

(I. Télfy Iván a.) 
— szavak képződésében. Az analogia az — (Il. Pecz 

Vilmos a.) 
Ujhelyi ezüstfibula. Az — (Arch. értes. XV. 1.) 

. Ujhelyi György özvegyéhez Berhany Aga török rab 
dolgában. Mágochi Gáspár levele — (Hadtört. közl. 
VILI. 2.) 

— -höz egy török rab felől. Mágochi Gáspár levele — 
Ms A Ae ta 

— Pál. huszti praefectus levele Teleky Mihályhoz, 
 1670-ből. (I. K. A. a.) 

Ujj. A nevetlen — (I. Asbóth Oszkár a.) 
Ujlaky Lőrincz sírja. (Il. Kropf Lajos a.) 

U jonczfogadás 1757-ben. (Il. Leveles János a.) 
— megszavazási joga. A magyar országgyűlési — "E 

Tihanyi Lajos a.) 
U jpalánka. (Il. , Palánka" a. is.) 
— -tól Zsuppáig vagyis a Bisztra-Temes egyesülésénél 

fekvő Tibiscumig vezető nyugati útvonal helyrajza, 
hadállásának stratégiai és közgazdasági jelentősége. 

. A Tabula-Peutingeriana hármas dáciai útvonalából 
az — (1. Téglás Gábor a.) 

U jszigeti nyomda. Az (1. néh. Szalay József a.) 

Ujszlovén. Ószlovén — (I. Volf György és Asbóth 
Oszkár a. is.) 

et a al 
dea 
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. Ujszülöttek ép és kóros viszonyai között. A vér alakos 
elemeinek és a haemoglobin tartalmának mennyi- 
ségéről az — (Il. dr. Schiff Ernő a.) 

— hámatologiájához. Újabb adatok az — (I. dr. Schiff 
Ha EMŐ AJ? 

."— — különös tekintettel a köldökzsinór lekötési ide- 
jére. Ujabb adatok az — (I. dr. Schiff Ernő a.) 

Ujvár (Ersekujvár) várépítészeti rendszere és katonai 
szerepe. (I. Balás György a.) 

— visszafoglalása a törököktől 1685-ben. Egykorú raj- 
zok és leírások fölhasználásával. (Hadt. közl. I. 3.) 

I. Ulászló (a lengyeleknél III.) Magyarország királya. 
Arczkép. (Hadtört. közlem. I. 1.) 

II. Ulászló arczképe. (1. Száraz Antal a.) 

, Üliszszes és Penelope" czímű tragédiája. Kisfaludy 
Sándor — (I. Viszota Gyula a.) 

Ullmann-pályázatról. Jelentés az — (Évkönyv XVII. 7. 
és Akad. értes. 41, 43, 65, 70, TT, (8, 118, 116, 
137, 149, 152/153, 173, 185, 190, 221.) ; 

Uloboroidae. (1. Chyzer K. és Kulcsynski L.. : Araneae 
Hung. I. a.) 

Undset Ingwald. Egy turóczmegyei leletről. 3 ábrával 
és 1 képes táblával. (Arch. értes. X. 2.) 

— T. (Arch. értes. XIV. 1.) 
Ungaria XIII. beszéde. Michael de — (I. Horváth 

Gyrill a.) 

Ungheria. Voci populare dal! — (I. Teza Emil és 
Akad. értes. 80.) 

Ungmegyei bronztárgyak. (I. Lehóczky Tivadar a.) 
— leletek a bronzkorból. Bereg- és — (Il. Lehóczky 

Tivadar a.) 
— nemesi fölkelők. Az — (I. Dobos Kálmán a.) 
— régiségekről. (1. Lehóczky Tivadar és  Plotényi 

Jenő a. is.) 
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Ung-, borsod- és beregmegyei régiségekről. (1. Lehóczky 
Tivadar a.) 

Ungvári főtisztjeihez. Homonnay. utasítása — (I. dr. 
Merényi Lajos a.) 

— úrmutató. Az — (Il. Mihalik József a.) 

Ungvárt, 1909 október 3-án. György Endre levelező 
tag beszéde Dayka Gábor szobrának leleplezésekor — 
(Akad. értes. 239.) 

Unio államjoga az 1867: XII. t.-ez. reviziója szem- 
pontjából. A svéd-norvég — (I. Várnai Sándor a.) 

— vagy personal-unio. Real — (Il. Pomponius a.) 

— -járól. Ruténeink — Dr. Hodinka Antal jelentése. 
(I. dr. Hodinka A. a.) 

"University Extension. (l. dr. Schneller István a.) 

Uradaiom története. A nagylaki — (I. dr. Borovszky 
Samu a.) 

Uralkodóház magyar érdekű fegyverei. Az — (lásd 
,S2—ő" a.) 

Uralmi rendszer és jelenkori maradványai. A szemé- 
lyes — (Il. dr. Balogh Arthur a.) 

Urálaltaji nyelvészet terén. Esemény az — (Il. Simonyi 
Zsigmond a.) 

Urecteoidae (Il. Chyzer K. és Kulczynski L.: Araneae 
Hung. I. a.) 

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

Uri-ról. Bronz mécses — 1 ábrával. rise értesítő 
AI 2 

Uri János. (I. Goldziher Ignácz a.) 

Urmezei s csarnatői ásatásaim eredménye. (I. Mihalik 
József a.) 

—- urnatemető (Máramarosmegye). Az —  Térrajzzal. 
(Arch. értes. XII. 1.) 
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Urna Szolnokról a n. múzeumban. Bronzkori — Ábra. 
(Arch. értes. IX. 5.) 
 magánbirtokban. Hazai eredetű bronzkori — Ábra. 
(Arch. értesítő IX. 5.) 
-leletről. Egy bakony-romándi — (I. dr. Récsey 4 a.) 
-gsírról. A tiszakeszii — (I. Végh Kálmán Mátyás a.) 
— Fonyódi — (Il. Darnay Kálmán a.) 
-temető. Bőny-rétalapi — (Il. dr. Récsey Viktor a.) 
—- Csabrendeki újabb — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Dályai — (I. Darnay Kálmán a.) 
— Dunaföldvárott. Ujabb — (I. Cziráky Gyula a.) 
— Dunaföldváron és a paksi rom. A legújabb — 
1 ábrával. (1. Szelle Zsigmond a.) 
—  Lovasberényi (Fehér m.) — (Il. dr. Pósta Béla a.) 
—  Nyitraszegi — (I. Majláth Béla a.) 
— és vaskori lelet Fehérmegyében. Perkátai — (I. 
dr. Récsey Viktor a.) 
— és egyéb ottani leletről. Tinnyei — (1. Vásár- 
helyi Géza a.) 
— Vatyán. Bronzkori — (I. Kada Elek a.) ; 
— -ből. Nyomok a dabroni — (1. Darnay Kálmán a.) 
— —  Hamvvedrekről az ócsai (Pestmegyei) — 
(I. Vásárhelyi Géza a.) 
— -höz. Újabb adatok á csabrendeki — (I. Darnay 
Kálmán a.) 
— -je. A Sopron melletti Purgstall földvára és — 
(I. Bella Lajos a.) 
— -ők. Verseczvidéki őstelepek és — (Arch. értes. 
XI. 3.) 
— -ről. Árvaváraljai — (I. Kubinyi Miklós a.) 

— — —. Dunaföldvári — (Il. Szelle Zsigmond a.) 
— — Forrai nagy-iratosi (Arad m.) — (1. VancsSó . 
Gyula a.) 

Urnáról. A varishegyi — (I. Bella Lajos a.) 
. Urnás sírleletről; A hódsági kelta lovas — (I. Roediger 

Lajos a.) 
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Ursinii Bonap. Magyarország kurta kigyói. Vipera 
Berus L. és Vipera — (Il. Méhely Lajos a.) 

Urzsumi cseremiszek költészetéből. Mutatvány az — . 
(1. Wichmann György a.) 

Uszkókok és velenczések Fiume történetében. Az — 
(1. Fest Aladár a.) 

Uszódi lelet. (Arch. értes. XIII. 4.) 

Utasítás. A  Máramarosmegyei 1744-ik évi magyar 
nemesi fölkelés számára kiadott — [Magyar hadi 
szabályzatok gyűjteménye.] (Hadtört. közl. X. 2.) 

—  mikép ábrázolja a Perényieket. Festőnek adott — 
(I. ifj. Perényi Zsigmond a.) 

— Katona Mihály huszti vár és őrség kapitányának 
adott — (Il. , Apaffy Mihály fejedelem utasításai Huszt 
várára nézve." 1) 3 

— Teleki Mihály és Naláczi István számokra, Huszt 
várát illetőleg. (I. s Apafty Mihály fejedelem utasításai 
Huszt várára nézve." 

— -a Huszt várkapitányához és várnagyaihoz 1669-ből. 
Teleki Mihály — (1. Koncz József a.) 

 "— — Ersekujvár utolsó magyar várparancsnokának — 
(1. Thaly Kálmán a.) 

— — .j Huszt várára nézve. Apaffy Mihály fejede- 
lem — [Hadtörténelmi okmánytár.] (Hadtört. közlem. 
VII. . 2.) 

— -ok a XVII. századból. Magyar hadiszabályzatok 
és — (I. dr. Szendrei János a.) 

Utazása. Kazinczy Ferencz erdélyi — (1. dr. Váczy 
János a.) 

— i. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi — 
(1. , Török-magyarkori történelmi emlékek" II. oszt. 
III. kötet.) 

Utazási jelentése. Hellebrant Árpád — (Akad. érte- 
sítő 46.) 

— — Szamota István — (Akad. értes. 48. 
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Utazásomról. Előzetes jelentés második középázsiai — 
(I. Prinz Gyula a.) : 

— Jelentés kelet-ázsiai — (1. Cholnoky Jenő a.) 

— Jelentés tiensani tudományos — (I. Almásy Gy. a.) 
Utazóról: és munkájáról, Evlia Cselebi török — (li. 

Vámbéy Ármin a.) 

Utjesenich György czímere Szamosujváron. (1. dr. 
Schönherr Gy. a.) 3 

Utópia a XIX. század elejéről. Magyar — (I. Császár 
Elemér a.) 

Utóvéd-harcz Riednél 1805 október 30-án. Önfeláldozó — 
(Hadtört. közl. IV. 4.) I 

— — -a. Huszárok diadalmas — (Hadtört. közl. III. 1.) 

Uzdról. Románkori dombormű bronzból. Holló — Ábra... 
(Arch. értes. IX... 39): 

. Uzsavölgyi bronzkincs. Az — Képes táblával. (I. Darnay 
Kálmán a.) 

Úrmezei s csarnatői ásatásaim eredménye. 1 ábrával. 
(I. Mihalik József a.) 

Úrmutató. Az ungvári — (I. Mihalik József a.) 
— -ja. Szilassy János — Képes táblával. (Arch. értes. 

XII. 5.) 
— -völgyi bányászjelvényről. Az — (Il. Lipcsey J. a.) 
— — -t aragonitról. Az — (I. Melczer Gusztáv a.) 

Út. A Lederata-tibiscumi római — (I. Halavács Gy. a.) 
— irányáról és fenmaradt nyomairól. Az Aguincumból 

Bregetióba vezető római — (Il. Vásárhelyi Géza a.) 

— és egyismeretlen mértföldjelző. Lussuniumi római — 
(I. Daróczy Zoltán a.) 

— keresztmetszete. Római — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Útak a Dunán túl. Római — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Útbaigazítás régi sírmezők tudományos fölkutatására. 
Gyakorlati — (I. dr. Sőtér Ágost a.) 
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Úti jegyzetek az államtan és culturpolitika köréből. (1. 
Schvarcz Gyula a.) 

— rajzai és följégyzései. Gróf Széchenyi István kül- 
földi — (I. gr. Széchenyi István a.) 

Útja az Aldunán. Tiberius — (I. Neudeck Gyula a.) 
— -levele a külföldi akadémiákra. Péczeli József két — 

(I. Illéssy János a.) 
— -mutatója, Az erdélyi országos múzeum — (Il. , a." a.) 
— -vonala. A ravennai geographus ismeretlen daciai — 

(I. Ornstein József a.) 
, Úute" szava. A vogul evangéliom — (I. dr. Munkácsi 

Bernát a.) 
Üdvözlet Hunfalvy Pálhoz Finnországból. (Akad. érte- 
:. ERÍtŐ. 22.) 
Üdvözlő levelek a M. Tud. Akadémia 1841. szeptem- 

ber 3-án választott tagjaihoz. (I. , Akadémia" a.) 

Ügyek elmélete. A közös — (I. Várnai Sándor a.) 
— -rend. Magy. tudom. akadémiai Alapszabályok és — 

1892. —. — 
— : új kiadásáról. Jelentés az — (Akad. értes. 27.) 
— — -jén. Módosítások a M. Tud. Akadémia — (Akad. 
.. értes; 16.) 
Ügyvédi vizsgálatai. Magyar írók — (Il. dr. Badics 
. Ferencz a.) 
Ülésének naplói. Az 1843/4. országgyűlés kerületi — 

(I. Zichy Antal és Akad. értes. 48. a.) 

Üléssora. A M. Tud. Akadémia — (Akad. értes. min- 
den kötetének 1. januáriusi számában.) 

ÜNI, ss s Ba ea) 

Üllepedés hatására, a folyam tisztulására. A Duna vize 
chemiai és bakteriologiai sajátságai Budapest fölött, 
mellett és alatt, különös tekintettel a napfény és - 
az — (I. Rigler Gusztáv a.) 

Ünnepségek és ezrédéves kiállítás. Ezredéves — (I. 
Rónai Horváth Jenő a.) 



1120 ; Üreg—Üveg 

Üregéeéinek közldkedösé egymással. A test savos — (l. 
Thanhoffer Lajos a.) 
fejlődéséről. Vizsgálatok az  orrnak és járulékos — 
(I. Mihalkovics Géza a.) " 

Ürmössy Lajos. Kemény Zsigmond. publicistai mun- 
kálkodása Erdélyben. (Irod. tört. közlem. VIII. 4.) 

. Üst. A kaposvölgyi népvándorláskori — (I. Wosinszky 
"Mór a.) 
Üstökös pályája. Az 1892. II. — (I. Steiner Lajos a.) 

Üszök kórtanához. A tüdő — (I. Hirschler és Terray a.) 
Ütközet 1604. október 15-én. Az álmosdi — (I. G. G. a.) 

1562. márczius 4-én. A hadadi — (I. dr. Lukinich 
Imre a.) 3 
az erdélyiek, Básta és Mihály vajda közt. A mirisz- 
lai — (I. dr. Szádeczky Lajos a.) 
-e Boszniában. A Mollináry-ezred utolsó — (Hadtört. 
közl. III. 5.) 
1658. julius 6-án. A pálülései — (I. Márki Sándor a.) 
1704. máj. 28-án. A szomolányi — (1. Thaly K. a.) 
-ben. 1796. szeptember 3. A Blankenstein-huszárok 
a würzburgi — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

Üvegablak I. Ferdinánd korából a zürichi múzeumban. 
Czímereket ábrázoló festett — Ábra. (Arch. értes. 
XXII. 2.) 
-edény bevésett amorettekkel. Antik — Ábra. (Arch. 
értes. XIV. 2.) ; 
— -ke-Pannoniából. Római — Ábra. (Arch. értes. 
XXIV. 3.) 
-ek az ibolyántúli fény ellen, fényhatástani tanul- 
mányok alapján. Védő — (Il. Schulek Vilmos a.) 
-gyártás és fegyvergyártás a XVI. században. (Il. 
Kemény Lajos a.) 
-lemezeken. A  hangáttétellel előidézett hangido- 
mokról kifeszített rezgő hártyákon és — (I. Antolik 
Károly a.) 

ld áz em am Aa 
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Üveg-másolatai. Antik érmek — (Arch. értes. XI. 1.) 
— -pohár Sabariából a n. múzeumban. Antik — Ábra. 

(Arch. értes. XIII. 4.) 
"—— -rácsokról visszaverődve-elhajlított fény polározás- 

viszonyai általános  törvényszerűségének kisérleti 
megállapítása. (1. Fröhlich Izidor a.) 

v:-(u-) perfectum eredete. A lat. — (I. Schmidt J. a.) 
Vaáli római feliratos koporsóról. A — (I. Waczulik 

László a.) : 
Vadasdról a n. múzeumban. Őskori cserépedény szele- 

vény — Ábra. (Arch. értes. XVIII. 2.) 

Vadasi virágcserép. Szelevény — (Il. Kovách Albert a.) 

Vadászok ellen Győrnél. Magyar huszárók támadása 
franczia — (Hadtört. közl. VIII. 4.) 

. Vadászserleg sodronyzománczos kupával az orsz. ipar- 
művészeti múzeumban. Ábra. XVI. századi — (Arch. 
értes. XXIX. 2.) ; 

Vadnay Károly. Czakó Zsigmond ismeretlen drámai 
költeménye. Kivonat. (Akad. értes. 133.) j 

— — U. az. 20 lap. 1901. (Nyelvtud. értek. XVII. A 

— Jelentés a br. Bánffy Dezsőtől kitüzött történeti 
vígjáték-pályázatról. (Akad. értes. 63.) — - 

— — a Bulyovszky-pályamunkákról. (Akad. értes. 42.) 
. — — —  Warkas-Raskó-féle pályázatról. (Akad. ér- 

tes. 88.) 
— —  —.  Karátsonyi-pályázatról. (Akad. értesítő 4, 

52, 100.) 
— — — Kóczán Ferencz-féle pályázatról. (Akad. értes. 

73, 85, 96, 144.) 
— — —  Nádasdy-pályázatról. (Akad. értes. 115.) 
— — — gróf Teleki-féle pályázatról. (Akad. ért. 124.) 

— r. tag T 1902. julius 27. (Akad. értes. 161.) 
— — — felett. Emlékbeszéd — (I. Berczik Árpád a.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 8 
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Vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s különö- 
sen Magyarországon. Az egyházi — (1. dr. Kosutány 
Ignácz a.) 

— -ának állásáról. A Magy. Tud. Akadémia — (Akad. 
értes. 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 110, 122, 

. 134, 146, 158, 170, 182, 194, 206, 919, 281, 984. 
és Berzeviczy Albert a. is.) 

Vajda Péter emlékünnepén. (Il. Hegedüs István a.) 
Vajdaság numismatikájához. Adalékok a havaselvi — 

(I. Réthy László a.) 3 

Vajdájának patense 1574-ből. A czigányok fő — (l. 
Hadtört. közlem. X. 3.) 

Vajkay Károly Il. tag T 1893 augusztus 15. (Akad. 
értes. 53.) 

— — —  Emlékbeszéd — Tóth Lőrincz rendes tagtól. 
(Emlékbeszédek VIII. 7.) —.60 

Vakol. (I. M. J. a.) 

Vakság. A hátgerinczsorvadás következtében kelet- 
kező — (I. Grósz Emil a.) i 

Val de Viúból. Epidot a — (i. Toborffy Zoltán a.) 

Valaki. (1. Munkácsi Bernát a.) 
,—" és , néki." (I. Simonyi Zsigmond a.) 

Valentinianus ezüst-medaillonja. I. — Két ábrával. 
(Arch. értes. XV. 3.) 

Valerius Dalmatius tiszteletére. Fölirat — (I. Momm- 
sen Tivadar a.) 

Vallás és a tudomány viszonya egymáshoz. A — (1. Hörk 
József a.) 

— -és közoktatásügyi miniszterium jelentése a nemz. 
múzeum érem- és régiségosztályáról 1891-ben. A — 
(Arch.  értes. XII. 3., XIII. 4., XV. 2. és ,L" a. is.) 

— — — — hoz, az Országos Meteorologiai és Föld- 
mágnességi intézet tárgyában. A M. T. Akadémia 
felirata a — (Akad. értes. 39.) 
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Vallás. Schopenhauer és a keresztény — ((l. Pászthory 
. János a.) 
— Tolsztoj és a keresztény — (I. ,—n —n." a.) 
— -beli emlékek a zágrábi múzeumban. Thrák — (I. 

dr. Hoffiller Viktor a.) 
— emlékei. A csuvas ős — (I. dr. Mészáros Gyula a.) 
— -erkölcsi világnézete Orestiája alapján. Aeschylos — 

(1. Schneller István a.) 
— -os költészet. Szenáji és a perzsa — (Il. Kég! S. a.) 
— — — -e. A vogulok — (I. Munkácsi Bernát a.) 
— — mozgalmai az első négy században. Az iszlam — 

(I. dr. Schreiner M. a.) 
— -tana. Kant — (Il. Stromp László a.) 
— -történetben. A kézfeltétel és az érintés a — (l. 

