
ÚJ OLASZ 
TUDOMÁNYOS KÖNYVEK

BÖLCSELET, POLITIKA

A q u i l a n t i , e r a n c e s c o : Linee fonda- 
mentali di storia 'della filosofia. Vol. I : 
Introduzione. Genova —  Roma, 1942. 
VIII+219 11. 11 Líra.

A görög-római filozófia. A keresztény 
filozófia. Platón Phaidon-jának egy rész
letével. Áttekintő táblázatokkal. II. kiad.

Croce, B en ed etto . L ’Opera filosofica, 
storica e letteraria di Benedetto Croce. Bari, 
é. n. Laterza kiad. VIII+363 11. 30 Líra.

♦Biblioteca di cultura moderna» 367. sz.

Olasz és külföldi írók és kritikusok 
tanulmányai. Benedetto Croce bibliográ
fiájával 1920— 1941. évekről.

R en si, G iuseppe : Spinoza. Milano, F. 
Ili Bocca, 1942. VI-t-194 11. 20 Líra.

«Storia universale della filosofia* 40. sz.

Romano, P a o lo  : Silvio Spaventa. Bio
gráfia politica. Bari, 1942, Ed. Laterza, 
348 11. I. tábla. 35 Líra.

♦Biblioteca di cultura moderna* 366. sz.

Az abruzzói politikus életét rekonstruálja 
levelezése alapján a szerző —  amelyben 
sok eddig még kiadatlan levelet is közöl. 
Leírja a Bourbonok börtönében töltött 
éveit, amelyekben börtöntársa Luigi Set- 
tembrini volt. Érdekesen világít rá ez a 
politikus egyéniség az olasz egységet elő
készítő politikai gondolkodásmódra és be
pillantást nyújt a múlt század második 
felének olasz szellemi és gazdasági életébe 
is. Politikai elméletének ismertetéséhez a 
szerző elsősorban is Spaventa 1877 és 1886 
között mondott parlamenti beszédeit hasz
nálja fel. Bibliográfiával és névmutatóval.

T ilg h er , A d r ia n o : II casualismo cri- 
tico. L’Oggetto. II Dato. II Tempó. II Caso. 
Roma, 1942. Ed. Bárdi. 106 11. 12 Líra.

Négy tanulmányában a szerző —  ame
lyek közül a harmadik Bilychnis c. művé
ben (Roma, 1920), majd később külön
nyomatban is megjelent —  egy oly filozó
fiai kísérletet mutat be, mely az abszolút 
idealizmus és a realizmus hiányosságait 
van hivatva pótolni, vagyis a kazualiz- 
musig jut előre.
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MEZŐGAZDASÁG, MÉRNÖKI ÉS ORVOSI TUDOMÁNOK

Ce st e l l i, G u id i Carlo  : Meccanica dei 
terreni e stabilitá delle fondazioni. Milano, 
1942, Hoepli. XII-t-339 Ü., szövegközti 
képekkel. 65 Líra.

«Biblioteca tecnica».

G ar o g lio , P ie r  G io v an n i : Trattato di 
enologia. Enciclopedia vitivinicola moderna. 
Voll. V. Firenze, 1942. 1095 11., 289 kép, 
95 táblázat, 12 grafikon. 350 Líra.

A mű fejezetbeosztása: I. A mustok és 
a borok kémiai és fizikai vizsgálatai; II. 
Térfogat és súlyvizsgálatok; III. Az egy
szerű és a részletes vizsgálatok nemzetközi 
egyezménye; IV. A must és a bor termé
szetes és mesterséges alkatrészeinek vizs
gálata ; V. A must és a bor fiziko-kémiai 
vizsgálatának alapelvei; VI. A szőlészet 
és a borászat melléktermékeinek vizsgá
lata ; VII. A mezőgazdasági és ipari alko
hol ; VIII. A borecet és az ecetgyártás;
IX. A szőlészetben és a borászatban alkal

mazott iparcikkek, védekezőszerek stb. 
vizsgálata.

Messin i, Ma r ia n o : Trattato di terapia 
clinica. Cesare Frugoni bevezetésével. Vol. 
I. Torino, 1942. U. T. E. T„ XVI+1156U., 
szövegképekkel, vk. 430 Líra.

Mo r e t t i, B runo  : Vilié. Esetnpi di vilié, 
piccole case priváté di abitazione scelti fra 
le opere piu recenti degli artisti di tutto il 
mondo. I. sorozat. II. kiad. Milano, 1942. 
1942. Ed. Hoepli. V III+ 17111.166 tábla., 
vk. 90 Lira.

