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H I R D E T É S

TÖBB MINT SZÁZ PUBLIKÁCIÓBAN TETTE KÖZZÉ KUTATÁSAINAK EREDMÉNYEIT VREMIR MÁTYÁS KOLOZSVÁRI SZÜLETÉSŰ PALEONTOLÓGUS

Gyászol a magyar és a nemzetközi tudományosság
Meghalt a számos őslényta-
ni felfedezéséről elhíresült 
Vremir Mátyás kolozsvári 
paleontológus, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület tudomá-
nyos munkatársa.

 » KRÓNIKA

E lhunyt Vremir Mátyás ko-
lozsvári paleontológus, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület 

tudományos munkatársa – adta 
hírül vasárnap az EME, amely 
szerint a szervezet kutatóinté-
zete gróf Mikó Imre-emléklap-
pal kitüntetett munkatársának 
július 24-én bekövetkezett ha-
lála nemcsak a magyar, hanem 
a nemzetközi tudományos kö-
zösség számára is nagy vesz-
teség.

Az 1970. november 13-án 
született Vremir Mátyás a Ba-
beş–Bolyai Tudományegyetem 
Biológia–Geológia Karán vé-
gezte egyetemi tanulmányait, 
1999-ben diplomázott geológus 
mérnökként. Ugyanitt folytat-
ta magiszteri tanulmányait is, 
alkalmazott paleontológia és 
paleoökológia szakon szerzett 
mesteri fokozatot 2001-ben. 
1999-ben gyakornokként kez-
dett el oktatni a BBTE Biológia–
Geológia Kar geológia–paleon-
tológia tanszékének magyar 
szakán 2005-ig. 2004−2005 
között a nyíregyházi Jósa And-

rás Múzeum munkatársa volt 
geológus szakértőként, illetve 
archeozoológusként.

2005−2010 között olaj- és gáz-
kutató geológus mérnökként 
dolgozott előbb az angol Interna-
tional Logging Inc., majd az ame-
rikai Wheatherford olajkutató cé-
geknek főként Közép-Afrikában. 
2010-től az Erdélyi Múzeum-Egye-

sület egyéni kutatójaként vezetett 
geológiai, rétegtani és őslénytani 
kutatásokat az Erdélyi-medence 
délnyugati régiójában. Ugyanak-
kor őslénytani feltárást vezetett 
a bajorországi Solnhof-medence 
aktív kőbányák által veszélyez-
tetett lelőhelyein, illetve számos 
mentőásatást vezetett a Krím fél-
sziget magashegységeiben.

Kutatásainak eredményeit 
több mint 100 publikációban 
tette közzé, rangos nemzetkö-
zi lapokban is (PNAS, AMNH 
Science, Cretaceous Research, 
Quaternary Research, Natur-
wissenschaft en stb.). Együtt-
működött a Bukaresti Egyetem 
Geológia és Geofi zika Karának 
paleontológia tanszékével, a 

szászsebesi Ioan Raica Múze-
ummal, az Amerikai Természet-
tudományi Múzeum őslénytá-
rával, a Floridai Egyetemmel, 
valamint az Edinburgh-i Egye-
tem, a Southamptoni Egyetem, 
a Bristoli Egyetem, a Karlsruhei 
Múzeum, a Müncheni Állami 
Gyűjtemény, a Tübingeni Egye-
tem, a Francia Tudományos 
Kutatóközpont, a Szimferopoli 
Egyetem, a patagóniai Rio Neg-
ró-i Egyetem, a brazil Rio de 
Janeiró-i Egyetem, a Kínai Tu-
dományos Akadémia őslénytani 
intézetének stb. több kutatójá-
val. 2017-ben meghívott plenáris 
előadó volt A Magyar Tudomány 
Napja Erdélyben 16. fórumán.

Az EME emlékeztet, hogy 
Vremir Mátyás felfedezései közül 
a legismertebb a zömök sárkány, 
azaz tudományos nevén Balaur 
bondoc és az Eurazhdarcho lan-
gendorfensis. Tudományos új-
donsággal bíró, világraszóló le-
leteit nemes nagylelkűséggel az 
EME gyűjteményeinek gyarapítá-
sára ajánlotta fel, és általuk egy új 
paleontológiai gyűjtemény létre-
hozását ösztönözte. „Fontosnak 
tartom, hogy az EME őrizhesse 
és kezelhesse ezeket a rendkívüli 
leleteket, amelyek egyúttal meg-
felelő »magot« képezhetnének 
az EME egykor híres kőzet-, ás-
vány- és őslénygyűjteményének 
újbóli megalapozásához” – írta 
az adományozó Vremir Mátyás 
szándéknyilatkozatában.