Raffay Sándor a.) 
— -unió. Bihar vármegye oláhjai és a — (I. Bunyitay 

Vincze a.) 
— -uúnk egy-két ,nyelvi emléke." I. A ,nap" szó. 

Ős — (I. Prikkei L. Marián a.) 

Vallomásáról. Jegyzőkönyv egy szökevény — (Hadtört. 
közlem. I. 4.) 

Vallonok lázadása Pápán 1600-ban. A —-(Hadtört. 
közl. I. 3.) 

Valutakérdés az Észak-Amerikai Egyesült-Államokban. 
A — (I. dr. Bamberger Béla a.) 

— -változás jogi jelentősége. A — (I. dr. Mandello 
Gyula a.) 

Vancsa esztergomi primás képe. (Arch. értes. XI. 4.) 

Vancsó Gyula. A forrai nagy-iratosi (Arad m.) urna- 
temetőről. (Arch. értes. XI. 1.) 

Varasdi katonai határőrvidéki kerületben 1755-ben. 
Lázadás a — (Hadtört. közl. X. 1.) 

— népvándorláskori sírmezőről. A — (I. Wosinszky 
Mór a.) 

Varbói Györe János. (1. Györe János a.) 

44 haj 
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Varga Antal V. A hódmezővásárhelyi . ásatásokról. 
13 ábrával. (Arch. értes. XIV. 2.) 

József. Thelcsak vára. Némedi — (Arch. értes. 
9. SSE kj 

Vargha Damján. A Nagyszombati-codex ,telyes Böl- 
cseségé"-nek forrása. Kivonat. (Akad. értes. 236/237.) 
Gyula. A magyar nyelv hódítása az utolsó tiz év 
alatt. Kivonat. (Akad. értes. 44.) 
Barsi József emlékezete. 1810—1893. (Akad. érte- 
sítő 87.) 
— U. az. Különlenyomat. 20 lap. 1897. hü 
Emlékbeszéd Jekelfalussy József r. tag felett. 19 
lap. 1903. (Emlékbeszédek XI. 8.) —.40 
— Ráth Zoltán I. tag fölött. 27 lap. 1905. (Emlék- 
beszédek XII. 11.) —.60 
Jelentés a Beck Miksa-jutalomra érkezett pálya- 
munkáról. (Akad. értes. 66.) 
— az Első Magyar Általános  Biztosító-társaság 
jutalmára beérkezett pályaművekről. (Akad. érte- 
sítő 116.) 
— Kereskedelmi Csarnok pályázatáról, (Akad. értes. 
152/153.) 
— az Ullmann- pályázatról. (Akad. értes. 43., 190.) 
Népünk mozgalma a népszámlálás adatai szerint. 
Kivonat. (Akad. értes. 31.) 
Óda az 1867. évi koronázás piütékövés (Akad. 
értes. 31.) 
— U. az. különlenyomatban. 11 lap. 1892. . —.30 
— — — n. folió. 12 lap. 1892. (Könyvárusi forga- 
lomba nem került.) 
Pólya Jakab emlékezete. (Akad. értes. 109.) 
Széchenyi. (I. , Akadémia Széchenyi-emlékünnepe" a.) 
— U. a. (Akad. értes. 246/247.) 
és Jekelfalussy József. Közgazd. és Statisztikai év- 
könyv. (Il. Jekelfalussy J. a.) 
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Variáczió-számítás parcziális differencziálegyenleteinek 
egy különös osztályáról. A — (I. Kürschák József a.) 

— — —  —  transformatiójáról. A — (I. Kürschák 
József a.) 

— — -ban föllépő másodrendű parczialis differencziál- 
egyenletekről. A — (I. Kürschák József a.) 

Varishegyi urnáról. A — (I. Bella Lajos a.) 

Varju Elemér. A győri székesegyház középkori sSír- 
kövei. 3 ábrával. (Arch. értes. XVII. 4.) 

— A gyulafejérvári codex. Előterjesztés. (Akad. érte- 
- sítő 109.) 
— A gyulafejérvári székesegyház sírköveiről. 1 ábrá- 

val. (Arch. értes. XIX. 1.) 
— A gyulafehérvári Hunyadi emlékek. 3 képes mellék- 

lettel és 2 ábrával. (Arch. értes. XXVIL 1.) 
— A monostorszigeti emlékkő. (Arch. értes. XIX. 1.) 
— A soproni Szent-Mihály templom sírköveiről. (Arch. 

értes. XVIII. 4.) 
Varkocs György és Salm Miklós levele Bártfa és 

Lőcse városokhoz 1540 és 1550-ben. (I. Geöcze 
István a.) 

Varró és erszénygyártó czég 1692-ik évi szabályai. 
. A kassai — (I. ifj. Kemény Lajos a.) 

Varrótűk a velem-szent-vidi telepről. Füző- és — (I. 
Báró Miske Kálmán a.) 

Varsói könyvtárakban tett kutatásaimról. Jelentés a — 
(I. Csontosi János a.) 

Vas diatretum töredéke Fejérmegyéből. Egy — (I. 
ú a 7, 800 égést 

Vas Frigyes. A járulékos és bolygó ideg viszonya a Szív- 
mozgáshoz. (Math. és term. tud. értes. XII. 8/9.) 

— Az együttérző idegsejtek chromatinja szerkezetéről. 
(Math. és term. tud. értes. X. 8/9.)  . 

— Adatok a heveny nikotin-mérgezés ismeretéhez. 
(Math. és term. tud. értes. XI. 8/9.) 
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Vas Frigyes. Tanulmányok a nicotin- és alkohohol- 
mérgezés ismeretéhez. Kivonat. (Akad. értes. 45.) 

HERZ Tanulmányok az idült nikotin- és alkoholmérgezé- 
sekről. (Közlemény a strassburgi gyógyszertani inté- 
zet dolgozójából. Beterjesztette Hőgyes. E.) 1 mel- 
léklettel. 19 lap. 1894. (Term. tud. értek. XXIII. 5.) 

—.60 
— — U. a. (Math. és term. tud. értes. XI. 8/9.) 
— és Korányi Sándor. Az izom górcsövi és elektro- 

mos változásai a működés alatt. (Mathem. és term. 
tud. értes. X. 8/9.) 

Vas- és Zalamegyei régiségekről. (1. Darnay Kálmán a.) 
— hővezető-képességére. A mágnesség befolyása a — 

. (I. Korda Dezső a.) 
— -hegyit, egy új bázisos aluminiumhydrophosphát Gömör 

vármegyéből. (I. Zimányi Károly a.) 
—  -hegyről (Gömörmegyében). Egy aluminiumphosphat — 

(I. Zimányi Károly a.) 
— -hidegkúti szlovén nyelvjárás. A — (I. Pável Ágost a.) 
— -ing az ó-korban és a népvándorláskori barbároknál. 

A. — (1. Nagy Géza a.) 
5 — -ipar története Magyarországon" czímű nyilt pályá- 

zatról. Jelentés a — (Akad. értes. 41.) 
— -kapuig. Az erdélyi havasok geotektonikai vázlata 

az Oltszorostól a — (I. Inkey "Béla a.) 
— -kengyel Szeghalomról. (Békés m.) Ábra. (Arch. 

értes. XXX. 4.) 
— -korból Munkács környékén. Emlékek a régibb — 

(I. Lehóczky Tivadar a.) 
— —  Sírleletekről a — (I. Darnay Kálmán a.) 
— — a n. múzeumban. Zománczos ékszerek a — ((l. 

dr. Tischler Ottó a.) 
— -kori aranyékszer a, m. n. múzeumban. Két — (1. 

dr. Éber László a.) 
— — bronzkarperecz Darufalváról. Régi — Ábra. 

(Arch. értes. XXIV. 1.) 

5. ti fé cs zt h 9 áá öttel sz áálanltsts az raz 
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Vas-kori emlékek Munkács környékén. Régibb — (I. 
Lehóczky Tivadar a.) i ; 

— — lelet Fehérmegyében. A perkátai urnatemető és — 
(I. Récsey Viktor a.) 

— — leletről a Munkács melletti Gallis-hegyen. (I. 
Lehóczky Tivadar a.) 

Vasadról. Középkori bronztál Puszta — Ábra. (Arch. 
értes. XXIV. 5.) 

Vasas forrás vizének elemzése. Az óvári-i —- (1. Neu- 
mann Zsigmond a.) 

— savanyúvíz-forrás elemzése. A gyertyánligeti — (I. 
Hankó Vilmos a.) 

Vasércztelepben előforduló természetes mágnesekről. 
A moraviczai — (Il. Abt Antal a.) 

Vaskúti parabutyi és karakavakovaráczmiliticzi föld- 
művekről. A — (Il. Dudás Gyula a.) 

Vaslándsák. Keczöli — (I. Báró Miske Kálmán a.) 
— a VIII—hMIX. századból. Keczöli — Ábra. (Arch. 

értes. XX. 1.) 
— .leletről. A felsőmérai La Töne-kori — (1. Mihalik 

József a.) 
— — A kőszegi — (I. Darnay Kálmán a.) 
— -megye közgazdasági leírása. (1. Ehen Gyula a.) 
— -megyei kultur-egyesület. (I. , H. J." és ,X. X." a. is.) 
— — rég. egylet. A —" (Arch. értes. XIII. 4., XVI. 
ák Vál 14 TB , ZERO , CBA AR 27 : HEHÉOG 1 a Kngdol sí 11) 

— -régiségek megóvásának új módjáról. A — (I. Báró 
Miske Kálmán a.) 3 

Vass Bertalan. Horvát István életrajza. A m. t. Aka- 
démia Irod. tört. bizotts. megbizásából írta — Kis 
90. 514 és VIII lap. (Horvát István arczképével.) 
1895. (6. — 

— György és Vass László (Czegei-) naplói 1659—1793. 
Közli Nagy Gyula. — (,Mon. hung. hist." II. osz- 
tály XXXV.) 
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Vastőr a n. múzeumban. Római — Ábra. (Arch. értes. 
XIX. 4.) . 

Vasutak jövedelmezőségéről, kapcsolatban a tarifák 
. kérdésével. A — (I. Kisfaludi Lipthay Sándor a.) 

— szerepe állami háztartásunkban. A — (1. Jekelfalussy 
József a.) 

— "-on. Elektromos üzem alkalmazása távolsági for- 
galmú — (I. Zipernowsky Károly a.) 

—-. építéstan kézikönyve. A — (I. Lipthay Sándor a.) 

Vasverő Rajmund. Van-e ,senki" jelentésű középlozvai 
vogulkhals?. Kérdés a felsőlozvai vogul  nyelv- 
járásra vonatkozólag. (Nyelvtud. közlem XXII. 5.) 

— Zürjén és votják szóegyezések. (Nyelvt. közlem. 
XXIII. 3.) 

Vatikáni" kutatásaimról. Jelentés — (I. Tóth-Szabó 
Pál a.) 

— levéltárban tett kutatásáról. Kollányi Ferencz jelen- 
tése a — (Akad. értes. 104.) 

Vatroszlav Jagic. (1. Asbóth Oszkár a.) 

Vattai testhalmi őstelepről. A — (I. ifj. Lossonczy 
István a.) 3 

Vattinai leletek a verseczi múzeumban. (1. Milleker 
Bódog a.) 

-TÉLSKUÁRARÉ Újabb — (I. Milleker Bódog a.) 
— őskori TEgASABESB Verseczi és — (I. Milleker B. a.) 
— őstelep. A — (Il. Milleker Bódog a.) 

Vatyán. Bronzkori urnatemető — (I. Kada Elek a.) 

Vay Miklós báró ig. taghoz. (I. , Üdvözlő levelek a M. 
T. A. 1841 szept. 3-án választott tagjaihoz" I.) 

— választására vonatkozólag. Hibaigazítás — (Akad. 
értes. 2.) 

— ig. tag T 1894. máj. 14-én. (Akad. értes. 65.) 
Váczi múzeum-egyesület. (I. Hpl. a.) 

— Rezső dr. (I. , A magyar honfoglalás kútfői" a.) 



. Váczy János dr. A , Mondolat" keletkezéséről. (Irod. 
tört. közlem. I. 3.) 

— A niklai remete. (Irod. tört. közl. III. 3.) 
— A nyelvújítás győzelme. 64 lap. 1909. (Nyelvt. értek. 

XXI. 2.) ) 1.60 
— — U. a. Kivonat. (Akad. értes. 229.) 

— Az , Arkadiai pör." (Irod. tört. közl. VI. 2.) 

— Berzsenyi Dániel életrajza. A M. T. Akadémia által 
a Lévay-díjjal jutalmazott pályamű.  Felülbirálta 
Gyulai Pál és Beöthy Zsolt. Kis 89. VI és 432 lap. 
1895. Berzsenyi Dániel arczképével. (A KKV. új 
folyam XXIII. kötete.) 3.— 

egész vászonkötésben 4.— 

— Jelentés a gr. Karátsonyi-pályázatról. (Akad. érte- 
sítő 245.) 

— Kazinczy Ferencz erdélyi utazása. (Irod. tört. közl. 
XV. 1.) 

— Kazinczy megyei tisztsége. (Irod. tört. közl. III. t.) 
— Ráday Gedeon. (Irod. tört. közl. I. 1/2.) 
 "— és Heinrich Gusztávnak válasz. (I. dr. Komáromy 

András a.) 
— (I. , Kazinczy Ferencz összes művei. III. osztály. 

Levelezés." a. is.) 

Vághó Ignácz. Mars Hungaricus. 1 rajzmelléklettel. 
(Hadtört. közl. VIII. 2.) 

Vágsellyei leletekről. (I. Gresznáryk József a.) 

Váj. Szószármaztatások: Gyűrű, ér, tapod, — (I. 
Gombocz Zoltán a.) 

Válasz a ,zérus-meridián és egységes időszámítás" 
tárgyában a M. Tud. Akadémiához intézett kérdé- 
sekre. (Akad. értes. 15.) 

— , Árpád honfoglalása" tárgyában a Magyar. Tud. 
Akadémiához intézett kérdésekre. (Akad. értes. 14.) 

—  Horgernek. Befejező — (Il. Erdélyi Lajos a.) 

Váczy— Válasz 1129. 
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1130 Választás— Vályi 

Választásokról. Jelentés a pályázatokról és az akadé- 
miai — (Akad. Evkönyv XVII. 7. és az Akad. érte- 
sítő minden kötetének májusi számában.) 

Választó-fejedelem levele gróf Nádasdy Ferenczhez a 
a leutheni csata után. A bajor — (Hadtört. közl. IV. 2.) 

— — magyar kardja. Harczias Fridrik első szász — 
(I. Nagy Géza a.) 

Választói jog reformja. A — (Athenaeum IX. 2/3.) 
Váli Béla dr. A , Tudományos Hadász" története. (Had- 

tört. közl. III. 3.) 
— Szinészeti religuiák. (Irod. tört. közlem. I. 4.) 

Váltakozása a szláv nyelvekben. A magyar göröngy szó 
és az a:u hangok — (Il. Asbóth Oszkár a.) 

Váltakozó áramu indukcziós motorok csuszamlásának 
meghatározására. Ujabb módszer — (1. Hoor Mór a.) 

Változat. A , volt tót kurucz dalá"-hoz. Két újabb — 
(I. Rexa Dezső a.) 

Váltóláz parasitáiról. Tanulmány a — (1. dr. Jancsó M. a.) 

Vályi Gyula. A harmadrendű algebrai görbe vonalak 
elméletéhez. (Math. és term. tud. értes. VIII. 2., 
12. 19.40.§) 

— A másodrendű fölületek osztályozása. (Math. és term. 
tud. értes. VIII. 8/9.) 

— A negyedrendű és elsőfoku térbeli görbékről, (Math. 
és term. tud. értes. X. 8/9.) 

— A polárecziprok tetraederekről, (Math. és term. tud. 
értes. XII. 2/3.) 

— Desargues tantételének térbeli analogonjáról. (Math. 
és term tud. értes. XI. 1.) 

— "Többszörös involuczió. (Math. és term. tud. értes. 
XII. 10., XIII. 5. és XIV. 5.) 

— — poláris reciprocitás a síkban. (Math. és term. 
tud. értes. XVI. 5.) 

— — -en linearis tetraederek a negyedrendű és első- 
fajú térbeli görbék. (Math. és term. tud. ért. XI. 6/7.) 



Vámbéry— Vár 1131 

Vámbéry Ármin. A magyar nemzet keletkezése. (Akad. 
értes. 54.) 

— Evlia Cselebi török utazóról és munkájáról. (Akad. 
értes. 136.) 

— jelentése konstantinápolyi útja tudományos eredmé- 
nyéről. (Akad. értes. 11.) 

— — a Lukács Krisztina-féle nyilt pályázatról. (Akad. 
értes. 150/151.) i 

— Nyugot kulturája Keleten. Kis 8". VIII és 423 lap. 
1906. (A Magyar Tudom. Akadémia Könyvkiadó 
Vállalata. Új folyam, LXVII. kötet. 1905—1907. 
cyklus.) - Ára fűzve 4.— 

Egész vászonkötésben 5.— 
.— és Achmed Dsevdet efendi előszava Evlia Cselebi 

, Sziáhetnáme" czímű munkája VI. kötetéhez. (I. 
Achmed Dsevdet a.) 

Vámosi pusztatemplomról. A — (I. dr. Gerecze Péter a.) 

Vámossgy István dr. Adatok az orvosi rend és a járványok 
történetéhez Pozsonyban. Kivonat. (Akad. ért. 134.) 

Vámpolitikája. A német birodalom és monarchiánk — 
(I. dr. Matlekovics Sándor a.) 

. Vámtarifa. Az új kereskedelmi szerződések és a német — - 
(I. Várnai Sándor a.) 

Vámterület. Fiume közjogi állása és a külön  — 
(Athenaeum XIV. 3.) 

Vándorgyűlésein. 1840—1888. Hazai archaeologiánk a 
magyar orvosok és természetvizsgálók — (I. Száraz 
Antal a.) 

Vár felszerelésének jegyzéke 1703—1704. Az aradi — 
(Arch. értes. XVIII. 4.) 

— A bogojevai (Bács-Bodrog m.) sírmező és föld — 
(I. Cziráky Gyula a.) 

— a XV. században; Rabbatta gróf császári vezér- 
hadbiztos 1687-ből származó alaprajza. Melléklet. 
A budai királyi — (Hadtört. közlem. IX. 4.) 
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Vár. A diósgyőri — (Il. Kandra Kabos a.) 
— 1619-ben. Az ecsedi — (I. dr. Szendrei János a.)  . 
— hadi fölszerelése az 1690., 1692., 1695. és 1702. 

években. Görgény — (I. Koncz József a.) 

— hadi szerei 1703-ban. A görgényi — (I. K. J. a.) f 
— 1594-től 1598-ig. Győr — (I. Kozics László a.) ; 
— ostroma 1566-ban. A gyulai — (I. dr. Karácsonyi § 

János a.) ; 
—- lövőszerszámainak leltára 1669 január 1-én. A 

huszti — (1. Koncz József a.) 
— "Kálló mint vég — (Il. dr. Komáromy András a.) 
— magyar érdekű emlékei. A karlsteini — (1. Pór 

. " Antal a.) 
he falfestményei. A késmárki Thököly — (tl. dr. Bruckner 

. Győző a.) 
— A limes Dacicus és a pogujori föld — (I. dr. Finály 

Gábor a.) 
— A munkácsi — (Il. S0ós. Elemér a.) 

— Mária Terézia idejében. Melléklet. A pozsonyi — 
(Hadtört. közl. IX. 4.) : 

— A szabolcsi föld — (Arch. értes. XVII. 3.) 
— építéséhez és első ostromához. Adatok a szolnoki — 

(I. dr. Illéssy János a.) 
— fölszerelésének jegyzéke 1491. márczius 9-én. A 

velikai — (Il. dr. Szendrei János a.) 

Vára a XVIII. század elején. Melléklet. Dévény — 
(Hadtört. közl. IX. 4.) 

— 1664-ben. (Szövegrajz.) Léva — Melléklet. (Hadtört. 
közl. VII. 3.) 

— a XV. század végével. Melléklet. Szabács — (Had- 
tört. közl. II. 3.) 

— bevétele 1595-ben. Esztergom — (1. Gömöry G. a.) 

— Szendrő — (Il. dr. Borovszky Samu a.) 

— a lhajduk kezeibe 1604-ben. Miképen esett Szendrő — 
(I. Gömöry Gusztáv a.) 
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Vára hadi készleteinek leltára 1665-ből. Székelyhid — 
(I. Koncz József a.) 

—- 1705-ben. Szolnok — Melléklet. (Hadtört. közlem. 
VIE: 3.) 