A mű 17 nemzet 1x0 építészének több 
mint 150 építészeti alkotását mutatja be 
(alaprajzokkal).

Sa n te r r a , L ü i g i: II cemento armato. 
Vol. I .: La tecnica e la statica. Milano, 
Ed. Hoepli, VIII. kiad. XX+379 ll- 
246 szövegképpel. 48 Líra.

IRODALOMTÖRTÉNET, KÉPZŐMŰVÉSZET

Cr o c e, B e n ed et to  : Aneddottoi di varia 
letteratura. Vol. I.— III: Napoli, 1942,. 
Ed. Ricciardi. VIII+445, 509 és 450 11. 
140 Líra.

Cr o c e, B e n e d e t t o  : Poesia e non
poesia. Note sulla letteratura europea dél 
secolo decimonono. III. kiad. Bari, 1942. 
Ed. Laterza. VIII4-337 11. 45 Líra.

«Scritti di storia letteraria e politica» 
18. sz.

Fiocco, G iu seppe  : Giorgione. Bergamo, 
1942, Istituto Italiano di Arti Grafiche. 
48 11., 145 tábla. 60 Líra.

Lom bardini, A c h i l le :  Anatómia pit- 
torica. VIII. kiad. Sajtó alá rendezte G. 
Alberti. Milano, 1942. Ed. Hoepli. VIII +  
+223 11., 57 metszettel és sok szövegkép
pel. 15 Líra.

Ma g g in i, F ra n cesco : Introduzione allo 
stúdió di Dante. II. kiad. Bari, 1942. Ed. 
Laterza. 154 11. 15 Líra.

«Biblioteca di cultura moderna* 290. sz.

Mondadori, A lberto— T o fa n e lli, A r- 
t u r o : II Tesoretto. Almanacco dello
«Specchioi> 1942/XX. Milano, 1942. Ed. 
Mondadori. 507 11. 25 Lira.

N a r d i, B r u n o : Dante e la cultura
medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca. 
Bari, 1942. Ed. Laterza. XII+344 11. 
40 Líra.

«Biblioteca di cultura moderna* 368. sz.

U ssan i, V incenzo  : Scritti di filologia e 
umanitá. Napoli, 1942. Ed. Ricciardi. 
XXVII+378 11. 50 Líra.

V alg im ig li, Ma n a r a : Poeti e filosofi 
di Grecia. II. kiad. Bari, I942- Ed. Laterza. 
352 11. 35 Líra.

«Biblioteca di cultura moderna* 351. sz.
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BIBLIOGRÁFIA

La bibliografia italiana. Roma, 1942. 
I. R. C. E. XVIII+248 11. 15 Líra.

«Bibliografie dél ventennio».
Az olasz könyvészeinek G. Fumagalli 

óta (1923) az első nagy összefoglalása, 
mely a nemzetközi módszereknek meg
felelően az egyes tudományágak szerint 
csoportosítja az anyagot. Á jelen kötet 
bevezetését G. Avanzi írta és az olasz 
bibliográfia általános szempontjainak le
fektetése után rövid történeti áttekintést 
is ad. Az anyag öt nagy főcsoportra osz
lik : bibliológia, bibliográfia, könyvtárak 
és könyvtárközigazgatás, a grafikus mű
vészetek technikája, az írói tulajdonjog és 
a könyvkiadással kapcsolatos törvény
hozási intézkedések. Három jegyzék egé
szíti ki a kötetet: az inkunábulumok
katalógusa, könyvészeti kiállításoknak és 
bibliográfiai munkákkal foglalkozó tudó
soknak a jegyzéke, valamint a bibliográfiai 
és bibliológiai időszaki lapok jegyzéke.

Geografia e viaggi. Roma, 1941. I. R. 
C. E. XVI+194. 11. 10 Lira.

«Bibliografie dél ventennio».
A kötetet E. Migliorini állította össze 

s bevezetésében meghatározza azokat az 
elveket, amelyek szerint a földrajzi anyag 
összeállításánál eljárt, körülhatárolja to
vábbá munkája keretébe felvett rokon 
tudományágak területét is.

Istituto di Studi Romani. Catalogo delle 
pubblicazioni. Indice analitico. Roma, 1941. 
Istituto di Studi Romani. 240 11., 12. tábla.
10 L-ra.

Komplett katalógus az 1940. év végéig.

Letteratura Italiana. Roma, 1941., I. R. 
C. E., 238 11. 15 Lira.

