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Az é l vona l . 

A háromkötetes történeti munka szerzői: Tóth Endre, Fodor István 
és Trogmayer Ottó. (Fotó: Miskolcxi Róbert) 

Szent István királyhoz 
kapcsolható jelvényekről 
szóló kiadványt jelente-
tett meg három régész-
történész, Trogmayer Ot-
tó, Fodor István és Tóth 
Endre. A három kötet mil-
lenniumi támogatással lá-
tott napvilágot az Agapé 
kiadónál. 

A Móra Ferenc Múzeum-
ban tegnap bemutatták azt a 
három kötetet á t fogó kiad-
ványt, amely Kincsek Szent 
István korából címmel, mil-
lenniumi t ámoga t á s sa l az 
Agapé kiadónál jelent meg. A 
köteteket olyan neves régé-
szek és történészek jegyzik, 
mint Trogmayer Ottó, a sze-
gedi múzeum nyugalmazott 
igazgatója. Fodor István, a 
Szegedi Tudományegyetem 
régésze t i t an székének ve-
zetője, valamint Tóth Endre, a 
Magyar Nemzeti Múzeum ku-

ta tó ja . T r o g m a y e r Ot tó és 
Visy Lívia ötvösművész a Gi-
zel la-kereszt néven ismert , 
feltehetőleg 1006 és 1020 kö-
zött készült, jelenleg a mün-
chen i k inc s t á rban ő rzö t t 
aranylemezekkel fedett tölgy-
fakeresztet vizsgálták meg. A 
szerzők arra a következtetésre 
jutottak, hogy a kereszt, a né-
met kutatók véleményével el-
lentétben valószínűleg Ma-
g y a r o r s z á g o n , e s z t e r g o m i 
vagy ve szp rémi k i rá ly i 
műhelyben készülhete t t . A 
kötet ra jza i t Szűcs Árpád 
festőművész, fotóit Dömötör 
Mihály fotóművész készítette. 
A koronázási palástról és jo-
garról Tóth Endre fogla l ta 
össze azok történetét. A kötet 
megállapít ja , hogy mindkét 
koronázási jelvény Szent Ist-
vánhoz kapcsolható. Fodor 
István a bécsi Kunsthishoris-
ches Museumban őrzött, úgy-
nevezett Attila-, illetve Nagy 

Károly-karddal f og l a lkozó 
kötetében kifejti, hogy a kard-
nak nem lehetett köze sem a 
hun n a g y k i r á l y h o z , sem a 
frank császárhoz, a szablya 
ugyanis a X. és XI. század 
fordulóján keletkezhetett Ma-
gyarországon vagy Kijev kör-
nyékén. A Prágában őrzött 
kardról a kutatók feltételezik, 
hogy Gizella királyné és kísé-
rete hozhat ta Is tvánnak. A 
kard a IV. Béla halála utáni 
villongások idején került Prá-
gába. Egyes feltevések szerint 
ez a kard lehetett Szent István 
és IV. Béla között a magyar 
uralkodók koronázási kardja, 
ám a szerző szerint ezt a felte-
vést sem igazolni sem cáfolni 
nem lehet. 

A múzeumi könyvbemuta-
tón a népvándorlás korával 
foglalkozó fiatal kutatók ta-
nulmányait összefoglaló köte-
tet is bemutatták. 

S. P. S. 

az ember 

35 féle csengetési típus és 7 saját dallam. 

Rezgő hívásjelzés, hanghívás, operátorlogó-foga-

dás. Szórakoztató játékprogramok. Melyik blöki 

tudja ezt felülmúlni? 

Huszonkétmilliárdból gazdálkodik az egyetem 

További szakok indulnak 
Összevonták a gazda-

sági ügyek szervezését a 
tízkarú Szegedi Tudomá-
nyegyetemen, amely idén 
több mint 22 milliárd fo-
rintból gazdálkodhat. Az 
intézménynek elsősorban 
a mindennapi működési 
költségek előteremtése je-
lent majd nehézséget. 

A tavaly decemberben meg-
jelent felsőoktatási felvételi tájé-
koztatóban szereplő képzéseken 
kívül újabbakat is indít a Szege-
di Tudományegyetem idén szep-
temberben. A kiadvány megje-
lenése óta engedélyezett szako-
kat Visy Csaba, az intézmény 
oktatási rektorhelyettese tegnap 
sajtótájékoztatón ismertette. A 
bölcsészettudományi karon a 
vallástudományi és a pedagógia 

szak mellett újdonságnak szá-
mít, hogy az eddig levelező kép-
zésben meghirdetett könyvtár 
szakot nappali tagozaton, alap-
képzésben is el lehet végezni. A 
természettudományi karon szep-
tembertől indul el a biofizikus 
szak. a zenekonzervatóriumban 
pedig a szolfézstanár szak. A 
Juhász Gyula tanárképző főisko-
lai karon a környezetvédelem 
tárgyat a biológia mellett kémiá-
val, földrajzzal és fizikával 
együtt is felvehetik a jelent-
kezők. A rektorhelyettes felhív-
ta a figyelmet arra, hogy márci-
us elsejéig kell benyújtani a 
felsőoktatási jelentkezési lapo-
kat, amelyeken az érettségizett 
diákok bármennyi szakot és 
képzési formát megjelölhetnek. 
Ezek sorrendje azonban fontos, 
hiszen ha valakit felvettek az 

elsó vagy második helyen meg-
jelölt intézménybe, a további 
helyeken szerepelő szakokra 
már nem juthat be. 