— Thelcsak — (Il. Némedi Varga József a.) 
— és őrsége főkapitányának fizetését megjavítja. I. 

5 IS György, Szuhai Mátyásnak, Kálló — ((. 
J. a 

."— és temploma. Szilágysomlyó Báthori — (I. Fetzer 
János a.) 

Váracska nevü előőrsi állomás a gerebenczi várcsoport 
előtt. A Cetecuje — (Il. Téglás Gábor a.) 

Várainak holléte. Decebal végső menedék — (I. Téglás 
Gábor a.) 

Váraink a , XVI. század közepén. Vég — (I. ,dr. 

, tgzélsazsz att so, 
— és költségeik a XVI. és XVII. században. Vég — 

(I. Acsády Ignácz a.) 
— rendszere és fölszerelése a XVI. és XVII. század- 

ban. (1. dr. Szendrei János a.) 
— -iról, végházairól, azok várőrségeiről és azoknák 

fentartási költségeiről 1607-ben. Összetes kimutatás 
a bányavidéki kapitányság — (I. G. G. a.) 

— -ak a multban. A budai királyi palota, a pozsonyi 
. és dévényi — (Il. Stephanie Adolf a.) 
— — különös tekintettel Magyarországra. A közép- 

. kori — (I. Könyöki József a.) 
— — -ról. A Bácsbodroghi föld — (Il. Cziráky Gyula a.) 
— — — Bácskai halmok- és föld — (I. Dudás Gy. a.) 
— — — Felsőzempléni — (I. Dudás Gyula a.) 
Várában levő sátrainak jegyzéke, 1429 és 1430-ban. 

Zsigmond király pozsonyi — (Il. dr. Szendrei J. a.) 
— -nak elfoglalása. Csábrág — (Il.dr. Veress Endre a.) 
— — 1669-ik évi feladásához. Újabb adat Nógrád — 

(EV Ze A) 
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Várára nézve. Apafíy Mihály fejedelem utasításai 
Huszt — (Il. , Hadtörténelmi okmánytár." Hadtört. 

vat KÖZL VEL 21) 

— -ban. A Rubigall-féle ajtó a zólyom-lipcsei — 6 
ábrával. (Il. Huszka József a.) 

a Ónkorsó a XVII. századból, találtatott a kapor- 
naki — Ábra. (Arch. értes. XXII. 3.) 

— — Régészeti ásatásokról a bihari — (Il. Cséplő P. a.) 

— -csoport. A gerebenczi — (Il. Téglás Gábor a.) 
— — előtt. A Cetecuje-Váracska nevű előörsi állomás 

a gerebenczi — (I. Téglás Gábor a.) 

— -építészeti rendszere és katonai szerepe. Ujvár 
(Ersekujvár) — (1. Balás György a.) 

— -fölszerelés, lőszer- és hadi anyag elszállítása. A 
székelyhidi — (I. K. J. a.) 

— -hegy oldalában talált csontok és cserepek lelhelyei. 
A nyitrai — (Il. dr. Ádám Endre a.) 

— — Forduló nevű lejtőjén 1906-ban kiásott régisé- 
" — gekről. A tordai római — (]. Téglás István a.) 
—. — -ről. A sajógömöri — (I. Neudek Vilmos a.) 
— —  — Őskori bálványfej és kőbányászati emlék a 

dévai — (Il. Téglás Gábor a.) 

— -hely mellett. Szoborlelet Klopotiván — ÜST ÖS a 
— — .j fibula. Ábrával. (I. T. G. a.) 
— — — syrus templom. A — (I. Téglás Gábor a.) 

— — -ről. A felső-kubinyi — (Il. Soós Elemér a.) 
— — Őskori aranyékszer [Sarmizegethusa.] — (I. 

Téglás Gábor a.) 

Várispánság közötti különbség A megye és a — (I. 
Balássy Ferencz a.) ; 

Várkapitányok szerződései. 1634—1661. Magyar — 
dd ad 3 

Várkastély  sgrafittói. A fricsi — (I. Myskovszky 
Viktor a.) 

öltés lat és sán sál ó 
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Vár— Váradi 1185. 

Várkápolna régi kincseirői. A budai — (I. Takáts 
Sándor a.) ; 

— festésének történetéhez 1563-—1588. A pozsonyi — 
(I. Bisenius Antal a.) 

— — — 1563—1570. Adatok a pozsonyi — (I. dr. 
Ililéssy János a.) 

Várnak a Vérmező felőli látképével. (I. , Buda ostro- 
mának" a.) 

Várőrség panaszai 1669-ben. A füleki — (I. dr. Me- 
rényi Lajos a.) 

— -eiről és azoknak fentartási költségeiről 1607-ben. 
Összetes kimutatás a bányavidéki kapitányság várai- 
ról, végházairól, azok — (I. G. G. a.) 

— -palota eleste 1593-ban. Veszprém és — (I. G. G. a.) 
— -parancsnokának utasítása. Ersekujvár utolsó magyar 

— (l. Thaly Kálmán a.) 
— -romról és vízfogójáról. A. szalánczi — (1. Myskovszky . 

Viktor a.) 
— -ról. A mező-somlyói — (l. Halaváts Gyula és Mi- 

halik Sándor a. is.) 
— — A sárvári föld — (I. dr. Finály Gábor a.) 
— — A szamosmelléki új — (Il. Ornstein J. a.) 
— -szikla  föliratáról. A trencséni — (I. Mommsen 

Tivadar a.) 
Várvizsgálat 1557—58-ban. (I. dr. Illéssy János a.) 

Váradi Antal. Charitas. (1. , Magy. tört. színműtár" IV.) 
— Szent Margit asszony. Szomorújáték három felvonás- 

ban. Kis 80. 200 lap. 1907. (, Magyar történelmi szín- 
műtár" VII.) 2.— 

— kapitány. Rhédey Werencz, — (1. dr. Komáromy 
András a.) 

— Szabó György két verse. (Il. R. Kiss István a.) 
— szent szobrok tervezett elszállításának történetéhez 

1599-ből. Két kiadatlan okmány a — (Il. Csontosi 
János a.) 



1136 Várady— Vármegye 

Várady Gábor. Savoyai Jenő és a Nándorfehérvár elleni 
hadjárat. 1716—1717. (Hadtört. közl. VII. 1/2. 
"Az utolsó tatárjárás" történetével kibővítve. 2 
szövegbeli rajzzal és 1 melléklettel.) 

Váraljai Szaniszló püspök emléktáblájáról a szepes- 
helyi dómban. (I. Myskovszky Viktor a.) 

Vári Rezső. A ciliciai Oppianus halieutikájának kéz- 
irati hagyománya. I. (bevezető) rész. 56 lap. 1908. 
(Nyelvt. értek. XX. 9.) 1.— 

— A Ciris-monda. Kivonat. (Akad. értes. 238.) 

— dr. Bölcs Leo császárnak a , Hadi Taktikáról" szóló 
munkája. Kivonat. (Akad. értes. 33.) 

— — U. az. Kútfőtanulmány.. 82 lap. 1898. (Történ. 
értek. XVII. 10.) 1.60 

— — — taktikájának az IEscoriálban levő kéziratai. 
(Hadtört. közl. VII. 4.) 

— Jelentés Leo Sapiens taktikus munkájának kéziratai- 
ról. Előterjesztés. (Akad. értes. 58.) 

— — -e , Constantinus Porphyrogennitus De adminis- 
trando imperio" czimű munkájának kéziratairól. 
(Akad. értes. 72.) ; 

— Oppianus kézirati hagyománya. Kivonat. (Akad. 
értes. 212/2183.) 

— Scholia in Nicandri Alexipharmaca. Előterjesztés. 
(Akad. értes. 19.) 

— (I. , A magyar honfoglalás kútfői" a. is.) 

— és Ábel Jenő. Scholia vetera in Nicandri Alexi- 
pharmaca. (I. Ábel Jenő a.) 

— és Bárczay Oszkár. Bölcs Leó taktikája. (Hadtört. 
közl. IX. 1.) 

Vármegye keletkezése. Ugocsa — (Il. Komáronmy A. a.) 
— -i statutumok. (I. , Magyar jogtörténeti emlékek" 

V. kötet I. fele a.) 
— -ben. Őskori emlékek Ugocsa — (1. Mihalik József a.) 



"Vármiai— Várnai 1137 

Vármiai püspöki székesegyház sodronyzománczos kelyhe, 
A — (Il. Veress Endre a.) 

Várna felé 1444. Murád útja — (I. Angyal Dávid a.) 

Várnai csata. A — (Il. Rónai Horváth Jenő a.) 
— — előzményei. A — (I. Fraknói Vilmos a.) 
— — -ról. A — (I. Thúry József a.) 
— — —  Paraspondylos .Zotikos költeménye a — (I. 

Pecz Vilmos a.) 

Várnai Lajos. A socialismus eszméjének újabb pha- 
sisai. (Athenaeum XV. 1.) 

. — Kivándorlás és telepítés. (Athenaeum XIV. 4.) 

— Sándor. A budget-jog és gyakorlása. (Athenaeum 
V. 2/3.) 

— A bűntettes anthropologiája a művészetben ÉS iro- 
dalomban. (Athenaeum VII. 1/2.) 

— A fajelmélet újabb állása. (Athenaeum XV. 1.) 
— A jogi szakoktatás reformja. (Athenaéum VIII. 3.) 
—. A közösügyek elmélete. (Athenaeum VII. 3/4.) 
— A socialismus és a szövetkezeti mozgalom. (Athe- 

.. a naeum xX. 2.) 
— — — mint politikai és gázdasági szervezet. (Athe- 

naeum VII. 3.) 

— A svéd-norvég unió államjoga az 1867 : XII. t.-ez. 
revisiója szempontjából. (Athenaeum XIV. 3.) 

— A Úsriágkek egett gé új álláspontjai. (Athenaeum 
XV. 4.) 

— Az állam gazdasági áltehatomai (Athenaeum VIII. 1.) 
— Az orosz agrár-reformok. (Athenaeum IV. 1.) 
— Az összeférhetlenség és a parlament. (Athenaeum 

VI. 3/4.) 
— Az új kereskedelmi szerződések és a német vám- 

tarifa. (Athenaeum X. 4.) 
— Az utolsó nádor és-kora. (Athenaeum I. 3.) 
— Egy humanista költő. (Athenaeum IV. 3.) 
— Egy új lélektani munka. (Athenaeum XV. 4.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 72 
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1138 Várnai —Vásárhelyi 

Várnai Sándor. Egyház és oktatásügy az Amerikai 
Egyesült-Államokban. (Athenaeum X. 3.) 

— EÉszjog és jogphilosophia. (Athenaeum I. 4.) 
— Függő kérdések az állam és egyház újabb viszonyá- 

ban. (Athenaeum III. 1.) 
— Házasságjogunk reformja nemzetközi viszonyulatai- 

ban. (Athenaeum IV. 4.) 
— Kossuth és az európai diplomatia. (Athenaeum III. 3.) 
— Melanchton Fülöp mint bölcsész és paedagogus. 

(Athenaeum.) 
—  Munkás-élelmezés. (Athenaeum IV. 2.) 
— Referendum és veto. (Athenaeum II. 4.) 
— John Ruskin. (Athenaeum IX. 1.) 
— Stirner mint moralkritikus. (Athenaeum XIV. 1.) 
— Taine és a modern kritika. (Athenaeum II. 2/83.) 
— Tolsztoj és a keresztény vallás. (Athenaeum IV. 1.) 
Városépítő. Mátyás király mint — (I. Csánki Dezső a.) 
— -házról. A bártfai — (I. Myskovszky Viktor a.) 
—  -i statutumok 1376—1800. $Szab. kir. — (I. , Ma- 

gyar jogtörténeti emlékek" IV. 2., V. 2. a.) 
— — — 1404—1773. Kiváltságolt kerületi statutumok 

1370—1799 és — (I. , Magyar jogtörténelmi emlé- 
kek" II. kötet II. fele.) 

Városok életéről a XV—-—XVII. században. A felső- 
magyarországi — (Il. dr. Demkó Kálmán a.) 

Vásárhelyi daloskönyv CXXV. számú csonka darabjá- 
nak variánsa. A — (I. ,sz." a.) 

Vásárhelyi Géza. A tinnyei urnatemető és egyéb ottani 
leletről. (Arch. értes. X. 5.) 

— Az Aguincumból Bregetióba vezető római út irá- 
nyáról és fennmaradt nyomairól. 1 térképes táblával. 
(Arch. értes. XII. 1.) s héli 

— Hamvvedrekről az ócsai (Pest m.) urnatemetőből. 
7 ábrával. (Arch. értes. XVII. 3.) 

— Két régi emlékmaradványról Buda vidékén. (Arch. 
értes. XX. 8.) 

d ke S. rez a 
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Vásárhelyi Géza. Lovassírok Tinnye vidékén. Pest m. 
. (Arch. értes. XV. 1.) 
—- Tinnyei éremleletről. (Arch. értes. XII. 3.) 
— Ujabb régiségi leletekről Pestmegye Tinnye község 

területén és annak vidékén. (Arch. értes. XXIX. 3.) 
— József dr. A lelkiismeret problemái. (Athenaeum 

XII. 2/4., XIII. 2.) 
— római sirkőről. A somlyó — (Lukcsics József a.) 

Vázlat a magyar fölkelő sereg Rába és Marczal-melléki 
hadműveleteihez. Melléklet. (Hadtört. közl. II. 1.) 

Vegetatiójához. Adatok a Pieninek moszat — (I. dr. 
Filarszky Nándor a.) 

. Vegyelemzése. Hazai bronzkori tárgyak — (Il. Loczka 
. József és Arch. értes. IX. 5. a. is.) 

Vegyes följegyzések. (Irod tört. közlem. III. 1/2., V. 1.) 

— -ek. A tiguromi imádságos könyv. — Babona a 
. . XVII. században. (Irod. tört. közl. VIII. 2.) 
— — Argirus. — Czömpölye. — Páriz Pápai verses 

oratiója. (Irod. tört. közl. VIII. 3.) 
.— (I. Arany Jánoshoz intézett levelek V. közlem.) 
— -házakbeli királyok korszakában. A király birósági 

személyes jelenléte és ennek helytartója a — (I. 
Hajnik Imre a.) 

-- házi királyok alatt. A magyar birósági szervezet és 
perjog az Árpád- és — (I. Hajnik Imre a.) 

Ea kora. (1. dr. üreg László : veka Nummo- 
ram 1.29 

— -kori magyar érmek. Kiadatlan Árpád- és — (I. dr. 
Réthy László a.) 

Vegyértékek törvényéről. A — (I. Than Károly a.) 

— -folyamatokra. A hajcsövesség állandóinak befolyása 
a — (I. Fuchs Károly a.) 

Vegyi összetétele és caloria-értéke. Magyarországi sze- 
nek — (Il. Konek Frigyes a.) 

65t 
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1140 Vegytan— Velencze 

Vegytani csoportjaival. Vizsgálatok az erjedésgátló ha- 
tásának összefüggéséről az elemek — (Il. Kiss Gy. a.) 

Vegyületek, továbbá szenek, kőolajok, bitumen és egyéb 
anyagok kéntartalmának meghatározására. Gyors és 
egyszerű guantitativ BUJÁTÁS organikus — (Il. Konek 
Frigyes a.) 

— Ujabb arsen, selen és arsen, selen, kéntartalmú — 
(I. Szarvasy "Imre a.) 

— -re. A nitroprussidnatrium, mint reagens szerves — 
(1. Bittó Béla a.) 

Vegyületről. Új nitrogéntartalmú — (1. Győry István a.) 

Vektor-tanhoz és az elektromágnesség tanához. Pótlá- 
sok a — (Il. Farkas Gyula a.) 

,"-vel" rag eredete. A — (I. Sz. J. a.) 

Velemi bronzlelet. 4 képes táblával. A — (l. Kárpáthy 
Kelemen a.) 

— — -szobrocskák. 2 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— lelet. 5 ábrával. (Arch. értes. XVIII. 2. és ,K. 

IK ALVÁS : . 
—. régiségekről. (I. Báró Miske Kálmán a.) 

Velem-szent-vidi leletről. (I. Báró Miske Kálmán a.) 
— — őstelepről. Edények és bronzemlékek a — (l. 

Báró Miske Kálmán a.) " . 
— :— telepről. Fűző- és varrótűk a — (1. Báró Miske 

Kálmán a.) £ 
— — -ről. Őskori füles csésze — Ábra.(Arch.ért. XXX.1.) 
— — — Régiségek — (I. Báró Miske Kálmán a.) 

Velencze. Veles, velez, — (I. M. J. a.) 
— kövei. Mutatvány. (1. ,Ruskin John" a.) 
— -i Lidón. A — Trefort Ágoston emlékezete. (1. Szász 

Károly a.) 
— -hez, római útja idejében. Zsigmond király viszonya 

Milanóhoz és — (1. Áldásy Antal a.) 
— -sek Fiume történetében. Az üszkók és — (I. Fest 

Aladár a.) 
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Veles— Verbőczy 1141 

Veles, velez, velencze. (I. M. J. a.) 
Veleszületett szívbajok tanához. Adatok a — (I. dr. 

Preisz Hugó a.) 

Velichinus István életéhez. (1. Kemény Lajos a.) 

Velics Antal. Magyarországi török kincstári defterek. 
Fordította Lászlófalvi — Bevezetéssel ellátta és sajtó 
alá rendezte Kammerer Ernő. II. kötet. 1540—1639. 
XXIX. és 771 lap. 1890. 10.— 

Velics L. S. J. A Panthenon nyugati orom-szobrainak 
reconstructiójáról. (Arch. értes. XV. 3.) 

Velikai vár fölszerelésének jegyzéke 1491 márczius 
9-én. A — (I. dr, Szendrei János a.) 

i Velledits Lajos. Révai és Adelung. (Nyelvtud. közlem. 
"XXXVIII. 4.) 

Velői idegek hátulsó gyökereiről. A gerincz — (I. dr. 
Lenhossék Mihály a.) 

Venturi A. A budapesti országos képtár olasz képei. 
42 ábrával. (Arch. értes. XX. 4/5.) 

Venus szobrocskája az eperjesi collegiumban. Ábrával. 
. (Arch. értes. XVIII. 2.) 

— -ához. Gyöngyösi Murányi — (Il. Sz. K. a.) 

Veprováczi bronzlelet. 2 ábrával. (Arch. értes. XVI. 2.) 

Vepsz daltöredék. Egy — (I. dr. Setálá Emil a.) 

Verancsics Antal és Szerémi György. (Il. Acsády I. a.) 

Verbászi német nyelvjárás alaktana. A — (I. Linden- 
schmidt Mihály a.) 

— — — -ban. A genitivus a — (Il. Tbeisz Frigyes a.) 

Verbőczy István hármaskönyve. A m. tud. Akadémia 
által gondozott harmadik kiadás. Az eredetinek 
1517-iki első kiadása után fordították, jogi műszó- 
tárral és részletes tárgymutatóval ellátták Kolos- 
vári Sándor és Óvári Kelemen. szgisznta és 467 lap. 
1894. 10.— 
U. az egész vászonkötésben 11.— 



1142 Verbuválás— Veress 

Verbuválása hazánkban. Nagy emberek — (Il. Hugyecz 
Antal a.) 

Vercellensis és a magyar Margit-legenda. Joannes — 
(I. Horváth GCyrill a.) 

Verebélyi leletek. (Arch. értes. XIV. 1.) 

Veresegyházi Szentyel Mihály tőKAIG Apaffihoz. (Irod. 
tört. közl. XV. 3.) 

Veress Elemér. A Brachyurák és Paguridák stereo- 
tropismusáról. 4 táblával. (Math. és term. tud. értes. 
SZGVII, 2 

— A medusák mozgásairól. (Math. és term. tud. értes. 
XXVII. 4.) 

— Endre. A Sennyey-fiúk külföldi iskoláztatása. Ki- 
vonat. (Akad. értes. 230.) 

— A vármiai püspöki székesegyház sodronyzománczos 
kelyhe. 1 ábrával. (Arch. értes. XV. 5.) 

— dr. Buda és Pest 1602—1603-iki ostroma. (Hadt. 
közl. XI. 1/3.) 

— Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai. 
1591—1618. (I. , Magyar Történ. Emlékek" I. 32.) 

— Csábrág várának elfoglalása. (Hadtörtén. közlem. 
XI. 4.) 

— Erdély fejedelmi interregnuma. (Izabella királyné 
diplomácziai müködése.) 1551—56. Külföldi levéltári 
kutatásai alapján. 128 lap. 1899. (Történ. értek. 
AVAT 2.) 2.— 

— — U. a. kivonata. (Akad. értes. 107.) 

— Lengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély 
XVI—XVIII. századi történetéhez. Lengyel levél- 
tári kutatásai alapján írta — (Történ. értek. XVI. 9.) 

—.90 
— Rákóczi Ferencz hadi rendelete a káromkodók el- 

len. Közli — [Magyar hadi szabályzatok gyűjtemé- 
nye.] (Hadtört. közl. V. 5.) 

VEB kezdet a 

Mille 10 . 
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Veress Ignácz. A magyar nyelvjárások. (Nyelvtud. közl, 
XXVII. 2.) 

— A magyar tagadó. (Nyelvtud. közlem. XXVIII. 1.) 
Vergilii ecloga. De sexta — (Il. Némethy Géza a.) 
— inserto. De epodo Horatii cataleptis. (1. dr. Némethy 

Géza a.) ; 
Vergilius Didója. (1. dr. Némethy Géza a.) 
— epigrammái. (1. dr. Némethy Géza a.) 
— élete és művei. (1. dr. Némethy Géza a.) 
— hatodik eclogája. (Il. dr. Némethy Géza a.) 
— ifjúsága. (I. dr. Némethy Géza a.) 

Verinus Ugolinus. (Irod. tört. emlékek II.) 

. Vers a XVII. századból. Két — (I. Baros Gyula a.) 
— ? Ál-Petőfi — (I. Oláh Gábor a.) 
— a táncz ellen. Egy régi — (I. Révész Kálmán a.) 
— Kiadatlan német labancz — (Il. Relkovics D. a.) 
— Tompa összes műveiből kimaradt forradalmi — (l. 

Kara Győző a.) 
. — történetéhez. Magyari István irodalmi működéséhez. 

Adalék a mértékes — (I. Dézsi Lajos a.) 
Versalakja. Petőfi , Őrült"-jének — (I. Négyesy L. a.) 
— -ok Erdősiig. A magyar — (Il. Kacziány Géza a.) 
"— -beli mondatképletről. Egy magyar — (I. Horváth 

János a.) 
— -e. Aranka György két levele és három ismeretlen — 

(1. dr. Kristóf György a.) 
— — feleségéhez 1660 körül. Bélmezei Fráter Pál — 

(I. Zsák J. Rudolf a.) ; 
— —  1690.—98-ból. Cserei Mihály nehány ismeret- / 

len — (I. Ferenczi Zoltán a.) 
— — Csokonai két ismeretlen — (I. Oláh Gábor a.) 
— — Tompának egy fiatalkori — (I. Hellebrant A. a.) 
Versei. Eszterházy Pál nádor — (Il. dr. Merényi L. a.) 
— Klivényi kiadatlan — (1. dr. Tordai Ányos a.) 
— Rimay János szerelmes — (I. báró Radvánszky B. a.) 

Báka AK VVK 
t Év Tá 
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Versei. Sztregovai Madács Gáspár — (I. b. Rad- 
vánszky Béla a.) 

— "Tisza László — (I. L. D. a.) 

— -ről. Eszterházy Pál nádor — (I. Ballagi Áladát si 

— -ek. Alaptalanul Csokonainak tsgírtázenze : — 88 dr. 
Császár Elemér a.) 

— — Ál-Csokonai — (I. Oláh Gábor a.) " 
— — a XVIII. század első feléből. Magyar — (Il. Thury 

József a) 
— — gyűjteménye. 1812. Népdálok és" egyéb" ( 

König György a.) 

Verselés történetéhez. Adatok a magyar időmértékes — 
(I. Borsos István a.) 

Verses Ethicája. Tótfalusi Kis Miklós —- (I. Gyalui 
Farkas a.) . 

— Katalin-legenda. Pelbárt és a — (Il. dr. Horváth 
Cyrill a.) 

— könyveiből. Ányos Pál — (Il. dr. Császár Elemér a.) 

— — -ek. Radványi — (Il. Baros Gyula a.) 
— levelei ifj. gróf Bethlen Istvánhoz Caricláról. Laskai 

János — (1. Dézsi Lajos a.) 
— művei és levelezése. Báró Apor Péter — (I. , b. Apor 

Péter" a.) 
— pasguillus. Egy kurucz-korbeli — (I. dr. Lampért 

Géza a.) 

Versezet régi magyar fordítása. Két középkori latin — 
(I. Katona Lajos a.) 

Verséről. Arany János összes műveiből kimaradt egyik — 
(I. Kara Győző a.) 

— -eskönyv a század elejéről. (1. Balassa József a.) 

— -mértéke. A Königsbergi Töredék. — (l. Kalmár 
Elek és Négyesy László a.) 

— -tan. Két új-görög nyelvtan magyarul és a mai 
görög — (1. Télfy Iván a.) 
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Verseczi városi muzeum. A — (I. Milleker Bódog és 
Arch. értes. XXIII. 1.) 

— múzeumban. Madárfejű őskori bronztárgy a — Ábra. 
(Arch. értes. XVIII. 4.) 

— — Vattinai leletek a — (l. Milleker Bódog a.) 
— ötvöslemezről. A — (I. Mihalik József a.) 

. — és vattinai őskori régiségek. (1. Milleker Bódog a.) 
— -vidéki aranyékszerek. 5 ábrával. (Arch. értesítő 

XIV. 19 
— — őstelepek és urnatemetők. (Arch. értes, XI. 3.) 

Verseghy Ferencz élete és művei. (Il. dr. Császár 
Elemér a.) 

— és a tiszti szótárak. Révai, — (Il. Viszota Gyula a.) 
.— imádságos könyve. (l. dr. Császár Elemér a.) 
— védekezése Szeitz és Alexovits ellen. (1. dr. Merényi 

Lajos a.) 
— és Horatius. (Il. dr. Császár Elemér a.) 

Versényi György dr. Arany János műfordítási töre- 
déke. (Irod. tört. közlem. VI. 3.) 

— Csokonai Dorottyája és Pope , Fürtrablás"-a. (Irod. 
tört. közlem. VIII. 4.) 

— Hory Farkas. (Irod. tört. közlem. VI. 4.) 
— Még egy pár szó Simai Kristófról. (Irod. tört. köz- 

lem. I. 2. 
— Miskolczi Gáspár. (Irod. tört. közlem. XVI. 4.) 
Verzár Frigyes. Adatok az alkoholok élettani hatásá- 

nak ismeretéhez. (Math. és term. tudom. értesitő 
XXVII. 1.) 

Vesehám szerkezetéhez. Adatok a — (I. Landauer 
Ármin a.) — 

Veszely Ödön. (I. , Payot Gyula" a.) 
Veszelyit ismeretéhez. Újabb adatok a — (I. Krenner 

József Sándor a.) 
Veszett állat marásának ismétlődése esetén az új védő- 

oltás ? Szükséges-e- — (I. Hőgyes Endre a.) ; 
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Veszettség elleni immunitás mechanismusa. A — (Il. 
Hőgyes Endre a.) 

— — elterjedéséről és gyógyításáról Magyarországon. 
A — (I. Hőgyes Endre a.) 

— — folyamán. A központi idegrendszer chemiai össze- 
tételének megváltozásáról a — I. A víztartalom 
ingadozásairól. (1. Udránszky László a.) 

— — némely függőben levő kérdésének tisztázására. 
Kisérleti adatok a — (Il. Hőgyes Endre a.) 

— — -ben. Az idegrendszer szöveti elváltozásai a — 
(I. dr. Schaffer Károly a.) 

— — —. Az idegsejtek elváltozásáról — (I. Nagy 
Béla a.) 

Veszkényi avarkori lelet. A — (Il. Kugler Alajos a.) 

Veszprém ostroma és visszafoglalása 1566 junius 
30-án. (1. Matunák Mihály a.) 

— vármegye gazdasági leírása. (1. Kis Ernő a.) 
— városának és tágas környékének geologiai leírása. 

(I. Laczkó Dezső a.) 
— és Várpalota eleste 1593-ban. (I. G. G. a.) 
— -i fogasteknősbéka-lelet. A — (1. Lóczy Lajos a.) 
— — kanonokhoz. Révai Miklós eredeti levele Kapu- 

váry Antal — (I. Jónás Károly a.) 
— — leletből. Őskori krétabetétes edényre a — Ábra. 

(Arch. értes. XII. 4.) 
— -vöülgyi donátiójának görög szövegéről. Szent Ist- 

ván — (Il. Gyomlay Gyula a.) 

Veszteség- és nyeremény-számlája. A Magy. Tud. 
Akadémia — (Akad. értes. 14, 26, 38, 50, 62, 74, 
86, 98, 110, 122, 134, 146, 158, 170, 182, 194, 
206, 219, 231, 243. sz. alatt.). 

Veto. Referendum és — (l. Várnai Sándor a.) 

Vetőházi leletekről (Sopron m.) 1 képes táblával. (I. 
Bella Lajos a.) 

Vezényszók 1797-ből. Katonai — (I. Iványi István a.) 

Bt 
v 4 
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Vécsey Tamás beszéde Horváth Boldizsár szobra le- 
leplezésénél. Hernádvécsei — (Akad. értes. 143.) 

— Bizottsági jelentés a Nagyjutalomról és Marczibányi- 
mellékjutalomról. (Akad. értes. 202.) 

— Birálatok a Sztrokay-jutalomra beérkezett pálya- 
munkákról. (Akad. értes. 42, 105, 212/213.) 

— Emlékbeszéd Hoffmann Pál r. tag felett. 15 lap. 1908. 
(Emlékbeszédek XIII. 7.) —.30 

— —  Borosjenői Tisza Kálmán tiszt. és ig. tagról. 
(Akad. értes. 186/187.) 

— — Tóth Lőrincz felett. 35 lap. 1903. Arczképpel. 
(Emlékbeszédek XI. 12.) 1.— 

— — Wenzel Gusztáv r. tagról. 80 lap. 1894. (Emlék- 
beszédek VIII. 5.) 1.50 

— Justinianus rendelete a jogi oktatás tárgyában. 
Kivonat. (Akad. értes. 6.) . 

— — U. a. Adalékúl a jogi oktatás történetéhez. 72 
lap. 1890. (Társad. értek. XI. 1.) .. 1.20 

— Sextus Caecilius Africanus jogtudós. 97 lap. 1889. 
(Társad. értek. X. 6.) 1.20 

— — —. — és néhány lex damnata. Kivonat. (Akad. 
értes. XXIII. (1889.) 4.) 

— Széchenyi és a magyar magánjog. Különlenyomat. 
Kis 89. 63 lap. 1895. A M. T. Akadémia 1894. nov. 
4. tartott Széchenyi-ünnepére írta — 1.20 

— — U. a. (Akad. értes. 62.) 
Védekezése Szeitz és Alexovits ellen. Versegi — (!. 

dr. Merényi Lajos a.) ; 
Védelme a közveszélyes bűntettesek ellen. A társa- 

dalom hathatósabb — (I. dr. Balogh Jenő a.) 
— a magyar büntetőjogban. Az otthon — (Il. Fayer L. a.) 
— III. Henrik ellen. Nemzeti függetlenségünk — (l. 

Kiss Lajos a.) 
— -zése Fontanivánál 1706 november "80-án. A Brenta- 

sziget meg — (Hadtört. közl. IV. 5.) 
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Védóőalkotmány, haderő és harczászat Mátyás király 
alatt. (1. Hazay Samu a.) 

— -oltás. Szükséges-e veszett állat marásának ismét- 
; lődése esetén az új — (I. Hőgyes Endre a.) 
— —- -ok megkezdéséről. A Pasteur-féle antirabikus — 

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

Budapesten. Az antirabikus — (Il. Hőgyes Endre a.) 
— -üvegek az ibolyántúli fény ellen, fényhatástani tanul- 

mányok alapján. (1. Schulek Vilmos a.) 
Végbeliektől. Bars, Hont iés Nógrád 1630-iki sérelmei 

a török — (l. dr. Merényi Lajos a.) 
— -ek történetéhez. A kanizsai — (I. dr. Merényi Lajos a.) 
— — magyar őrhada 1670 után. A — (I. dr. Merényi 

Lajos a.) 
— — őrhada 1577-ben. Á török — (I. dr. Merényi L. a.) 
— — történetéhez. A török — (Il. dr. Merényi L. a.) 
Véges csoportok elméletéhez. Adatok a — (I. Bauer 

Mihály a.) 
Végh Arthúr dr. (Il. , Carlyle, Hősökről" a.) 
— Kálmán Mátyás. A tiszakeszii urnasírról. KÉKEN 

értes. XXIV. 5.) 
Végház erődítése ügyében. Nádori rendelet a pápai — 

(I. dr. Merényi Lajos a.) 
— -airól, azok várőrségeiről és azoknak fentartási költ- 

ségeiről 1607-ben. Összetes kimutatás a bányavidéki 
kapitányság várairól, — (I. G. G. a.) 

— -ak munitiója, 1661-ben. A felsőmagyarországi — (I. 
dr. Merényi Lajos a.) 

— beliek tartásáról mód és rend. A — (Il. M—y a.) 
— -helyek 1610-ben. A bányavidéki — (1. dr. Komáromi 

András a.) 
— — oklevéltára. A horvát — (I. , Magyar tört. eml." 

I: "oszt. XXXI... 1) 
— — 1577-ik évi kivonatos költségvetése. A — (Il. dr. 

Merényi Lajos a.) 
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Vég-lények. Új-guineai — [Protozoa.] (1. Entz Géza a.) 
— — -éről. A Ouarneró két — (I. Entz Géza a.) 
— — -ről. Néhány patagoniai — (I. id. Entz Géza a.) 

Végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. 
Szt. László és Imre királyok — (1. Mátyás Flórián a.) 

— -perczei. Báró Wesselényi Miklós — (I. Éble 
Gábor a.) 

— -rendelete. Abstemius (Bornemissza) Pál püspök — 
ú (I. dr. Takáts Sándor a.) 
— — Döbrentei Gábor — (I. Irod. tört. közl. X. 3.) 
— —  Miszttótfalusi Kis István — (I. Barabás Samu a.) 

Végszerű egyenlőség főtételének bebizonyításához. A — 
(I. Réthy Mór a.) 

Végszerűen egyenlő területekről. (1. Réthy Mór a.) 

Végtagállások fejlődéséről a gyermekkorban. Tapasz- 
talati adatok a szabályos és szabálytalan alsó — 
(I. dr. Hőgyes Ferencz a.) 

Végtelen kérdés. A — (I. Joannovics György a.) 

Végvár. Kálló mint — (I. dr. Komáromy András 12 

— -aink a XVI. század közepén. (I. , dr. ykK— s—" a.) 
— — és költségeik a XVI. és XVII. században. (Il. 

Acsády Ígnácz a.) 
— -ak őrségének folyamodása Thurzó Györgyhöz 1609- 

ben. A bányavidéki — (Il. ,—y. —s." a.) 
— — munitiója 1661-ben. A felsőmagyarországi — (l. 

dr. Merényi Lajos. a.) 
— — őrsége 1556-ban. (Il. ,—ys" a.) 
— — ügyében 1612-ből. Nádori küldöttség jelentése 

a — (Il. ,y—s" a.) 
Vékonybél-bolyhok szerkezetéről. A — (I. Roszner 

Aladár a.) 
Vénus. Márssal társalkodó Murányi — (I. Gyöngyösi 

István a.) 
— tudományos kiadása. (1. Akad. értes. 242.) 
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Vér alakok elemeinek és a haemoglobin tartalmának 

endi 

mem 

— 

mennyiségéről az újszülöttek ép és kóros viszonyai 
között. A — (I. Schiff Ernő a.) 
elycerintartalmáról. A — (I. Tang] Ferenc és Weiser 
István a.) 
hatásáról a bacteriumokra. Vizsgálatok a — (1. Szé- 
kely Ágoston a.) 
lúgosságának ingadozása ép és fertőzött állatoknál, 
valamint embereknél. A — (I. Rigler Gusztáv a.) 
— -át illetőleg. Ujabb vizsgálatok a — (I. Fodor 
József és Rigler Gusztáv a.) 
mennyiségének befolyásáról az anyag és energia for- 
galmára.  Kisérletes vizsgálatok a — (I. Fuchs 
Dénes a.) 
molekulás concentratiójára. A táplálék és ivóvíz be- 
folyása a — (I. Bársony Tivadar és Szász Tibor a.) 
-edénymozgató idegeiről. Az izmok érző és — (I. 
Landauer Ármin a.) 
-ével. Vizsgálatok typhus-bacillusokkal fertőzött álla- 
tok — (Il. Fodor József és Rigler Gusztáv a.) 

n— -foltok" hómezőn és vöröslátás " alkonyatban. (I. 

ERRE 

Schulek Vilmos a.) 
-izzadásról. A — (I. Laufenauer Károly a.) 
-keringési séma. A vérnyomás és hőmérsék befolyása 
a szívre. Két — (I. Klug Nándor a.) 

we 

—  -mező felőli látképével. (I. , Buda ostromának" a.) 
,— -nász" első előadásai a vidéken. A — (I. Bayer 

József a.) 
-nyomás és hőmérsék befolyási a szívre. Két vér- 
keringési séma. A — (l. Klug Nándor a.) 
-oldó hatásáról. A sublimát — bi Detre László és 
Sellei József a.) 
erokonáról. A palaeoarcticus állatöv gőtéinek két — 
(I. Méhely Lajos a.) 
-savó  hydroxyl-ion-tartalmáról. A — (I. Harkas 

" Géza a.) 

te 

eset ző 
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Vér-savó molekuláris concentratiójáról. A — (1. Bugarszky 
István és Tang] Ferencz a.) 

— — -jának s a magzatvíznek molekulás concentratió 
viszonyairól. Vizsgálatok terhesek, szülők és gyer- 
mekágyasok — (I. Farkas Géza és Scipiades 
Elemér a.) 

Vértes vidékének történelmi műemlékei. A — (I. Nácz 
József a.) 

Vértesy Jenő. Adatok Amade László életéhez. (Irod. 
tört. közl. XII. 1/4.) 

— Czakó Zsigmond. Kivonat. (Akad. értes. 244.) 
— Irók levelei Prielle Kornéliához. (Irod. tört. közlem. 

XVIII. 4.) 
"— Kazinczy jelentősége. (Irod. tört. közlem. XVI. 3.) 
— Kisfaludy Sándor lévele Fáy Andráshoz. (Irod. tört. 

közlem. XIX. 2.) 
Véső Magyar- TA00SÉTŐL. Ábra. Tokos — (Arch. értes. 

XM. 2.) 
. Vésők a hejczei Hul hogyről. Abauj m. Kő — Ábra. 

) (Arch. értes. XVIII. 2. 
Vész után. A magyar nemesség és birtokviszonyai a. 

mohácsi — (I. Acsády Ignácz a.) 
, Vicekúti" őstelepről Szék határán (Szolnok-Doboka, :m.) 

és a , Costa gyerli" őstelepről Szamosujvár határán. 
A — (I. Orosz Endre a.) 

Victorin cseh herczeg elfogatása. (Hadtört. közl. III. 2.) 
Vicusokról. A detrehemi és klapai — (I. Téglás I. a.) 
— Potaissától keletre a Mezőségen létezett — (1. Téglás 

István a.) 
— -ról és a potaissai Apolló domborműről. A mező- 

tóháti — (Il. Téglás István a.) 
Vida Sándor dr. Leibniz élete és bölcsészete. (Athen. 

MAN ARAV, 1/2, 4., XVI..1.) 
— Mazzini, (Athenaeum XV. 3/4.) 
— Rivista Filosofica. (Athenaeum XVI. 4.) 
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Vidéki múzeumok. (1. , ab. 1, , Hampel József", , H." és 
, Hpl." a. is.) 

— — ügye. A — (Arch. értes. XIV. 1.) 

, Vidra" magyarázatához. Végszó a , nap" és — (I. 
Munkácsi Bernát a.) 

"— Tapu és — (1. Asbóth Oszkár a.) 
— szó. Még egyszer a — (l. Asbóth Oszkár a.) 
Vigilioi (Garda) dogger faunájában. A Lytoceratidae 

Neum. család tagadóizmának felfedezése a s. — (I. 
Prinz Gyula a.) 

Vigyázó Sándor-féle pályázatról. Jelentés az ifj. bojári — 
(Akad. értes. 101, 104, 125, 129, 161, 163/165, 166. 
185, 191.) 

