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Könyvszemle

Az itt nem látható alcímekbõl az is kide-
rülne, hogy a könyv nemcsak a matematikai
analízis akkoriban kikristályosodott alapfo-
galmait, alaptételeit és alkalmazási lehetõ-
ségeit tartalmazza, ezeken túl az olvasó meg-
találja benne pl. a differenciálgeometria, a
valós függvénytan és a topológia elemeit is.

A könyv harmadik kiadása (a másodiknak
változatlan lenyomata) a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia támogatásával jelent meg,
és remélhetõ, hogy sokáig hasznos tárháza
lesz a matematika ama területeinek, amelyek
a matematikát felsõfokon tanuló hallgatók-
nak kötelezõ tananyagai. (Typotex, Buda-
pest, 2001. 703+606 o.)

Scharnitzky Viktor
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Szívbetegség: Környezet,
stressz és nemi különbségek

Heart Diease: Environment, Stress, and
Gender címmel megjelent a NATO Tudo-
mányos Sorozat: Élet és Magatartástudomá-
nyok (NATO Science Series: Life and
Behavioural Sciences) legújabb kötete. Szer-
kesztõi Gerdi Weidner, Kopp Mária és Mar-
gareta Kristenson.

A kötet az ún. közép-kelet-európai egész-
ségi paradoxon okait vizsgálja. Arra a kér-
désre keresi a választ, hogy miért lett maga-
sabb (elsõsorban a középkorú férfiak köré-
ben) a halálozási arány, mint az 1930-as
években, miközben az 1960-as években a
közép-kelet-európai halálozási és megbete-
gedési arányok jobbak voltak számos nyu-
gat-európai országénál. Ez a rendkívül rövid
idõ alatt lezajlott változás „természetes kí-

sérleti szituációnak” tekinthetõ, amely nem
magyarázható genetikai tényezõkkel, és
rávilágít arra, hogy a társadalmi környezet
változásai milyen mechanizmusokon keresz-
tül vezethetnek egészségromláshoz, milyen
magyarázata lehet az egészségromlás igen
jelentõs nemi különbségeinek, és mikor ká-
ros a stressz. A kötet szerzõi számos diszciplí-
na igen neves nemzetközi szakértõi, akik a
demográfia, epidemiológia, egészségtudo-
mány és klinikai orvostudomány, pszicho-
lógia és szociológia perspektívájából vizs-
gálják a kérdéskört. A kötet alapjául szolgáló,
Budapesten megrendezett konferenciáról a
Science-ben Richard Stone készített interjút
a szerzõkkel Stressz: láthatalan kéz a kelet-
európai halálozás hátterében címmel.
(Stress: the invisible hand in Eastern Europe’s
death rates, Science, 288, pp.1732-33.)

A kötet ára 90 USD, ill. 95 euró. Meg-
rendelhetõ az order@iospress.nl címen.