«Bibliografie dél ventennio».
A bevezetésben N. Sapegno rövid át

tekintést ad az olasz irodalomtörténet 
főbb irányairól az 1921— 1941. időszak
ban. Az általános munkák felsorolása 
után a könyv egyes századok irodalma 
szerint tagozódik. A XVIII., XlX. és 
XX. század még ezen belül a költészet, 
próza, színmű, irodalmi kritika, irodalmi

tanulmány, bibliográfia, levél és memoir- 
irodalom, antológia fejezetekre tagozódik.

Scienze economiche e sociali. Roma, 
1941. I. R. C. E. XXIV+167 11., 10 Lira.

«Bibliografie dél ventennio».
Agostino degli Espinosa bevezetésében 

azt a lényeges változást érinti, amely a 
((Szociális tudományok* kiterjedésében és 
értelmezésében 1921 óta létrejött. Az ered
mény, amelyet ez a kötet bibliográfikusan 
is demonstrál, nemcsak a pozitivizmus 
elleni küzdelmet szemlélteti, hanem az új 
európai ideológiának is az alapját képezi. 
A közgazdaságtudományoknak ma már 
nemcsak elméleti jelentőségük van, hanem 
mélyen az életbe vágnak és az egyes orszá
gok létét vagy nemlétét jelentik. A köz
gazdaságtudományoknak már nemcsak ha- 
torázott irányai, hanem számos mellék
területe is van. A szerző felosztásában 
megkülönbözteti az elméleti és a gyakor
lati közgazdaságtant, a tiszta és a 
politikailag alkalmazott közgazdaságot, 
statisztikát, szociológiát, közgazdaság
tudomány-történetet, népesedéstörténetet, 
mezőgazdasági és ipari földrajzot stb., 
megadva a megfelelő szakfolyóiratok 
jegyzékét is.

M ussolini e il Fascismo. Roma, 1941. 
I. R. C. E. XXXI+81 11., xo Lira.

((Bibliografie dél ventennio».
A bevezetésben Sulis röviden össze

foglalja a fasizmus történetét, amelynek 
eredete nem egy tanban, hanem egy férfi
ben, Mussolini-ben rejlik. Épp ezért az 
új olasz államéletre vonatkozó irodalom 
szigorúan összefügg Mussolini egyéniségé
vel. A bibliográfia a következőképpen 
tagozódik : I. Áz olasz egység kialakulásá
tól a világháborúig ; II. Mussolini; III. 
A fasizmus eredete és története. IV. 
A fasizmus elmélete. V. A korporativ 
fasiszta állam ; VI. A fasiszta politika;
VII. A Birodalom ; VIII. A fajelmélet.

Scienze naturali. Roma, 1941.1. R. C. E. 
XII+101. 11., 10 Lira.

((Bibliografie dél ventennio*.
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Az anyag felosztásában nem pusztán 
tudományos és nem is pusztán biblio
gráfiai szempontok érvényesülnek, ha
nem M. La Stella a két elv összeegyezte
tésével állította össze a kötetet, mely a 
következő főfej ezetekre oszlik: paleontó- 
gráfia, paleontológia, geológia, általános 
élettan, antropoglógia, embriológia, ge
netika, fiziológia, táplálkozástan, bota
nika, állattan, zootechnika és a természet- 
tudományok története.

Scienze religiose. Filosofia. Pedagógia. 
Roma, 1941. I. R. C. E. 160. 11., 10. Lira

«Bibliografie dél ventennio».
Elsősorban is teológiai bibliográfia, 

amely azonban kiterjeszkedik a vallás- 
történetre, az egyházi művészetre, biblia
kutatásra stb. Természetesen kapcsolódik 
a bibliográfia ilyen körülmények között 
a filozófiával, a filozófia történettel és bizo
nyos fokig a szellemtörténettel. Végül

foglalkozik az utóbbi évtizedekben rend
kívül megsokasodott pedagógiai irodalom
ami is.

Studi storici militari. Etnográfia popo- 
lare. Roma, 1941. I. R. C. E. 214. 11.,
10 Lira.

«Bibliografie dél ventennio».
A hadtörténeti részt Federico Curato 

vezeti be s különösen kiemeli a XV— XVI. 
századi majdnem egyedülálló olasz katonai 
irodalmat, felsorolva azonban az azóta 
is nagy számban megjelenő ily irányú 
munkákat. A néprajzi résznél igen érez
hető, hogy az olasz nagyművészetek kul
tusza ezt a tudományágat eddig bizonyos 
fokig elnyomta. Érdekesek azonban az 
utóbbi két évtizedben ebben az irányban 
is megindult kutatásokat feldolgozó mun
kák, melyeknek pontos bibliográfiáját ta
láljuk meg.
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