— emlékére tett alapítvány ügyrendi FZKDALYORNE it 
. "bojári — (Akad. értes. 73.) 
Vikár Béla. Gáti István steganographiája kapcsolatban 

a modern stenographiával. Gáti István arczképével. 
. , Tachygraphia vagy szapora írás módja" czímű 
munkája II. kiadásával és 5 stenographiai táblával. 
44 lap. 1889. (Nyelvtud. értek. XIV. 12.) . —.380 

— (I. , Kálevala" a. is.) — 

Világ teremtéséről. Regék és énekek a — (I. , Vogul 
népköltési gyűjtemény" I. kötet a.) 

— -akadémia. (1. Kemény Ferencz a.) 
— -felfogás és római állam. Keresztény — (1. Kármán 

Miklós a.) 
— -nézet. Természettudományok és philosophiai — (Il. 

Heller Ágost a.) 
— -nyelv kérdéséhez. A — (Il. R. M. a.) 
Világi hivságos gazdagság szereteti." Jezsuita iskolai 

dráma-tervezet 1705-ből. , Ez — (I. Ballagi Aladár a.) 
— -ak régi magyar imádságos könyvei. (1. dr. Horváth 

Gyrill a.) 
— -kiállítás magyar pavillonjában. Történelmi emlékeink 

az 1900. évi párisi — (I. Mihalik József a.) 



—" Világ— Vischer 

€. ; . Világ-nézet és mathematika. Tudományos — (1. Goldziher 
§ Ignácz a.) 

.. — — -e Orestiája alapján. Aeschylos valláserkölcsi — 
(I. Schneller István a.) 

"— — — Nietsche és — (I. dr. Szlávik Mátyás a.) 
. — tárlaton. Archaeologiai tanulmányok az 1889. évi 
. —— párisi —(I. Hampel József a.) 
— -történelme. Gvadányi — (I. dr. Kardeván Károly a.) 

— ——— — aunkalakulásai néphagyományainkban. (1. Kálmán L. a.) 
. — -utazó magyarországi utazásai 1660—1664. Evlia 

. Cselebi török — (I. , Török-magyarkori történelmi 
emlékek." II. osztály, III. kötet.) 

. Vilmányi Libécz Mihály. (, Régi magyar költők tára" VI.) 

Sza . Vingárd, Szászorbó környékéről. Úti jegyzetek Kelnek — 
(I. Halaváts Gyula a.) 

. Vipera Berus L. és Vipera Ursinii Bonap. Magyar- 
. .. ország kurta kigyói, — (1. Méhely Lajos a.) 

7 mm Drsinii Bonap. Magyarország kurta kigyói: Vipera 
. Berus L. és — (I. Méhely Lajos a.) 

ei Virág alkatáról boncztani alapon. A keresztes — (I. 
: Klein Gyula a.) 
"— szaporodó szerveinek jögdollánös szerkezetéhez. dé 

tok a — (I. ifj. Schilberszky Károly a.) 
— alkatáról. Újabb adatok a keresztes — (1. Klein Gy. a.) 
— -cserép. Szelevény-vadasi — (Il. Kovách Albert a.) 
— -ok morphologiai és phylogeniai viszonyaira. A levél- 

Szervek számbeli ingadozása, különös tekintettel a — 
. —.— — (1. Schilberszky Károly a.) 

. — regék. A — (I. dr. Nagy Sándor a.) , 
. — -szervek rendellenes szerkezétéhez. Ujabb adatok 

. a — (I. Schilberszky Károly a.) 
ké Virchow Rudolf k. tag Tf 1902. szeptember 5. (Akad. 
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Virginia-codex Ferencz-legendái. A — (1. Katona Lajos" a.) 

. Vischer Péter magyarországi művei. (I. Kárász Leó a.) 
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B" 1íb — —— Visegrád—Viszota 

. Visegrád elfoglalásáról 1540 nov. 25. Fels Leonhard 
főkapitány jelentése Buda ostromárólés — (I. MESKÉR 
Ödön: Adatok Buda történetéhez" a.) 

Visegrádi János. Festett cserépedény töredékek a 
sátoralja-ujhelyi őstelepről. 20 ábrával és 2 táblával, 
(Arch. értes. XXVII. 3.) 

— Turóczmegye egyházi műemlékei. Első közlemény. 3 
ábrával. (Arch. értes. XXIX. 3.) 

Viselet történetéhez a XVII. században. Adatok az 
erdélyi női — (Il. dr. Szendrei János a.) 

— a XVIII. században. Köpcsényi — (I. dr. Szendrei 
János a.) 

— -ben. Szkytha-szarmata maradványok a magyar — 
(I. Nagy Géza a.) i 

— -ek történeti fejlődése. A magyar — (I1.dr. Szendrei 
János a.) 

— -képek czímeres leveleinkben. Magyar — (Il. dr. 
Szendrei János a.) 

Viski Károly dr. Br. Jósika Miklós jegyzőkönyve. (Irod. 
tort. Közb AS. LL.) 

Vissi aranyleletről. A — (I. dr. Jósa András a.) 

Viszonylagossága és a mathematikai fogalomalkotás. 
Az ismerés — (Il. Pauler Ákos a.) 

— -száma. A primitiv gyökök — (I. Szily Kálmán a.) 
— -számáról. A primitiv gyökök — (Il. Szily Kálmán a.) 

Viszota Gyula dr. A M. Tud. Akadémia czímere. (Akad. 
értes. 169.) 

— A , Stadium" (Gróf Széchenyi István) megírásának. 
története. (Akad. értes. 214.) . 

— A ,Stadium" megjelenésének története. (Il. ,gr. 
Széchenyi István munkái." II. sorozat, II. kötet.) 

— A, Tüdománytár" története. (Akad. ért. 243., 248/249.) 
— Az Akadémia emlékserlegei. (Akad. értes. 230.) 
— Bajza levele Széchenyihez az , Aurora" és , Tudo- 

mánytár" ügyében. (Akad. értes. 218.) 
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. — Viszota Gyula dr. Dobozy Mihály és hitvese történeté- 
. — nek költői feldolgozásai. (Irod. tört. közl. XIII. 1/2.) 

. — Döbrentey Gábor levelei Schedel- (Toldy Ferencz)- 
hez. (Akad. értes. 208.) 

ztás Egykorú tudósítások a M. Tud. Akadémia megalapí- 
tásáról. 1. Comáromi István. — 2. Barkassy Imre. — 
3. Kazinczy András. — 4.., ESEN Borbála. (Akad. 

 értes. 144.) 
— Eötvös és Trefort tölvezett folyóirata, a ,Pesti Havi 

Irat." (Akad. értes. 207.) 
.— EG VEESZÁSTBI Kisfaludy Károlyra. (Irod. tört. közl. 

X. 1/3. 
. — — U. az. Pótközlemény. (Irod. tört. közl. X. 4.) 

. — Kazinczy Ferencz jegyzetei. (Irod. tört. közl. XVI. 2/3.) 
— — — működése az Akadémiában. (Akad. értes. 240.) 

8 580 Kisfaludy Károly , Murány ostromá"-nak forrása. 
(Irod. tört. közl. VIII. 1.) 

. — — Sándor a Recensiókról. (Akad. értes. 206.) 
— — — és az 1809-iki insurrectió. (Akad. ért. 236/237.) 
— — — Uliszszes és Penelope" czímű tragédiája. 
ra, tört. közl. XVII. 4.) 

— Révai, Verseghy és a tiszti szótárak. (Nyelvt. közl. 
XXXV. ELET 

— Széchenyi és Czuczor Gergely. (Akad. értes. 253.) 
"— — és Kazinczy. (Akad. értes. 229.) 
.— "Tagajánlások az Akadémiában. A  iegalakulástól 

1847-ig. (Akad. értes. 202/203.) 
— Gróf Teleki József mellszobra az Akadémiában. 

. (Akad. értes. 208.) 
.— (1. Szily Kálmán és Viszota Gyula a. is.) 
Visszalépés a kisérlettől. (I. Angyal Pál a.) 
— -tekintés a budapesti VIII. nemzetközi egészségügyi 

és demographiai congressus eredményeire. (Athe- 

"  — naeum III. 4.) 
Visztulán Zavichostnál 1657 április 22-én.. Átkelés a — 

Melléklet. (Hadtört. közl. V. 1.) 
Va 
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Vita Nuova-j ja. Dante — (I. Ferenczi Zoltán. a.) úg? 

Vitéz-alapítványi pályázatról. Jelentés a — (Akad. 
értes. 29, 30, 53, 113, 125, 173, 245.) 

Vitéz Géza. Dr. Ilyefalvi — Hatásköri biráskodás és a ma- 
gyar hatásköri biróság szervezete. (Athen. XVIII. 1/2.) " 

— —  — Társadalom és közigazgatás. KEVESEBB 
XVI. 3/4., XVII. 1—4.) 

— Imréhez. "Pálházi Göncz Miklós Prédikátor levele - ÉVŐ 
(Irod. tört. közl. XV. 3.) 

"— János Pontificaléja. Ifj. — (I. dr. Borovszky Samu 23 
— -jutalomra. Pályázat a — (Akad. értes. 2, 221, 226.) 
— Kádár István éneke. Rákóczy György 1657-iki had- 

járatából — (I. Deák Ferencz a.) 
Vitézei. Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés — 

(Hadtört. közl. VI. 2. és ,G—y" a. is.) 
— -ről. Két egri — (I. dr. Illéssy János a.) 
— -ség. Becsvágy és — (Hadtört. közl. IV. 2.) 
— -ségéről. Egy franczia költő a magyar nők — ((I.. 

Barkó Dénes a.) 
Vitkovics Gábor rendes tag T 1902. julius 7. (Akad. 

értes. 161.) 
Vitkóczi templomról. A -— (I. Némethy Lajos a.) 

Viúból. Epidot a Val di — (I. Toborffy Zoltán a.) 

Vivianitok ismeretéhez. Adatok a magyar — (I. Kren- 
ner József S. a.) 

Vígjáték pályázatról. Jelentés a br. Bánffy Dezsőtől 
kitűzött történeti — (I. Vadnai Károly a.) 

— -ai. Publius Terentius Afer — (Il. , Terentius" a.) 
— — -nak magyar fordítása. Terentius — (Il. P. Thew- 

rewk Emil a.) 
— -ának viszonya a színpadhoz. -A renaissance fran- 

czia — (1. Haraszti Gyula a.) . 
— -író. Kisfaludy Sándor mint — (Il. dr. Császár E. a.) 
— -ok a 40-es években. A magyar politikai és. irány — 

(I. Berczik Árpád a.) 
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E. Víz Borolyásá a őr molekulás concentratiójára. A táp- 
ése . lálék és ÁÍVÓ — (I. Bársony Tivadar és Szász Tibor a.). 

Jó ere SZÍVTE. Vizsgálatok a gyomorba vitt — (I. 24 
— — Friedrich Vilmos és Stricker Mór a.) s 

3 7 . szerepéhez a szervezetben. Adatok a — (1. Landauer 
. — Ármin a.) 

BEK -szintes . lengések a földnehézség erőterében. Nagy 
. — kitérésű — (I. Tangil Károly a.) 

tö . -tartalom ingadozása. A központi idegrendszer chemiai 
. összetételének változásáról a veszettség folyamán. A — 
És ő. Udránszky László a.) 

. — — vezető ólomcső Bregetióból. (I. Darnay Kálmán a.) 

. — Vízállása és a csapadék. Folyóink — (I. Hegyfoky 
. Kabos a) 

.  — -ben. A gázok oldhatóságáról — (1. Winkler Lajos a.) i 
— — — — A szénhydrogének haloidszármazékainak oldé- k. 
. — " konysága — (I. Rex Sándor a.) ú 

. — — — Az oxygéngáz oldhatósága — (I. Winkler Lajos a.) 

; ES zek mikrofaunájának ismeretéhez. Adatok az alföldi 
— — székes — (I. Daday Jenő a.) 
sa Vizelet guantitativ-chemiai összetételéhez. Adatok az 

. első életnapok folyamán elválasztott — .(. dr. Schiff 
e Ernő a.) 
ása energiatartalmának ismeretéhez. Adat az emberi — 

. ——— (I. Tangl Ferencz a) 

cl ő hág Vizes .oldatainak elméletéhez. Adatok a sókeverékek — 

— — (I. Liebermann Leo és Bugarszky István a.) . 

rdegegga oldatban. A bróm hatásáról. acetaldehydre — (l. 

— — Bugarszky István a.) 
. a — A bróméshangyasav egymásra hatásának mecha- 
— —— nismusa — (I. Bognár Gusztáv a.) — 
. — — -ok felületi feszültségérő ől. (I. Zemplén Géza a.) 

" 
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Vizének chemiai elemzése. A kérői kénes ásványvizek 
és a kolozsi nagy sóstó — (Il. Hankó Vilmos a.) 

— hőmérsékleti viszonyairól. A margitszigeti  Artesi 
3 kút — (1. Kalecsinszky Sándor a.) 
— elemzése. Az óvári-i vasas forrás — (1. Neumann Zs. a.) 
— -fogójáról. A szalánczi várromról és — (1. Myskovszky 

Viktor a.) 
— -forrás elemzése. A gyertyánligeti vasas savanyú — 

(I. dr. Hankó Vilmos a.) 

Vízszentelő kereszt a nemz. Múzeumban. Athosi — (l. 
Supka Géza a.) 

Vizakna, Kiscsür, Kistorony műemlékei. (1. Halaváts Gy. a.) 

Vizaknai Antal. Az 1910. év végén tartandó magyar 
népszámlálásról. Kivonat. (Akad. értes. 250.) 

Vizsolyi pohár. A — (I. Mihalik József a.) 

VIlach kérdéshez. A — (1. Thallóczy Lajos a.) 

Vocabularium Öeremissicum. (1. Szilasi Móricz a.) 
— linguae éuvasicae. (1. Paasonen H. a.) 

Vocalismus kialakulásához. Az ófelnémet — (Il. Schmidt 
Henrik a.) 

, Voci populare dall-Ungheria." (Akad. értes. 80.) 
Vogul evangéliom , úute" szava. A — (1. dr. Munkácsi B. a.) 
— és magyar névszói összetételek. (1. Szilasi Móricz a.) 
— , figura ethmologica" kérdéséhez. A — (I. dr. Mun- 

kácsi Bernát a.) B 
— határozók. A — (Il. Beke Ödön a.) 
— infinitivus. A — (I. Gombocz Zoltán a.) I 
— — használata, tekintettel a magyarra. (1. Pólay V. a.) 
— ", isten-nyila". A — (I. dr. Munkácsi Bernát a.) 

— ,khals". A — (I. dr. Munkácsi Bernát a.) 

— khals? Van-e , senki" jelentésű középlozvai — Kérdés 
a felsőlozvai vogul nyelvjárásra vonatkozólag. (I. 
Vasverő Rajmund a.) 

— nép ősi hitvilága. A — (I. dr. Munkácsi Bernát a.) 
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a ; j Vogul népköltési gyűjtemény. 

va . I. kötet: Regék és énekek a világ teremtéséről. 
KERESSE 7 1. füzet: Vogul szövegek és fordításaik. 
7 SSE Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyo- 
ME mányai alapján közzéteszi dr. Munkácsi 

Bernát. 172 lap. 1892. "3. — 

. — Kiegészítő füzet. Bevezetés: A vogul- 
osztják népköltés irodalma s főbb sajátsá- 
gai. — A vogul nép ősi hitvilága. — Tárgyi 
és nyelvi magyarázatok. Irta dr. Munkácsi 
Bernát. CDIV és 173—291 lap. 1902.  6— 

— — U. a. Ismerteti Gombocz Zoltán. (Nyelvtud. 
közlem. XXXIII. 1.) 

II. kötet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző 
igéi. 1. füzet: Vogul szövegek és fordí- 
tásaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal 
hagyományai alapján közzéteszi dr. Mun- — 

ESEK. kácsi Bernát. IV és 431 lap. 1892. 8.— 

LKEZÉS 2. füzet: A vogulok ősi hitvilága: Bál- 
as ványistenségek. A természeti jelenségek 

mythikai alakjai. Mythikai állatok és nö- 
vények. A samán istenidézés és bűbájosság. 
Áldozat és imádság. 497 lap. 1910.  10.— 

- ——— III. kötet: Medveénekek. 1. füzet. Vogul szövegek 
és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly 
Antal hagyományai alapján közzéteszi dr. 
Munkácsi B. IV és 539lap.1893. — 10.— 

IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, 
;  medveünnepi színjátékok, állaténekek, me- 

sék, találós mesék, néprajzi apróságok, föld- 
rajzi névjegyzék. Első füzet: Vogul szöve- 
gek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly 

éle a Antal bagyományai alapján közzéteszi dr. 
S-be Munkácsi Bernát. VIII és 4401. 1897.  8.— 
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Vogul nyelv idegen elemei. A — Sört Gombocz Zoltán a) 3 
" — — török elemeihez. Adalékok a — (I. Gombocz 6. 

Zoltán a.) ; 

— — -járás. A felső-lozvai — (I. dr. Munkácsi B. a.) 

— — — A vogul nyelvjárások szóragozása. IV.: A 
kondai — (Il. dr. Munkácsi Bernát a.) 

. — nyelvjárások szóragozása. A — Bevezetés. I. Éjszaki 
. —— vogul nyelvjárások. —  Ejszaki vogul nyelvmutat- 

ványok (fodítással és jegyzetekkel). — II. ergé 
lozvai vogul nyelvjárás nyelvmutatványokkal. ((. dr 
Munkácsi Bernát a.) 

— — szóragozások. A — (Il. Ugor füzetek 11. a. is.) 
— nyelvjárásra vonatkozólag. Van-e , senki" EST z 

középlozvai vogul khals? — Kérőés a felső. — (1. 
Vasverő Rajmund a.)" 

— a -mutatványok. Fordítással és jágyzetekket A 
vogul nyelvjárások szóragozása: Bevezetés. — Il. 
Ejszaki vögul nyelvjárás. Éjszaki — él. dr. MudkKácsi 
Bernát a.) 

— -osztják 2. személyrag. A — (I. dr. Munkácsi Bernát a.) 
— — népköltés irodalma s főbb sajátságai (I. dr. Mun- 

kácsi Bernát a.) 
— szó. Egy homályos — (I. Budenz József a.) 

— — -jegyzék. (1. Szilasi Móricz és Trócsányi Zol- 
tán a. is.) 

— szóképzés. A — (Il. Szabó Dezső a.) 

— szövegek és fordításaik. (I. n Vogul népköltési gyűjte- 
mény" I. kötet a.) 

— tanulmányút. (Nyelvt. közl. XXXIV. 1) 

— -ban. Ragtalan határozók a — (I. Beke Ödön a.) 
—  -ok ősi hitvilága. A — (I. , Vogul népköltési gyűjte- 

mény" II. 2.) 
— — pogány ősvallása. A — (I. dr. Munkácsi B. a.) 
— — vallásos költészete. A — (1. dr. Munkácsi B. a.) 
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3 CZ de "Vozüt 2 M. AZ Orosz regény. Francziából fordí- 
" — totta Huszár Imre. Két kötet. Kis 89. 253 és 224 

. lap. 1908. (Könyvkiadó Vállalat. Új folyam. LXXIV. 

. kötet. 1908—1910.) " Ára fűzve itt E 
BEES t . egész vászonkötésben  12.— 

— —— Voinovich Géza. Madách kisebb költeményei. Részlet. 
BESs (Akad. értes. 252.) . 
. —— — Idősb gróf Teleki László irodalmi munkássága. (road, 

BESSS tört. közl. IX. 2.) 

Voith Ferdinand vezérkari őrnagy emlékirata Meskó 
.. — tábornok visszavonulásáról az 1809-iki győri csata 
. — után. (Hadtört. közl. VII. 2.) 

. Vojnits Tivadarné jutalomról. Jelentés az özv. — (I. 
Alexander Bernát, Ferenczi Zoltán, Heinrich Gusz- 

— —— táv és Négyesy László a.) 
. —— Volenszky Gyula. Kőkoporsókról a  Keresztes-mezőn 

— ———— [Torda-Aranyos m.] (Arch. értes. XV.- 1.) 

. — Volf György. A honfoglaló magyarok műveltsége. (Akad. 
. — értes. 90.) 

— —— — A magyar helyesírás alapja. Kivonat. (Akad. ért. 81.) 
. ————. — A tudomány szabadságáért. (Nyelvtudom.  közlem. 

i XXVI. 3.) 
— Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar hon- 

ú foglalás. (Nyelvtud. közlem. XXVII. 1/3.) 
.  ———— — — U. a. kivonata. (Akad. értes. 86.) 
— — — Az ó-szlovén nyelv hazája. (Nyelvtud. közl. XXVI. "BE : 
— —— — Befejező szó ,A glagolita é és az ószlovén nyelv 

hazája" czímű értekezéshez. (Nyelvtudom. közlem. 
XXVII. 1.) 