Visy Csaba arról is beszélt, 
hogy az SZTE karai ebben a fé-
lévben dolgozzák ki a korábbi 
merev tanulmányi hálóterveket 
fellazító kreditrendszert, amely-
nek alapján a hallgatók a kurzu-
sok egy részét tetszés szerinti 
sorrendben és időpontban telje-
síthetik. A hallgatók tanulással 
eltöltött idejét mérő tanulmányi 
pontrendszer könnyebb átjárha-
tóságot biztosít a különböző 
képzések és intézmények kö-
zött. A sajtótájékoztatón beszá-
moltak az SZTE gazdálkodásá-
ról. Tráser Ferenc gazdasági-
műszaki főigazgató elmondta, 
az egyetem ez év elejétől egyet-
len számlaszámmal rendelkezik, 

és a gazdasági ügyvitelt is egy 
központból szervezik. A teljes 
körű ügyvitel-szervezési és in-
formációs rendszernek köszön-
hetően a több mint 6700 dolgo-
zó januári bérét 11 perc alatt 
számfejtették. A felsőoktatási 
integráció folyamatában az idei 
az első év, amikor a tízkarú 
egyetemen egységes költségve-
tést készítenek. Ebben az évben 
több mint 22 milliárd forintból 
gazdálkodhat az SZTE, s ez az 
összeg 3 milliárddal haladja 
meg a tavalyi költségvetést. Mé-
száros Rezső rektor szerint idén 
elsősorban a mindennapi műkö-
dési költségek előteremtése je-
lent majd nehézséget, mert az 
erre szánt támogatás nemhogy 
reálértékben, de nominálisan is 
csökkent. 

Hegedűs Szabolcs 

István király kincsei 
- három kötetben 

Mi az az információs társadalom? 

Tájékozottabb a közvélemény 
A kommunikáció gyors 

térhóditását az eszközök 
terjedésén kivül a közvé-
lemény érzékelhető átala-
kulása is jelzi. Egyrészt 
pé ldáu l az internethez 
kétszer annyian férnek 
hozzá, mint három évvel 
ezelőtt, és ugyanebben az 
időszakban 9 0 0 ezerrel 
nőtt a mob i l te le fonna l 
rendelkező háztartásban 
élők száma. 

A fentiek mellett a lakosság 
közfelfogása is változik, e sze-
rint a kommunikáció fejlődé-
sét egyre inkább a mindennapi 
élet részének tekintjük. 

Hogy milyen szerepet ját-
szik az információ a magyar 
felnőttek életstílusában, azt a 
táblázat is jól szemlélteti. A 
hazai lakosságot reprezentáló 
ezer személynek piackutatók 

tették fel a kérdés t : mi jut 
eszébe arról a foga lomró l , 
hogy információs társadalom? 
A válaszok alapján egyetlen 
esztendő alatt is figyelemre-
méltó változások mentek vég-
be. Míg ugyanis két éve a leg-
népesebb csoportot azok kép-
viselték, akik nem ismerték e 
fogalmat, tavaly novemberben 
már a harmadik helyre szorul-
tak a tájékozatlanok. Élre ke-
rültek azok, akik az informáci-
ós társadalmat az információ-
hoz és annak áramláshoz kap-
csolták. E kérdésről a számító-
gép és annak elterjedése jut a 
második nagy csoport eszébe. 

A további válaszok gyako-
riságának sorrendje arról ta-
núskodik , hogy növeksz ik 
azok aránya, akik az általános-
ságokkal szemben konkrétan 
fogalmazzák meg az informá-
ciós társadalomról gondolta-

kat. így a megkérdezet tek 
több mint tizede nevezi meg 
az internetet és az e-mailt, va-
lamint a sajtóhoz való on-line-
hozzáférést. Szintén tíz száza-
léknál nagyobb részt képvisel-
nek a médiát és az információ-
források számszerű növekedé-
sét és fontosságát említők. 

Az ábra nem mutatja, de a 
kutatás rávilágít: bár még min-
dig többséget alkotnak azok, 
akik szerint az emberek nem 
értik a körülöttük lévő világot, 
arányuk évről-évre csökken. 
Érdekes része a felmérésnek, 
hogy sokak szerint tíz év múl-
va már a legtöbb ember érteni 
és használni fogja a számító-
gépet, ugyanakkor a megkér-
dezettek fele szerint egy évti-
zed múlva inkább tévét né-
zünk majd, mintsem újságot 
olvasunk. 

O. K. K. 

bruttó 

19 900 Ft 

Mi jut eszébe arról a fogalomról, hogy információs társadalom? 

Válasz 

(A hat leggyakoribb válasz százalékos aránybanf 
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Információ, információk áramlása 
Számítógép, számítógépek elterjedése 
Nem ismeri a fogalmat, nem tud válaszolj 
Internet, elektronikus levelezés és sajtó 
Média, információforrások 
Tájékozottság, tái| 

már 
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második 
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