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Szász Pál:
A differenciál-
és integrálszámítás elemei

A magyar egyetemek, fõiskolák matemati-
kaoktatása a 20. században világhírû volt. Eh-
hez elsõsorban kiváló, oktatni is tudó mate-
matikusokra és kitûnõ (tan)könyvekre volt
szükség. Az itthon és külföldön egyaránt isko-
lát teremtõ matematikusokról egyre gyak-
rabban esik szó, a magyar nyelvû tanköny-
vekrõl és tankönyvként is használható
monográfiákról már kevésbé.

Hogy egy tankönyv szakmai szempont-
ból korrekt, könnyen érthetõ és tanulható,
az többek között azzal is mérhetõ, hogy hány
intézményben használják kötelezõ vagy
fakultatív módon, azaz hányan tanulnak be-
lõle, milyen hosszú ideig van a piacon.

Szász Pál professzor könyve az elsõ ki-
adástól (1936) a  harmadikig (2001) eltelt
65 év alatt a matematikai analízis meghatá-
rozó tankönyve volt, és remélhetõleg a jövõ-
ben is fontos szerepe lesz.

Fejér Lipót az elsõ kiadás elõszavában a
mû módszertani eredményeinek méltatása
után a következõket írta: „Én úgy vélem, hogy
Szász Pál e minden ízében átgondolt, ala-
posságot matematikai intelligenciával egye-
sítõ könyve irodalmunk igazi nyeresége, és
összes fõiskolánk matematikai hallgatóságá-
nak, de a magánúton tanulóknak is, bizo-
nyára hasznára és örömére fog szolgálni.”

A második kiadás (1951) terjedelme az
elsõéhez képest számottevõen (több mint
40 %-kal) megnövekedett, minden benne
volt, ami az egyetemi analízis-oktatáshoz
szükséges. Aprólékos, pontos, ötletes bizo-
nyításokkal volt tele, és nagyon sok olyan
ismeret is helyet kapott benne, amely ebben
a könyvben jelent meg elõször. A könyvben
szereplõ (tan)anyag teljességére jellemzõ,
hogy (sok-sok éven át) ha valaki pl. elfelej-
tette egy-egy tétel pontos feltételeit, szöve-

gét, netán bizonyítását, az volt az útbaigazítás:
nézd meg a Pali bácsit! Ha ott nem találod,
akkor az nincs is! (Elnézést a közvetlen meg-
szólításért, de nekünk, akik tanítványai lehet-
tünk, Szász Pál professzor úr és megszemé-
lyesített könyve a Pali bácsi  volt.)

A két kötetbe rendezett hatalmas mennyi-
ségû ismeret 10 fõ fejezetre oszlik. Csak ezek
címét felsorolva is látható, hogy a matematika
mekkora területét fedi le a könyvben össze-
foglalt ismeretanyag: 1. A valós számok / Egy-
és többváltozós függvény  – 2. Differenciál-
hányados / Határozott és határozatlan in-
tegrál  – 3.  Elemi függvények  – 4. Az integ-
rálszámítás egyes részei  – 5. Végtelen sorok
– 6. Interpolációs formulák / Ortogonális
polinom-sorozatok / Trigonometrikus poli-
nomok  – 7. Trigonometrikus sorok / In-
terpoláció- és quadratúra-sorozatok / A gam-
ma függvény  – 8. Másodrendû lineáris diffe-
renciálegyenlet / Paraméteres integrál  – 9.
Többszörös integrálok / Többváltozós diffe-
renciálható függvények / Vonalintegrálok  –
10. A komplex változó függvényei
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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
fõiskolai tanár (Budapesti Mûszaki Fõiskola)

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.
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a
30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 ki-
nyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után a
szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, tele-
fonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt álta-
lában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg
félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le-
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-

lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a köz-
lemény végén, abc sorrendben adjuk meg, a
lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az
irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a szö-
vegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azonos
szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több tanul-
mányra hivatkozik valaki, akkor a közleményeket
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkü-
lönböztetni mind a szövegben, mind az iroda-
lomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak különös
figyelmet a bibliográfiai adatoknak a szöveg-
ben, illetõleg az irodalomjegyzékben való egyez-
tetésére! Miután a Magyar Tudomány nem szak-
folyóirat, a közlemények csak a legfontosabb
hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organiza-
tion of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture.
Houghton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models
in Biology and Psychology. In: Krech, D., Klein,
G. S. (eds) Theoretical Models and Personality
Theory. 155–170. Duke University Press, Durn-
ham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szerkesztett példányát. A tör-
delési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ egy megadott napon a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.
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Tisztelt Olvasónk!

A Magyar Tudományos Akadémia központi folyóirata, a  Magyar Tudomány
továbbra is bemutatja a tudomány helyzetét, legújabb eredményeit,

közli a tudományos vitákat, véleményeket.

Kérjük, a 2003. évre is fizesse elõ a folyóiratot!

A költségek emelkedését sajnos a fogyasztói árral is kénytelenek vagyunk követni,
ezért a MAGYAR TUDOMÁNY ára 2002. januártól havi 504 Ft-ra változik.

Az éves elõfizetõi díj 6048 Ft

Elõfizethetõ: A FOK-TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 21.)
a mellékelt csekk befizetésével, a Posta hírlapüzleteiben,

az MP Rt. Hírlapelõfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóságánál, Budapest, Pf. 863.
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