— Birálati jelentés a , Német és magyar szólások" 
czímű pályamunkáról. (Akad. értes. 48.) : 

— Első keresztény térítőink, nyelvünk, irásunk és tör- 
ténetünk tanubizonysága szerint. 109 lap. 1896. 2.40 

AES c8 . — — Ószlovén, újszlovén. (Nyelvtud. közlem. XXV. 2.) 



1162 Volf— Vörös 

Volf György r. tag T 1897. szept. 13-án. (Akad. ért. 
101. és Nyelvtud. közl. XXVŐI. 3. a. is.) 

— szülőházánál. Elmondctta Négyesy László It. Török-- 
Bálinton 1907. szept. 15. (Akad. értes. 215.) 

— (Il. , Nyelvemléktár" XIV. kötet a. is.) 

Volga folyónak legrégibb ismeretes mordvin neve? 
Indogermán eredetű-e a — (Il. Paasonen H. a.) 

Volta melletti harczban. 1848 jul. 27. Egy járőr hős- 
tette a — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

Vonalok elméletéhez. A harmadrendű görbe — (I. Vályi 
Gyula a.) 

Vonólánczos ívtartók grafikai elmélete. A — (1. Kherndl 
Antal a.) 

Vonzásai és taszításai. Együttesen lengő elemi jnsgtes 
. — sek — (I. Fröhlich Izidor a.) 
-— -áról különböző anyagú testekre. A föld —- (1. B. 

Eötvös Loránd a.) — 
Vonzóerejéről. A Szent Gellérthegy — (1. B. Eötvös 

Loránd a.) — 
Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. Ass (1. id. 

dr. Entz Géza a.) ; ő 
Votiv kezecske bronzból, Ravazdról. Ábra. Antik — 

(Arch. értes. XVIII. 1.) Vg 
Votják nyelvészeti irodalom. (1. Szilasi Móricz a.) 
— nyelvtan. (Nyelvt. közl. XXVI. 2.) 
— szóegyezések. Zürjén és — (1. Vasverő Rajmund a.) 
— szótár. (1. dr. Munkácsi Bernát a.) 
— -török szóegyeztetések. (Il. Paasonen H. a.) 
— -ban. A locativus-féle határozók a — (I. Fokos 

Dávid a.) ; 
Völgyszakaszából. Újabb barlangok az erdélyi Ercz- 

hegység övéből és a Fejér-Körös hunyadmegyei — 
(1. Téglás Gábor a.) 

Vöröslátás alkonyatban. ,, Vérfoltok" hómezőn és — í8 
Schulek Vilmos a.) 
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Vörösmarty — Wahrmann 1168 

. — Vörösmarty Mihály. A , Marót bán" meséje. (Akad. 
értes. 230.) 

— ,A vén czigány" franczia változata. (1. Bertha S. a.) 
..  — árvák érdekében. Deák Ferencz levele a .— (I. Rexa 

" Dezső a.) 
. . — emlékezete. A M. T. Akadémia 1900. decz. 3-án 

tartott rendkivüli összes ülése. I. Elnöki megnyitó. 
B. Eötvös Loránd elnöktől. — II. Ünnepi beszéd. 
Gyulai Pál r. tagtól. (Akad. értes. 132.) 

— és kora. (1. Sebestyén Gyula a.) 
— mért bujdosott 1849-ben. (I. ,, U" a.) 

— és Czuczor iskolai nyelvtanai. (1. dr. Illésy János a.) 
— hoz. B. Wesselényi levelei — (1. Ferenczi Zoltán a.) 

Vöröstoronyi szorosok közé eső hegyvidék védelmében. 
A rozsnyói castrum s a szerepe a törcsvári és — 
(I. Téglás Gábor: , Ujabb adatok Dacia hadszerve- 
zetéhez" a.) 

Vöttauban. Zrinyi Miklós a költő ereklyéi — (1. Maj- 
. — láth Béla a.) 
Vrbely és Füleky emlékérme. (1. ,,H." a.) 

Waczulik László. A vaáli római feliratos koporsóról. 
(Arch. értes. XXX. 1.) 

Wagner phraseologiája. (1. Dr. Kármán Mór a.) 

—. — István. Balassa-gyarmati leletről. (Arch. értes. XVII. 1.) 
— Ipolykeszi őssír. (Arch. értes. XVII. 2.) 
."— Nográdvármegyei múzeum-egylet Balassa- Gyarmaton. 

(Arch. értes. XII. 3.) 
— János. A magyarországi Catautoák ismertetése. 

(Centaurea Hungariae.) 11 szövegközti képpel és 10 
táblával. 183 lap. 1910. (Math. és t. t. közlem. 
XXX. 6.) 4.— 

Wahrmann Mór alapítványa. (Akad. értes. 44.) 

. Wahrmann-jutalomról. Jelentés a — (Il. Akad. értes. 
125, 161, 195., Lipthay Sándor, Földes Béla és 

. Wartha Vincze a. is.) 



na 

1164 " Waldapfel— Weiszmann 

Waldapfel János. A Zrinyiászó XII. :és a , Toldi" Iv. 
éneke. (Irod. tört. közlem. XII. 1.) 

— Arany , Hegedű"-jéről. (Irod. tört. közlem. X. 1.) 

Waldeyer Vilmos. ktag beszéde Mihalkovics Géza r. 
tag ravatalánál. 1899. julius 15-én. (Akad. kis 
sítő 120.) 

, Waltharius" forrása. A — (I. Heinrich Gusztáv a.) . 

Waltron gróf. Az első magyar nyelvű színi előadás a: 
fővárosban (1784.) és — (I. Bayer József a.) 

Wartha Vincze. Az olasz. keramika remekművei a 
renaissance- korában. (Akad. értes. 114.) 

— Elnöki megnyitó beszéd. (Akad. értes. 234/235.) 
— Jelentés a  Semsey-pályázatokról. IV. (Akad. érte- 

sítő 222/223,) 
— — a Wahrmann-pályázatról. (Akad. értes. a 
Wasserburgban. Mátyás király billikoma — Ábra. 

(Arch. értes. X. 5. és , Hpl." a. is.) 

Weber Arthur. Zrinyi halála. (Hadt. közl. XI. 1/2.) 
Wehnelt-megszakító . magyarázatához. Adatok — (I. 

Klupathy Jenő a.) § 
Weifert-féle gyűjtemény. (I. dr. Réthy László a.) 
— — gyűjteményben. Déli szláv és oláh érmek a — . 

(1. dr. Réthy László a.) 
Weiser István. Tang] Ferencz és — (Il. Tángi Ferencz. 

és Weiser István a.) 
Weiszmann F. Vizsgálatok a belolászkek kiirtásánál 

a női ivarszerveken mutatkozó elváltozásokról (Math. 
és term. tud. értes. VII.) 

Wekerle László dr. Árpád sírjának helye AnGhjÁnUS 
szerint. (Arch. ért. XIV. 3.) 

Wells k. tagról. Duka Tivadar 1. tagtól. Emlékbeszéd 
Spencer — (Emlékbeszédek X. 1.) —.80. . 

Weiszmann F. és Reismann A. (1. Thanhoffer Lajos a.) 



Wenzel— Wesselényi 1165 

Mlészel Gusztáv. Tr. 1812—1891. (Akad. értes. 27.) 
.— TT. (Arch. értes. XI. 5.) 

7288 r. tagról. Vécsey Tamás r. tagtól. Einlékbesződ — 
. — (Emlékbeszédek VIII. 5.) 1.50 

. Wertheimer Ede. A jurátusok felségsértési pöre 1834— 
1837. Kivonat. (Akad. értes. 216.) 

és A reichstadti herczeg politikai állása. (Akad. ért. 155.) a 
HEGSR (Gróf Andrássy Gyula élete és kora. A Magy. Tudom. 

. Akadémia. megbizásából kiadatlan források alapján 
írta Monori — I. kötet: Külügyminiszteri kinevez- 
tetéseig. XXIII és 7832 lap. Arczképpel. 1910. 20.— 

— — — Emlékbeszéd Krones Ferencz k. tag felett. 13 lap. 
. 1904. (Emlékbeszédek XII. 7.) —.30 . 

.  — Fejér kineveztetése a pesti egyetemi könyvtár 
 prefektusává. (Irod tört. közlem. VI. 4.) 

EL rét Magyarország és II. Frigyes Vilmos porosz király. 
. Kivonat. (Akad. értes. 143.) 

. Werther Mór dr. Újabb adalékok a középkori magyar 
hadjáratokhoz. (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

§ Hé: Wesselényi fölkelés híreiről 1666. Bethlen Farkas tudó- 
sítása Naláczi Istvánhoz a — (Hadtört. közl. VIII. 3.) 

— két levele Sopron vármegyéhez az 1655-ik évi hon- 
védelmi törvény végrehajtása iránt. (I. dr. Merényi 
Lajos a.) 

— kiadatlan levele. (I. ponori Thewrewk Emil a.) 

— -féle összeesküvés idejében. Magyar műkincsek 
pusztulása. (1. Takáts Sándor a.) 

. — — történetéhez. Adalékok a — (Hadtört. közl. VII. 5.) 
— Ferencz árczképe. Melléklet. Hadadi — (Hadtört. 

: "közl. . VI. 2.) 
— levelei füleki kapitánysága idejéből. 1629—1644. (I. 

i dr. Merényi Lajos a.) 
 "— nádor. Listi László és — (I. Komáromy András a.) 

"—  — — ellen írt pasguillus. (I. Kemény Lajos a.) 
— -hez. Wesselényi Miklós levele ifj. — (1. Ferenczi Z. a.) 
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Wesselényi Miklós báró levele az Akadémia meg- 
alapításáról. Facsimilével. (Akad. értes. 38.) 
levele ifj. Wesselényi  Ferenczhez. (1. Ferenczi 
Zoltán a.) 3 
levelei  barátjaihoz, Bártfai Lászlóhoz és Jósika 
Miklóshoz. (Il. Pap Károly a.) 
— Báró Kemény Zsigmondhoz. (1. Ferenczi Zoltán a.) 
— Vörösmartyhoz. (Il. Ferenczi Zoltán a.) 
levelezése iróbarátaival. (1. Pap Károly a.) 
levelezéséből. Kiadatlan levelek gróf Széchenyi Ist- 
ván és — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 
pesti szintársulatának történetéhez. (1. Bayer 548 a.) 
szobránál. Beöthy Zsolt r. tag szept. 18-án Zilahon 
tartott emlékbeszéde. (Akad. értes. 154.) 
társulatánál. Szinházi élet — (I. Bayer József a.) 
végperczei. (1. Éble Gábor a.) 

-hoz. Báró Kemény levelei — (Il. Ferenczi Zoltán a.) 
— Kölcsey Ferencz levelei — (I. Ferenczi Zoltán a.) 

-né klastromi feljegyzései. (I. Friedreich István a.) 

Weszelovszky Károly dr. Éghajlati viszonyok Árva- 
váralján. 1850—1884-ig terjedő észlelések alapján. 
27(3—558 lap. 1891. (Math. és term. tud. közlem. 
XXIV. 8.) 3.60 

— — U. a. kivonata. (Akad értes. 33.) 

Weszely Ödön. (I. Payot Gyula a.) 

Wichmann György. At §, s, z, § ész hangok törté-. 
nete a moldvai csángó nyelvben. (I. Nyelvtud. közl. 
XXXVII. 3.) 

— Három finn-ugor bogyónév: I. Bogyó. II. F. marja. 
III. F. muurain. (Nyelvt. közl. XXXVIII. 3.) 

— Mutatvány az urzsumi cseremiszek költészetéből. 
(Nyelvt. közl. XXXVIII. 3.) 

— Válasz , Kubinyi Mózes: A moldvai csángók nyelv- 
járásához" czímű czikkére. (Nyelvtudom. közlem. 
XXXVIII. 3.) 
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Wieseler Frigyes k. tag T 1892. deczember 3. (Akad, 
értes. 41.) 

. Wiklund K. B. Az indogermán és a finn-ugor nyelvek 
ősrokonságának kérdéséhez. (Nyelvtudom. közlem. 
XXXVII. 1/2.) 5 

Wildner Ödön dr. (I. Le Play a.) 
Willkühr. A szepesi jog. Zipser — (1. dr. Demkó 

Kálmán a.) 

.Wimmer. A bezenyei rumás fibulák. L. F. A. — 3 
ábrával. (Arch. értes. XIV. 1.) 

Winkler Elemér. A nagyszebeni ötvösök mesterjegyeinek 
ellenőrző táblája. 21 ábrával. (Arch. értes. XXX. 5.) 

.— Henrik. A magyar művelődés ősi elemei. Kivonat. 
(Akad. értes, 135.) 

.— Lajos. A gázok absorptiocoefficiensének a hőmér- 
sékkel való változásának törvényszerűségéről. (Math. 

. "- és term. tud. értes. XXIV. 1.) 
— A gázok oldhatóságáról vízben. (Math. és term. tud. 

BEtos- EX. 1. 2. 5/6, 80/9:, X..1., XIX.-1: XXV2E 
és Akad. értes.:-11, 19, 23.) . 

— Az albuminoid- és proteid- ammonia meghatározásá- 
ról. (Math. és term. tud. értes. XX. 2.) Á 

. — Az oxygéngáz oldhatósága vízben. (Math. és term. 
— — tud. értes. VII. 8/9.) 
Winter György, Bártfa város birájának  arczképes 

zászlója és  emlékköve Bártfán. (1. Myskovszky 
Viktor a.) ; 

Wittenbergi akadémián a XVI. században tanult ma- 
gyar ifjak latin versei, mint forrásművek és pótlá- 
sok a Magyar Athenáshoz. A — (1. Koncz József a.) 

— egyetem alapításának négyszázéves emlékünnepe al- 
kalmából. Utóhangok a — (I. Stromp László a.) 

Wittich Béla. Füzérvidéki őskori telepekről. (1. Arch. 
értes. XXX. 4.) 



SETŐBZ Wittinger — Wosinszky 

Wittinger Antal. Kőszegi ásatásáról. (Arch. értesítő 
eV 1) 

Wittmann Ferencz. A budapesti centrale szolgáltatta 
váltakozó áram vizsgálata. (Math. és term. tudom. 
értes. XXIV. 1.) 

—- A leydeni batteria és inductorium árama lefolyásá- 
nak vizsgálata és objectiv előállítása. (Math. és term. 
tud. értes. XXI. 4.) 

— Optikai módszer periodikus elektromos áramok ki- 
sérleti GEEESZGÁSÁTIK (Math. és term. tud. értes. 
EX. 1 8/9.) 

— Változó áram- és mágneses jelenségek TEÁS 
(Math. és term. tud. értes. XXII. 5. 

Wlassics; Gyula. A tettesség és részesség tana. A m. 
t. Akadémia által a Sztrókay-jutalommal koszorúzott 
pályamunka. (A bűnkisérlet és bevégzett bűncselek- 
mény. A tettesség és részesség tana I. kötetének 
teljesen átdolgozott új kiadása.) XVII és 711 lap. 
18983. 12.— 

— Az okság (causalitas) és részesség a magyar bün- 
tetőjogban. Kivonat. (Akad. értes. 44.) 

— Bizottsági jelentés az akadémiai nagyjutalom és a 
. Marczibányi-mellékjutalomról. (Akad. értes. 30, 202.) 

— Zrinyi Miklós emlékezete. (Akad. értes. 176/ ízt ) 
Wodianer Albert báró alapítványa. Id. — (Akad. 

értes. 124.) 
— -jutalomról. Jelentés a báró — (Il. Heidék G. a.) 
— -féle néptanítói jutalomról. Jelentés a — (1. Szily. 

Kálmán és Akad. értes. 184. a. is.) 
Wolfsbergit. Magyarországi — (I. Krénner József S. a.) 

Wosinszky Mór. A bonyhádvidéki bronzlelet. 3 képes 
táblával. (Arch. értes. X. 1.) 

— — czikói (Tolna "m.) sírmező. (Arch. közl. XVII.) 
— — BE ásatások 1892-ben. 17 ábrával. (Arch. 

értes. 8 9 



08 Wosinszky Mór. A harczi (Tolna m.) földvárról. 
1 ábrával. (Arch. értes. XII. 4.) 

— — — — hasogatott kőeszközök nehány ritkább alakja. 

TÉN: Es 1 . "ey. 

Képes táblával. (Arch. értes. X. 2.) 
VSA — —. kaposvülgyi népvándorláskori üst. 3 képpel. 

(Arch. értes. XI. 5.) 
.  —, — lengyeli telep agancs- és csonteszközei. (Arch. 

értes. XIII. 2.) 
. — — — — csiszolt kőeszközei s azok készítési módja. 

(Arch. értes. XIII. 3.) 
zett nagy-mányoki népvándorláskori sírlelet. 2 képes 

zA egz táblával. (Arch. értes. X. 5.) 
— — varasdi (Tolna m.) népvándorláskori Sírmezőről. 

(Arch. értes. XIV. ő 
17 ábruval. (Arch. 

Örtes: 9. ég va sé A 
—- Az abaligeti cseppkőbarlang és kél közelében lévő 

rómaikori sírhantok. (Arch. értes. XII. 5.) 
— Az őskor mész-betétes diszítésű agyagművessége. 
: Kivonat. (Akad. értes. 170.) 
szösés Ú. . az. 166. lap. 1447 ábrával. (Történ. értek. 

Meki) 12.— 
— Adatok az őskori . mészbetétes agyagművességhez. 5 
.. képes táblával. (Arch. értes. XXIV. 3.) 
— Alsónyéki ásatások. 1 képes táblával és 5 ábrával. 

(Arch. értes. XIV. 4.) 
— — Ágatások Gerjenben. Képes "táblával. (Arch. értes. 

XI. 4.) 
— Emlékbeszéd Bertrand Sándor k. tag fölött. 18 lap. 

1904. (Emlékbeszédek XII. 8.) —.830 
sé Ékszerek a lengyeli neolith-kori sírmezőkről. Képes 

táblával. (Arch. értes. XI. 2.) 
— Gerjeni ásatások 1891-ben. (Arch. értes. XII. 3.) 

— Leletek a lengyeli őskori telepről. Kivonat. (Akad. 

.—: értes. 13.) 
— — U. az. (Arch. közlem. XVI.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. T4 
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Wosinszky Mór.  Lengyeli ásatások 1888-ban. 2 ábrá- 
3 val. (Arch. értes. IX. 4.) 

. — Mélyített diszű őskori cdénsekről 1 képes táblával. 
5 (Arch. értes. XXIII. 5.) 
— Nagymányoki népvándorláskori sírlelet. 9 képes táb- 

lával. (Arch. értes. X. 5.) 
— Praehistorikus talpcsöves edények. . Képes táblával, 

(Arch. értes. XI. 3.) 
— Ráczegresi leletekről. 2 képes táblával. (Arch. értes. 

22§ HERE ő 
— Regöli leletekről. (Arch. értes. XVI. 2.) 
— 1.t. T 1907. febr. 22-én. (Akad. értes. 209. és Arch. 

, értes. XXVII.. 2.) 
— — — felett. Emlékbeszéd — (Il. DENAT Tivadar a) 

Wundt a nyelv eredetéről. Paul és — (I. Gombocz Z. a.) 

Wüllerstorf báró és a szabadkereskedés " meghonosí- 
tása az osztrák-magyar monarchiában. (1. dr. Mat- 
lekovits Sándor a.) 

Würgendorfi éremlelet. (Aréh. értes. XIII. 2.) 

. Würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3. A Blan- 
..  kenstein huszárok a — (Hadtört. közl. XI. 1/2.) 

Wyckii [Hicks] postembryonalis fejlődésmenete. A Cari- 
dina — (1. Daday Jenő a.) 

Hja Alsófehérmegy ei tört. régészeti és természettudomá- 
nyi egylet. (Arch. értes. XVIII. 1., XXII. 4.) 

—- Antik aranyékszer. Ábrával. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
— Aradi Kölcsey-egyesület. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
—  Bacchans mellképe bronzból. 3 ábrával. (Arch. értes. 

; XVII 4) 
-—  Bács-bodroghmegyei történelmi társulat évkönyve. 

(Arch. értes: XVIII. 1.) 
— Biharvármegyei és nagyváradi régészeti. és törté- 

.  nelmi egylet. (Areh. értes. XXIV. 4.) 
— Csanádmegyei rég. társulat. (Arch. értes. IX. 5.) : 
— Délmagyarországi múzeum-társulat. (Arch. ért. XI. 1.) 



Hóvas. főreáliskola XXIII. nssílsje (Arch. értes. 
. XIII. 4.) 