Vremir Mátyás halála nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi tudományos közösség számára is veszteség

 » KRÓNIKA

Meghalt 104 éves korában, 
szombaton Olivia de Ha-

villand kétszeres Oscar-díjas 
színésznő, az Elfújta a szél című 
fi lmklasszikus egyik sztárja. A 
színésznőt párizsi otthonában 
álmában érte a halál – számolt 
be róla vasárnap a Deadline.com 
hollywoodi hírportál. Olivia de 
Havilland az 1930-as években egy 
sor kalandfi lmmel futott be. Egye-
bek mellett játszott a Kertész Mi-
hály és William Keighley rendezte 
Robin Hoodban és Kertész Halál-
fejes lobogó című fi lmjében is. A 
színésznőnek később saját csatá-
it is meg kellett vívnia: a Warner 
Bros. ugyanis megpróbálta meg-
nyújtani hétéves szerződését arra 
hivatkozva, hogy több szerepet 
visszautasított, de végül Olivia de 
Havilland nyerte a pert, az ítélet 
precedensértékű lett, és máig az ő 
nevén emlegetik.

Az Elfújta a szél című fi lmben 
Melanie szerepét játszotta, s ala-
kítását Oscar-díjra is jelölték. Ezt 
követően az 1946-ban bemutatott 
Kisiklott élet című romantikus 
dráma női főszerepéért meg is 
kapta az amerikai fi lmakadémia 
díját. Három évvel később pedig 
ismét Oscar-díjas lett William Wy-
ler Az örökösnő című fi lmjével.

Az ötvenes évektől Párizsban 
élt. 1962-ben tért vissza New York-
ba. Fellépett a Broadway több 
darabjában, a hetvenes években 
számos fi lm epizódszerepét ala-
kította, majd televíziós szerepeket 
is játszott. Az Anasztázia című mi-
nisorozatért Aranyglóbusz díjjal 
jutalmazták. Utolsó szerepét 72 
évesen A nő, akit szeretett című 
tévéfi lmben játszotta 1988-ban.

2008-ban, 92 évesen George W. 
Bush kitüntette az amerikai Nem-
zeti Művészeti Érdeméremmel. 
Emellett megkapta például a fran-
cia Becsületrendet és 2017-ben a 
Brit Birodalom Érdemrendjét is.

Elhunyt Olivia de Havilland  » RÖVIDEN

Premierműsorok 
az Untold online kiadásán
A kolozsvári Untold szervezői 
a járványügyi helyzet ellenére 
is fesztiválélményt kínálnak jú-
lius 30. és augusztus 2. között: 
az elektronikus zene kedvelői 
ezúttal online fesztiválon 
vehetnek részt. A rendezvény 
YouTube-csatornáján olyan 
műsorokat közvetítenek, ame-
lyekben a korábbi évek nagy-
színpados fellépői zenélnek. Új 
show-val készül többek között 
Armin van Buuren, Afrojack, 
Hardwell, Don Diablo, Timmy 
Trumpet. A szervezők tájékoz-
tatása szerint az online kiadá-
son megünneplik az elmúlt öt 
évben megélt élményeket. A 
videómegosztón régi, megha-
tározó jellegű felvételeket is 
közzétesznek. Ilyen például 
Armin van Buuren 2015-ös, 
vagy Hardwell 2017-es műsora, 
amelyeket az Untold történeté-
ben első alkalommal közvetíte-
nek. Ugyanakkor a világ egyik 
legelismertebb lemezlovasa az 
online kiadás meglepetésven-
dége lesz: augusztus elsején 20 
órától premierműsorral várja a 
fesztiválozókat. A felvétel csak 
azok számára lesz elérhető, 
akik regisztrálnak az Untold.
com oldalon, valamint az Any-
time bérlettel rendelkezőknek.