" — Egyházi ülllinesstük történetéhez; (Arch. ért. XXIV.5.) 
est Erdélyi honismertető egyesület. (Arch. értes. X. 3.) 
étel - Erdélyi in szenműégyibt régiség- és éremtáráról. (Arch. 
ms öprtes.. IX. 49. . 
2 — Esztergomvidéki rég. és tört. társulat. Ism. (Arch. 
szesértes. XXI. 5.) 

Éremlelet. (Arch. értes. XIII. 1.) 
Felsőmagyarországi múzeum-egylet. (Arch. ért. X. me. 
Félegyházai múzeum. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
Gyülep.  Misédér.  Puncs. Keleti műveltségszók : 

.  Maszlag. Alkermes. Razzia. — (I. dr. Kúnos I. a.) 
kel Komárommegyei. és városi történet-régészeti egylet 

. ——. múzeuma. (Arch. értes. IX. 5., XIV. 4.) 
. — Lengyelfalvi aranylelet. (Arch. értes: X.:t,) 
. — Mátyáskori emlékek. (Arch. értes. IX. 5.) . s 
E jeeszettörténeti congressus Budapesten. (Arch. 

a 

a értés. XIII. 5.) 
. Nemzeti múzeumi régiségtár újjárendezése. (Arch. 
 értes. XIV. 3.) 

ús; -; Pozsonyi városi múzeum 1902-ben. (Arch. értesítő 
MXEET; :E3) 

.  — — Dr. Schimkó Dániel-féle- érem-. és régiséggyűjtemény. sg Ea 

"2838 (Arch. értes. IX. 5.) 

— —— — Vezető Sopronvármegye és Sopron város  múzeumá- 

—— ban. (Arch. értes. XXIV. 4.) ; sel 

. —— Zrinyi Miklós érme. (Arch. értes. Xx. 4) zén ge 

ség sxzh hangok történetéhez. Adalékok a magyar — SA 55 zi 

——— Melich János a.) : ssigáága 

 x. A vásvármegyei kuülturegyesület. . (Arch. értés. 

is XXIV. 4.) 
LK y. A pácsbodrogmegyei társulat. (Arch. értes. XIX. 4.) 

E —  biharmegyei régészeti és történelmi egyesület. 

"8 pen öves. XIII. 5.) 
Jay sz ZAR 
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keze 

 —— 

men 

. A Budapest székesfővárosi múzeum. Grál értes. 
EXVII. 4.) 
—— fejérmegyei rég. egyesület múzeuma. (Arch. értes. 
XII. 4. 
— hunyadmegyei tört. és rég. társulat. (Arch. értes. 
XI. 4. XVII. 3. XXIV: 4) 
— komárommegyei rég. egylet. (Arch. ért. XII. 3., 
XIII. 4.) 
— közoktatásügyminiszter jelentése a n.. múzeum 5 
érem--és régiségosztályáról. (Arch. értes. XI. 1.) 
— m. n. múzeum ásatásai. (Arch. értes. XIII. 4.) 
— — —  éremtárának gyarapodása. (Arch. értes. 

Aki "£) 
— m.t. Akadémia archaeol. bizottsága. (Arch. értes. 
X, 5.) 
— múzeumi és könyvtári értesítő. (Arch. értesítő 
XXIX. 4.) 
— nagybányai városi múzeum. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
— nagyváradi városi múzeum. (Arch. értes. XXIV. 4.) 
— somogymegyei rég. társulat. (Arch. értes. XII. 4.) 
— történeti kiállítás. (Arch. értes. XVI. 5.) 
— vasmegyei rég. egylet XIX. és XX. évkönyve. 
Ismertetés. (Arch. értes. XIII. 1.) 
Az erdélyi honismertető társulat. (Arch. ért. XIV. 2.) 
—-  — múűúzeumegyesület 1906—1908-ban. (Arch. ért. 
XXIX. 4.) 
— ezredéves kiállítás történeti főcsoportjának jüryje. 
(Arch. értes. XVI. 5.) 
Akadémiai pályakérdések. A Tud. — (Arch. értes, 
XIV. 3.) 
— választások. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
Aguincumi múzeum. (Arch. értes. XIV. 3.) 
Aradi archaeologiai kiállítás. (Arch. értes. X. 4.) 
Biharvármegyei és nagyváradi rég. és történelmi 
egyesület. (Arch. értes. XVIII. 1.) 
Egyetemi előadások. (Arch. értes. XI. 1.) 
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; v. Hontvármegyei történelmi kiállítás. (Arch. értesítő B TVOL 4) 
. — — Két őskori telepről. (Arch. értes. XVII. 1.) 
. — Külföldi hirek magyarországi régiségekről. (Arch. 

 értes. XIII. 5.) 
Sa — szakértők a n. múzeum érem- és régiségtárában. 

——— (Arch. értes. XIV. 4.) 
. ——. — Lakner Ambró és — (I. Lakner Ambró a.) 

. —— — Magyarország történeti emlékei az ezredéves orszá- 
gos kiállításon. (Arch. értes. XVII. 3.) 

. — Mátyás király boroszlói arczképe. (Arch. ért. XXIX.1.) 7. 
. — Megalithikus emlékek a Hebrida szigeteken. 2 ábra. T058 

(Arch. értes. XVI. 1.) sz 
— Pécsi és baranyamegyei múzeum. (Arch. értesítő k 

XVIII. 4.) 8 
. — — Rákosi lelet. (Arch. értes. XIII. 2.) aa 
.  — Régi magyar aranyok Karinthiában: (Arch. ért. XIV. 6 3 -j 

. —— — Régiségek Budapesten. (Arch. értes. XIV. 3.) E. 
. ——— — Schliemann Henrik Tf. (Arch. értes. XI. 1.) 7: ast 
. ——. — Versecz városának múzeuma. (Arch. értes. XIV. 4.) f- 
. —— Xanthium-tövise. A — (Il. Kubacska András a.) a 

. Xantii spinosi L. ocultatis. A. őzerbtövis hazája és ván- fi 
dorlása. De origine atgue itineribus — (1. dr. Borbás i 
Vincze a.) s 948 

. Xantus János I. tag 4 1894. deczember 18-án. (Akad. E. 
:  értes. 65.) Aa 

. — 1. tagról. Mocsáry Sándor Il. tagtól. Emlékbeszéd — A 
9 E mlékbészédek IX: 9 — .60 38 

y. Anarchisták az Egyesült-Államokban. (Athenaeum ke 
SIV:49 ú8 

"— Bács-bodrogvármegyei történelmi társulat. (Arch. 3 
értes. IX. 5.) 4 2888 

—" Borsod-miskolczi múzeum. (Arch. értes. XXIV. 4.) Tre 
81 . — — Délmagyarországi tört. "és rég. múzeumi társulat ré 

közgyűlése. (Arch. értes. XIV. 4.) s 388 



y. 

Szemét 

e 

Erdélyi izéket 7-sn értes:; X. 8., XVII. 1) 
Franczia riadó. (Athenaeum XIV. 2.) 
Hunyadmegyei tört. és rég. társulat. (Arch. ért. X. 83.) 

-. Kray Pál és az öt napra terjedő rajnai Had ását 
1797-ben. (Hadtört. közl. V. 2.) 

-.:1. Lipót pátense a fényűzés ellen. (Hadt. közl. IX. I.) 
 "M. n. múzeum ügye az országgyűlésen. (Arch. értes. 
28-92 
— — —  éremtárának gyarapodása. (Arch. értes; 
IX. 4.) 
Milleniumi kiállítás. (Arch. értes. XIII. 1.) 

. Műtörténeti múzeum" (Arch. értes. XIV. 3.) 
Nógrádmegyei múzeum-társulat. (Arch. értes. XI. 1) 
Szolnok-dobokamegyei irodalmi-, történelmi- és ethno- 
graphiai társulat. (Arch. értes. "XXIV. 4.) 
Tarmahegyi . ásatás. (Arch. értes. IX. 4.) 

. —S. A bajvívások történetéhez. . (Hadtört. közlem. 
VII-:8) 
— bányavidéki végvárak -örségének: folyamodása 
Thurzó Györgyhöz 1609-ben. (Hadtört. közl. VII. 5.) 
—  koronaőrség folyamodásai Thurzó György nádor- "aa 
hoz és az országrendekhez. (Hadtört. közl. X. 1.) . 
— Magyarországon fekvő s egymást szállásaikon - 
felváltó lovasezredek elhelyezési terve 1726. novem- 
ber 1-től kezdve. (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
"Bebek György kapitányi kinevezése. (Hadtört.. közl. 
VAIL: 3. 
Insurgens katonák egyenruházata 1797-ben. (Had- 
tört. közl. VII. 4.) 
Keresztény vallásra tért török rabok fölyarabáásas a 
kamarához. (Hadtört. közl. VIH. 1.) 
Két levél gróf Forgách Ádámról 1663-ból. (Hadtört. 
közl: VI. 53 
Magyar Balázs mondása. (Hadtört. közl. VI.39- 
Nádori küldöttség jelentése a végvárak ügyében 
1612-ből. (Hadtört. közl. VII. 3.) 

Le 
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ss § j 73y. —s. Petky János levele szentpáli Kornis Farkas udvar- 
-"" helyszéki főkirálybiztoshoz, Báthory Zsigmond feje- 

. delem hadbaszállása felől. (Hadtört. közl. VIII. 1.) 
ére E Végváraink a XVI. század közepén. (Hadtört.  köz- 

. lem. V. 4.) 
— Végvárak őrsége 1556-ban. (Hadtört. közl. VIII. 2.) 
— Gróf Zrinyi Miklós 1664-iki téli hadjáratáról. (Had- 

mess tört. közi. V. 5.) 

Y. Z. Újabb adat Nógrád várának 1669-ik évi feladá- 
. " Sához. (Hadtört. közl. VI. 3.) 
Yolland: Artur. (I. dr.. Denison E. Ross a.) 

,—ZzZ" gyakorító képző. A — (I. Szinnyei József a.) 
z, $ és £ hangok története a moldvai csángó. nyelvben. 
A t 5, s, — (1. Wichmann György a.) 

Él. 3 é hangok története a moldvai csángó nyelvben. A t, 3, 
. —— s, z, §$ és — (I. Wichmann György a.) ; 
— . Magyar numismatikai társulat. (Arch. értes. XXIII. 3.) 
— Zombor-sáponyai leletek. (Arch. értes. XVIII. -2/3.) 

. 27—f (x, y) fölület guadraturájához. Adatok a — (I. 
. Geöcze Zoárd a.) 3 

. Zabla a kecskeméti múzeumban. XVI. századi — Ábra. 
(Arch. értes. XVIII. 5.) : : 

Zabláról. Egy pár etruszk — (I. dr. Finály Gábor a.) 

Zabola. (1. Asbóth Oszkár a.) 
Zalamegyei régiségekről. Vas- és — (I. Darnay K. a.) 
— -megyében. Rézkori emlékekről — (I. Darnay Ka 

"— -.Szántói halmok és két magyar lovas sír. A — (l.- 
Darnay Kálmán a.) 

 "— -szent-gróthi ásatás. (1. dr. Pósta Béla a.) 
—  .vári emlékek. (1. Récsey Viktor a.) 
Zalai Béla. A közvetlen tapasztalás összefüggés-rend- 

szere. (Athenaeum XV. 3/4, XVI. .1/2.) 
Zalatna közelében. A Korábia bányászata és kettős Sír- 

mezeje — (I. Téglás Gábor a.) 

i 



TK. . Zalatna— Zászló 

Zalatnai leletek, (1. dr. Könyöki Alajos a.) 
— -án. Fortuna Salutaris és Jupiter szentélye Ampe-c 
humban vagyis a mai — (Il. Téglás Gábor a.) 

Zamojszky János lengyel főcancellárhoz és fővezér- 
hez. Balassa Bálint levele — (1. dr. Szádeczky 
Lajos a.) 

Zavichostnál 1657. április 22-én. Átkelés á Visztulán — 
Melléklet. (Hadtört. közl. V. 1.) 

Zay Károlyhoz. Magyar írók levelei gróf — 8 Gini 
ger Róbert a.) I 

Zágrábi kiállítás. (Arch. értes. XI. 2.) 
— múzeum. A — (I. B. J. a.) 
— — éremgyűjteménye. A — (Arch. értes. X. 4.) 

kJ 

.  — — ban. Thrák vallásbeli emlékek a — (1. dr. Hot. 
üller Viktor a.) 

— székesegyház kincstára. (Il. Boynichich Iván a.) 
— — kincstárában. Keresztalakú ereklyetartó a — (I. 

dr. Boyniécié Iván a.) I 

Záh Felician bűnpöre. (1. Marczali Henrik K 

Zárai ezüst koporsója keletkezéséről. Szent Simeon — 
(I. Pór. Antal és Gerecze Péter a. is.) 

Zárában. Nagy Lajos kelyhe . — (I. Radisics Jenő a.) 
."— Szandály Hránity bosnyák vajda feleségének erek- 

lyetartója — (I. Thallóczy Lajos a.) 
— Szent Simeon ezüst koporsója — (I. Gerecze Péter 

. és dr. Meyer Gotthold Alfréd a. is.) 

Zárda-templom. A lechniczi — (I. Myskovszky Viktor a.) 
— -nak felfedezéséről. A szentmihálykői — (I. dr. 

Cserni Béla a.) " 

Zászlója, Bethlen Gábor. bibor — Egykorú rézmetszet 
után. Melléklet. (Hadtört. közl. III. 3.) 

— és emlékköve Bártfán. Winter György, Bártfa város 338 
birájának arczképes — (1. Myskovszky Viktor a) 

Zászlómentés. (Hadtört. közl. III. 1.) 



té kiiószéstelés a mult században. (I. Király Pál a.) ú 
53 egtgeg tel kiadott Instructio. Az Andrási-ezred — 

vo 

b nák (Arch. értés. XVI. 1.) 
 Sírmező. A — (I. Wosinszky Mór a.) 

, Báró Radvánszky Béla és 

§ . értes. 991.) 
.emplén Géza dr. A kölöülsétsazánt hatása cel- 

. — lulozéra. Kivonat. (1. Akad. értes. 217.) 
5 — U. a. (Math. és term. tud. értes. XXV. 5.) 
— 74 ed fák leveleinek nitrogéntartalmáról. (Math. és 
. — term. tud. értes. XXVI. 5.) 
— Vizes oldatok felületi feszültségéről. (Math. és term. 
. túd. értes. XXV. 1.) 
- — U. a. kivonata. (Akad. értes. 206.) 

— - Győző. A gázok belső surlódási együtthatójának új 
. kisérleti módszerrel való. meghatározása. (Math. és 

." term. tud. értes. XXIII. 4/5.). 
— A legnagyobb energiaforgalom elvéről. (1. Zemplén 

ia eGyőző a.) 
Ö Tsa Próbamérések a gázok belső surlódási együtthatójá- 

. — nak egy új kisérleti módszerrel való meghatározásá- 
. . — hoz. (Math. és term. tud. értes. XIX. 3.) 

. — Vizsgálatok a gázok belső surlódásáról. (Math. és 

"term. tud. értes. XXVII. 2.) 

0 ú "— U. a. Kivonat. (Akad. értes. 230.) 
. Zemplénmegye. (1. Ballagi Géza a.) 
. .— vármegyében. Árpádkori sírleletek — (1. Dókus 

. Gyula aj) 
— — - várakról. A felső — (I. Dudás Gyula a.) 

Zendülés. SEN SE KENT EZÉ tárgyalás 1602-ben. A fü- 

s doki — £ dr. emásutiy András a.) 



ESS1T7ó ; . Zene- Zichy 

Zene. Népdal és palotás — (1. dr. Fraenkel Bertalan BE s 
. — történetéhez a XVII. században. A Kájoni-codex, 

. Adalékok a magyar — (I. Seprődi János a.) lás 
— tudományos. tárgyalása. A magyar — : (X Ponori 

. — Thewrewk Emil a.) 
— -i fejlődése. A magyar népdal — "A dr. Fabó B. áj. 
—- -történeti adalékai. A Kájoni-codex irodalom- és —. 

(1. Seprődi János a.) 
Zeno nevű katona sírkövéről Apulumban.(l. dr. Cserni B. a) 
Zentán. Bronzlelet — (Il. Dudás A. a.) 
,Zérus-meridián és egységes időszámítás" tárgyában , 

a M. Tud. Akadémiához intézett kérdésekre. Válasz 
a — (Akad. értés. 15.) 

Zichy Antal. Az 1843/4-iki összáse yűlés kerületi ülései- 
nek naplója. Kivonat. (Akad. értes. 48., 52.) 

— . Jelentés a. Bródy-jutalomról. (Akad. értes. 89.) 
— Kazinczy Levelezésének vi kötete. Bemutatta — 

(Akad. értes. 73.) 
— Megnyitó beszéd. Tartotta a, január 15-i -1 Széchenyi- aa 

ünnepen. (Akad. értes. 838.) 
— Psychiatria és politika, 11 lap. 1890. tgel értek. 

XV. 5.) ez ORR 
— — TU. a. kivonata. (Akad. értes. 4) 
.—— Gróf Széchenyi István hirlapi czikkei. Előterjeszti — 

. (Akad. értes. 48.) 
— — — ifjúkori levelei. Előterjesztés. (Akad. ért. 59.) 
— — — külföldi útirajzai és följegyzései. Naplói nyo- . 

mán összeállította — Ismertetés. (Akad. értes. 14.) 
— — — levelei szülőihez. (I. gr. Széchenyi István a.) 
— — — mint iró. Kivonat. (Akad. értes. 20.) 
— —. — összes művei. Kivonat. (Akad. értes. 24.) 
— — — -hoz intézett fontosabb levelekről. . Kivonat. 

(Akad. értes. 27, 38.) 3 
— — — megtisztelő Ígvélekről 1827—1835. "Kis 

.. vonat. (Akad. értes. 15.) I 
.— ig. tag. T 1898. május 19-én. (Akad. értes. 118) 
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251 (Zichy Antal ravatalánál. (1. Szász eegsst lá a.) 
: (I. Gróf Széchenyi István a.) 

Edmund gr. T. (Arch. értes. XIV. 1.) 

Jenő gróf harmadik ázsiai útja. (1. Nagy Géza a.) 
— — utazásának állattani eredményei. (I. Horváth 
Géza a.) 
újabb expeditiója. (1. Arch. ért. XVII. 3. és, pl." a.is.) 
legújabb rég. gyűjteménye. (I. dr. Pósta Béla a.) 
t. t. T 1906. decz. 26-án. (Akad. értes." 209. és 
Arch. értes. XXVII. 1.) 
Karolin úrnőhöz. Gróf Széchenyi István levelei gróf 
Festetich Déndsné szül. gróf — (Il. Gróf Széchenyi 
István kiadatlan leveleiből I. és Akad. értes. 172. 
alatt is.) 

. Ziehen Gyula dr. Adalék a budapesti nemz. Múzeum 
. Medusa-domborművei magyarázatához. (Arch. értesítő 
KV 1) 
Anna királyné arczképe. Ábrával. (Arch. ért. XV. 4.) ; 
Antik mythologiai domborművek a n. múzeumban. 
12 ábrával és t képes táblával. (Arch. értes. IX. 4.) 

. Dyonisost ábrázoló bronzszobrocska -a n. múzeum- 
ban. 1 képes táblával. (Arch. értes. XVI. 1.) 

. Herakles bronzszobrocskája a n. múzeumban. Egy 
ábrával. (Arch. értes. XVI. 2.) 
Két pannoniai emlék. I. Tánczosnőt ábrázoló dombor- 
MŰ EE. Oedipus- emlék. 1 képes táblával. (Arch. 
értes. X. 5.) 
Pannoniai dnkonetvek, 6 ábrával. tárt ért. XVII.2.) 
Párhuzam a trieri és budapesti antik gyűjteményes 
közt. (Arch. értes. XIV. 1.) 
Satyr bronzszobrocskája a n. múzeumban. 1 képes 
táblával. (Arch. értes XV. 3.) 

Zilahon tartott emlékbeszéde. Báró Wesselényi Miklós 
szobránál. Beöthy Zsolt r. tag szept. 18-án — (I. 
Akad. értes. 154.) 

a ag , 
12 iro tea 



1180 ; . Zimányi —Zipernowsky 

Zimányi Károly. A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési S 
együtthatói nátrium-fénynél. 72 lap. 1893. 3 tábla 
rajzzal és 2 táblázattal. (Term. tud. értek. XXIII. 2.) 

2.— 
— Az alsósajói cinnabarit kristálytani vizsgálata és az. 

. almadeni cinnabarit EZEÉ te 2 táblával. (Math. 
és term. tud. értes. XXIII. 4/5.) 

— Az antipyrin kristálytani és optikai ismeretéhez. 
(Math. és term. tud. értes. IX. 8/9.) 

— Azurit a. Laurion-hegységből Görögországban. .Ki- es s. 
égés (Akad. értes. 34.) 

— .— U. az. (Math. és term. tud. értes. X. 8/9.) 
sége gy aluminiumphosphat Vashegyről. Gömör vár- "8 

; megyében. (Math. és term. tud. értes. XXVI. 1.) 
—  Hematit a Kakuk-hegyről a Hargitában. Kivonat. 

(Akad. értes. 212/2183.) j 
— Phenakit Braziliából. Kivonat. (Akad. értes. .934/ 235.) : 
— Pyrit Dognácskáról. Kivonat. (Akad. értes. 245.) 7 

."— Pyrit Sajóházáról. 2 táblával. (Math. és term. tud. 
értes. XXVIII. 2.) 

— Vashegyit, egy új bázisos aluminiumhydrophosphát 
Gömör vármegyéből. (Math. és term. tud. ért. XXVII.1.) 

Zimmermann Lajos. Árpádházi királyok pénzei. (Pót- sz 
lék a Magyar Egyetemes Eremtár [Corpus Nummo- 
rum] 1. füzetéhez.) XI lap és 3 tábla. 

— Pótlék a Corpus Nummorum Hungariae (, Magyar 
Egyetemes Éremtár" I. kötet 1. füzetéhez). 49. XI lap. 
és 3 tábla. 1904. (Pótlékul.) 

— Mihály bécsi könyvnyomtató levele Nádasdy Ferencz- 
nek. (Irod. tört. közl. III. 1.) . 

Zinkhydrosulfit néhány alkalmazása. A hydrokénessav, 
illetőleg a — (I. Iosvay Lajos a.) 

Zipernowsky Károly. Elektromos üzem alkalmazása tá- 
volsávi forgalmú vasutakon. Kivonat. (Akad. értes. 
52. és Math. és term. tud. értes. XII. 4/5.) 



— ber 17-én. "a. Gömöry. Gaj 
.  Zivatarokról. A — (I. Hegyfoky Kabos a.) 
. Zlinszky Aladár dr. Arany János balladaforrásai. (Irod. 
. tört. közlem. X. 1/3.) 
"— — kisebb történeti költeményei. (Irod. tört. közlem. 

XI. 3/4.) 
j 8 . Zoapon, Biula zoapon. Butaul — (1. Nagy Géza a.) 

— Butaul zoapon, Biula — (1. Nagy Géza a.) 
. — Zodarioidae. (I. Chyzer és  Kulezynszki: Araneae 

. hung. II. 2.) 
§ Be Gyula. A Magyar Oklevél- Szótár. Kivonat. (Akad. 

. értes. 200/201.) 
sel ,est" szó vitájához. (Nyelvt. közl. XXVII. 1.) 
"— Oklevél-Szótárhoz. (Nyelvt. közl. XXXV. 1.) 
— új Nagy Szótár föladatáról. Kivonat. (Akad. 
értes. 110.) 
Árpádkori szók magyarázatához .(Nyelvt. közl.XXVI.2.) 
Elvonás általi szóképzés. (Nyelvtud. közl. XXIII. 2.) 
Helyreigazítás. (Irod. tört. közl. XIX. 2.) 
Irni fogna. (Nyelvt. közlem. XXVI. 3.) . 
Kérelem a Magyar Oklevél-Szótár olvasóihoz. (Akad, 

. értes. 178.) 
, Mátyusföld nyelvjárása" birálatához. (Nyelvt. közl. 
XXIII. 4. 

 "— Mondattani buvárlatok. (Nyelvt. közlem. XXIII. 1/2.) 
. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. 25 mel- 

léklettel és 1 szövegközi hasonmással. Lex. 8". IV. 
. és 296 lap. 1894. . . (Elfogyott.) 

. . — — Nyelvtörténeti adatok Debreczen városának régi 
íg jegyzőkönyveiből. (Nyelvt. közlem. XXVI.3.). 

—. Öszvér. (Nyelvt. közlem. XXVI. 1.) 7 
— Pete. (Nyelvt. közlem. XXVI. 3.) 
—- Pankétomos. (Nyelvt. közlem. XXIX. 1.) 



ve 

3 EL TES EN Let Zolnai— Zománcz 

. Zolnai Gyula. , Simonyi, Tüzetes Magyar Ny elvtana. 
: 8 . (Nyelvtud. közlem. XXVI. 

- Szótárírás nálunk és a külföldön. Részlet. (akad. AZA 
értes. 239.) Ek 

- XV. századbeli lass az Egyetemi Könyvtárban. ÉS 
. (Nyelvt. közlem. XXV. 1.) Ai 

. Zoltai Lajos. Adatok a Csokonai család életéhez. (lrod. 

"tört. közt. XV.19 - 
Zománcz. A középkori magyar sodronyos — (AÁTroB: 2-8 

értes. XII. 5.) pe 
Lengyelországban. A magyar sodronyos — a. Lepszky 

. Lénárd a.) 
Harczias Frigyes kardján. A sodrony — (I. Hpl. hl i 

. történetéből. Ujabb tanulmányok a . vésett aljú — 
(I. dr. Supka Géza a.) köp, 
-os aranycsat. Renaissancekori — Ábra.(Arch. ért. XI.1. d 
— boglár a XVI. századból a n. múzeumban. Er- 58 

.délyi — Ábra. (Arch. értes. XV.1)  : Tt ÉROR 
— bronzlánczról. A jászberényi — (I. Hild Viktor a.) 
— emlék a n. múzeumban. Két sodrony — (l. dr. 
Éber László a) : 
— ékszerek a vaskorból a n. - múzeumban. (E Bása 41 
Tischler Ottó a.) tő 
— kereszt Bakacs Tamás sírjáról. (I. BA a B s b) a . 
— korona a nürnbergi germán múzeumban. Sod- 3 
rony — (I. Kövér Béla Aj 
— korong a tatai leletből. Ábra. (Arch. ért. XII. 49 
"— művek külföldi múzeumokban. Magyar sodrony — — 
(I. Mihalik József a.) 
— -ostyatartó. Középkori — - Ábra. (Arch. ért. XII. 4.) 
— rézlap a n. múzeumban. A megdicsőült Christus 
XIV. századi — Ábra. (Arch. értés. XV. 1.) : 
-ozott délszláv csattról. Egy — (I. Mihalik József aj 
-ról. Az-, erdélyi" — (I. Kövér Béla a.) 
-ú kehely a kassai ev. ref. eklézsia tulajdonában. 
Sodronyos c (1. Mihalik József a.) s ; § 



.— L út TÖLGA Imre a. is.) ; 
- múzeum. A — (Arch. értes. XXIII. 4.) 
. Sáponya-pusztai bronzleletről és a kladovói kincsről. 

. . A — (I. Gubitza Kálmán a.) 
— szerb ötvösökről a XVII. és XVIII. században. (1. 
. ifj. Frey Imre a.) 

8 KSS feletek; (1. .—z:" a) 
— — leletről. A — 7. Dudás Gyula a.) 

Zoologia vagy  physiologia köréből. Pályázathirdetés 
a — (Akad. értes. 170.) 

. (Akad. értes. 21.) 

3 ,Zord idő" czímű regényének forrásaihoz. Adatok Ke- 
. mény Zsigmond — (I. Loósz István a.) 

. — hallgatói. (Irod. tört. közl. I. 4.) ki. 
. — Adatok két könyv történetéhez a XVIII. század 
. — utolsó negyedében. (Irod. tört. közl. XVIII. 1.) 

Egyleveles nyomtatványok s irodalomtörténeti ada- 

jege tört. közl. V.- 1.) 

.. tört. közlem. XI. 2.) 
— Ismeretlen hungaricum I. Lipót korából. Ül tört. 

Ms eKözk XIII. 3.). 

. gyarok számára. (Irod. tört. közl. I. 4.) 

ő Zólyom- -lipcsei várban. A  Rubigall-féle ajtó . a — 6 
. ábrával. (1. Huszka József a.) 
. — .i régiség-kiállítás. (I. Lipcsey József a.) 

. — -megye monografiáia. (I. Grünwald Béla a.) 
"" — — őŐstelepei. Ji s Tomka Gyula a.) 

SES -sáponyai lelet ügyőben. A — (Arch. értes. XVIII. 3.) E ; 

; sZ -i kiadványai 1832—1890-ig. A M. Tud. Akadémia - sz dat 

Zoropseoidae. (Il. Chyzer és K. Araneae hung. II. 2.) 
.oványi Jenő. A hardewijki egyetem magyarországi § 

tok a kolozsvári reformátusok belső znig keksz 5 

x 7 és . Két alapítvány hollandiai egyetemeken tanuló ma- : ké vi 



ssáás I ezetühzeetk zkenő 3 
4. 

. Zólyom-megyei kirándulása. Az ÖLNÉÉOK rég. társulat — B 

(1. dr. Szendrei János a.) 

Zöhls Arthur. Konek Frigyes és — (1. Konek Eiiryés 
Zöhls Arthur a.) 

Zöldkötrachytjai. Körmöczbánya és északi vidékötek 
kőzetei. A Ferdinánd altárna — (1. Teschler Gy. a.) 

Zrinyi ellen. Montecuccoli röpirata — (1. Hadt. okmányt. 9.) 
— -eknek tulajdonított emlékek. A — (I. dr. Szendrei J. a.) 

— és Machiavelli. (1. Kőrösi Sándor a.) 
— halála. (I. Weber Arthur a.) 
— -iratok a cs. és kiír. hadi levéltárban 1603-ból. (I. 

Szepesi G.9a.) 

. Zrinyi Miklós gróf, a költő és hadvezér arczképe. Mel-. 
. . léklet. (Hadtört. közl. II.- 1.) 
— a szigetvári hős arczképe. (Melléklet.) Zund Mátyás 

egykorú rézmetszetének kisebbített másolata, mely 
Szigetvár látképét is mutatja. (Hadtört. közl. IV. 2.) 

— — költő ereklyéi Vöttauban. (1. Majláth Béla a.) 
— a Szigetvári hős életére vonatkozó levelek és ok- 

iratok. Közrebocsátja Barabás Samu. (I. , Magy. tört. 
emlékek" I. 29/30.) 

— egy kiadatlan költeménye. (Hadtört. közl. II. 3.) 
— emlékezete. (1. Wlassics Gyula a.) 
— érme. (I. ,x." a.) : 
— a költő és hadvezér hadtudományi elvei. (1. Rónai 

Horváth Jenő a.) 
— hadtudományi elveinek forrása. (I. Thury József a.) 
— munkái. Zrinyi Miklós arczképével. Sajtó alá ren-. 

dezte, bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel el- 
látta Rónai Horváth Jenő. 403 lap. 1891. 4.— 

— halálára 1664-ből. Néhány siralmas énekek — (1. Bleyer 
Jakab a.) 

— haláláról. (1. Thallóczy Lajos a.) 
— a költő és hadvezér haláláról. Egykorú tudósítások - us 

(I. Koncz Józset 2 a LA 



nes Zrinyiteta: 1185 

pe inyi Miklós gr. jelentése Kanizsa élelmezéséről és 
. —. Dobry erődnek a törökök által történt bevételéről 

. — 1604-ben. (. Szepessy F. a.) 
. — Kanizsa előtt 1664-ben. (I. Rónai Horváth Jenő a.) 

— — — költői művei. A M. Tud. Akadémia irodalomtört. bi- 
E . — zottságának megbizásából a költő kéziratai alapján 
— —— Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel kisérte Széchy 
32 . Károly I. tag. Széchy Károly jegyzeteit sajtó alá 

. — rendezte s hagyatékának felhasználásával a beveze- 
3 (ök Badics Ferencz Il. tag. XLVII és 428 lap. 

IZSÁK B 16.— 
. — könyvtára. (I. Majláth Béla és Irod. tört. közl. IV. 1.) 

. — levelezése. Ismertetés. (Akad. értes. 98.) 

. — mint hadvezér. (1. Rónai Horváth Jenő a.) 

. — horvát bán között az 1691-iki erdélyi hadjárat tár- 

. —— gyában folyt vita. Montecuccoli Raymond császári 
.  . . vezér és — (1. Hadtört. okmánytár 9.) 

. — — — horvát bán felelete. [Hadtört. okmánytár.) (Had- 
— — tört. közlem. III. 3.) 
. — munkáit II. Rákóczy Ferencz fejedelemnek ajánlja. 
8 s £osasattes Ferencz tábornok  dedicatiója, mellyel — 

———— (Hadtört. közlém. II. 4.) 
. ——— — 1664-iki téli hadjáratáról. (I. , ys—" a.) 
. —— — — -— — Levelek — (I. Koncz József a.) 

. ——. — Péter mozgalmaihoz 1670-ben. Adalékok I. Rákóczy 
7 Ferencz és — (Il. Koncz József a.) 

. —— — -nek a portával való alkudozásaihoz. (1. K. J. a.) 

. — Zrinyiász. A —(1. Thúry József a.) 

. ——— — kelte és költője. A — (I. Kanyaró Ferencz a.) 
aa — XII. és a Toldi IV. éneke. A — (I. Waldapfel J. a.) 

" Zrinyivár. A régi és új — Melléklet. (Hadtört. közlem. 
EV 

— melletti császári tábor ; Montecuccoli Rajmund gróf 
tábornagy és fővezér vázlata, melyet a császárhoz tett 
jelentéséhez csatolt. Melléklet. A — (Hadt. közl. IV. 3.) 

Akadémiai könyvjegyzék. 1911. 76 



1186 tk Zsarol— Zsigmond 

Zsarol. 1: Melich János a.) 

Zsák J. Rudolf. Adat a Bihar vármegyei sztészet gi 
történetéhez. (Irod. tört. közl. XII. 3.) 

— Bessenyei György levelei. (Irod. tört. közl. X. 3.) 
— Bélmezei Fráter Pál verse feleségéhez, 1660 körül. 

"  . (írod. tört. közl.-XL 1.) 
— Czobor Mihály, a , Chariclea" első magyar fordítója. 

(Irod. tört. közl. XI. 1.) 
— Egy Toldi Miklós és Györgyre vonatkozó ismeretlen 

oklevél. (Irod. tört. közl. XII. 3. 
— Martinovics Ignácz levelei. (Irod. tört. közl. XVII. 4.) 
— Obernyik levéle Kölcsey haláláról (Irod. tört. közl. X.2.) 
— Pray György egy ismeretlen művéről. (Irod. tört. 

közl. XII. 3.) 
— Széchenyi és Kossuth két kiadatlan levele. (Irod. 

tört. közl. XIII. 1.) Í 
Zsákodi bronztükörről. 1 ábrával. Az oláh — (1. Téglás I. a.) 

Zsebrák. (Il. M. J. a.) 

Zsidó ezrede. II. József császár — (Hadt. közl. IV. 4.) 
— sírkövek. Jelvényes ókori — (1. dr. Krausz S. a.) 
— socialismus Oroszországban. (Athenaeum XII. 1.) 
— temetője. Magyarország legrégibb — (Il. dr. Kauf- 

man Dávid a.) 

Zsigmond ellen, 1562. A székelyek lázadása János — 
(I. Székely József a.) 

— király. (I. Hadtört. okmánytár 1. szám a.) 
— — arczképe. Melléklet. (Hadtört. közl. V. 5.) 
— —. pozsonyi várában lévő hadi sátrainak jegyzéke 

1629 és 1630-ban. (I. dr. Szendrei János a.) 
— — sárkányrendjét ábrázoló régi hímzés a müncheni . . 

n. múzeumban. Ábra. (Arch. értes. XIX. 5.) 
— király viszonya Milanóhoz és Velenczéhez római 

útja idejében. (I. Áldásy Antal a.) 
— — -nak. (1. Hadtört. okmánytár 3. szám a.) 
— — két honvédelmi szabályzata. (I. ESELlos S. a.) 



Zsigmond— Zsold 1187 

Zsigmond-kori oklevéltár előmunkálatai. (I. Fejérpataky 
. László és Akad. értes. 27.) 

. — levele. (I. Hadtört. okmánytár 7.) 

. — Zsigmondy Gusztáv T. (Arch. értes. XV. 4.) 

. — — Vilmos I. tagról. Emlékbeszéd — Péch Antall, 

Jóka ördöge. (Irod. tört. közlem. IX. 1.) 

; 7 Mihály. Emlékbeszéd Haán Lajos 1. tag felett. 33 
. lap. 1893. (Emlékbeszédek VII. 9.) —.60 

j képpel. 32 lap. 1907. (Emlékbeszédek XIII.5.)  —.60 
— — Szathmáry György Il. tag fölött. 31 lap. 1899. 

; (Emlékbeszédek X. 2.) —.60 
. — Nemzetek szerepe az emberiség történetében. (Akad. 

MEg értés. 148.) 
. —— — Petőfi halálának 50 éves emlékünnepén. Zsilinszky 
. — Mihály r. tag Segesvárott julius 30-án tartott be- 
. —— széde. (Akad. értes. 117.) 

—- Széchenyi és a nemzetiségi kérdés. (Akad. értes. 54.) 
— Taine Hippolit A. mint történetíró. (Akad. ért. 63.) 

"5  — — U. az. 45 lap. 1895. (Történ. értek. XVI. 5.) —.80 

. —— Zsirképződés kérdéséhez a májban. Adatok a — (Il. 
ESSÉK Plósz Pál a.) 

. — —- -ok olvadáspontjának jelentősége a gyomor mecha- 
nikai működésében. A — (1. Tangl Ferencz és Er- 

cé délyi Sándor a.) 5 3 
— -savak egy általános synthesise. A phenyl — (I. 

Mauthner Nándor a.) 
— — -sorhoz tartozó nehány diamin fiziologiai hatásá- 

"7R ; ról. A — (I. Baumann Jenő és Udránszky László a.) . 
— — — -tartalmának meghatározásáról. Új módszer a tej — 
————.. (1. Liebermann Leó és Székely S. a.) 

. — Zsoldja. III. Károly hadseregének hadi létszáma és — 
. —— (li Gömöry Gusztáv a.) 

Mt : 75 

— — tagtól. (Emlékbeszédek VI. 14.) —.50 7 

. Zsilinszky Aladár. A gonosz asszony meséje és Arany 

§ — — Báró Radvánszky Béla t. és ig. tag fölött. Arcz- 

Cd skan jdr a ket ágy 

lá ÉSE ara az aa 02 a B 



1188 Zsoldos—Zvonarics 

Zsoldos Ignácz javaslata gr. Széchenyi István érde- 
. meinek törvénybe iktatása iránt. (1. Jónás Káróly 34 3 

Zsolnai plébánia-templom.. A — (Il. ,ab." a) 0 

Zsoltárai., A Festetics-codex bűnbánó — (Il. Katona L. a 
— -költészet a XVI. és XVII. századbán. A magyas ú a 

protestáns —- (1. Császár Ernő a.) 

Zsombori László jegyzetei vesd ezé tagyő Kérdés — (I. Es 
Király Pál a.) 

. Zsögöd Benő. Jelentés az Első magyar általános bis: 2 
tosító társaság pályázatáról. (Akad. értes. 152/1583.) 7. 

. Zsugorított csontvázakról. Kőkori — (I. dr. Mahler E. a.) 3 9. 

Zsuppáig, vagyis a Bisztra-Temes egyesülésénél fékvő 70. 
. Tibiscumig vezető nyugati útvonal helyrajza, had- 
állásának stratégiai és közgazdasági jelentősége. A 77 
Tabulá-Peutingeriana hármas dáciai útvonalából AZ 
Uj-Palánkától — (I. Téglás Gábor a.) 

Zughi régiségekről. Tisza — (I. Kovách Albert Ke s 

Zuhatagok sziklafölirataihoz. Az aldunai — (Arch. ért. A z ; 
XIV. 1. és Téglás Gábor a. is.) 

Zürichi múzeum szines ablaktáblája. A — (I. Pór A. a.) 
— — -ban. Czimereket ábrázoló festett üvegablak 

I. Ferdinánd korából a — Ábra. (Arch. ért. XXII.2.) 7 
— — — 1438-ból. Ábra. Színes ablak a — - (Arch. 

értes. XXII. 3.) : 
. — új múzeumokról. A müncheni és — tt. táj 

Zürjén és votják szóegyezések. (1. Vasverő Rajmund a.) 
— -ben. Az ,n" egyes számú 2-ik HASESRTOŐ a — (Il. 

Budenz József a.) 
Zvonarics István levele. (I. Kemény Lajos a.) 
— és György életéhez. (1. Kemény Lajos a.) 7 i "a 
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