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A brit királyi család életéről 
szóló A korona drámai tévéso-
rozat győzedelmeskedett, de A 
nomádok földje és A vezércsel 
is elismeréseket kapott a 78. 
Aranyglóbusz díj vasárnap esti 
átadóján.

 » KRÓNIKA

A korona című sorozat volt a 
legnépszerűbb a koronaví-
rus-világjárvány miatt idén 

virtuálisan megrendezett 78. Aranyg-
lóbusz díj átadóján. Helyi idő szerint 
vasárnap este a gála két háziasszo-
nya az Egyesült Államok két végé-
ből – Tina Fey New Yorkból, az NBC 
székházából, Amy Poehler pedig a 
díjátadó hagyományos színhelyéről, 
a Beverly Hills-i Beverly Hilton Szál-
lodából – jelentkezett be az NBC által 
közvetített műsorba. A Hollywood-
ban akkreditált külföldi tudósítók 
szövetsége (HFPA) a legjobb forgató-
könyv díját Aaron Sorkinnak adta A 
chicagói 7-ek tárgyalása című fi lmért, 
amit ő is rendezett. A legjobb animá-
ciós fi lm díját a Lelki ismeretek című 
Pixar-produkció nyerte, amelynek 
rendezője Pete Docter. A legjobb férfi  
mellékszereplő díját Daniel Kaluuya 

kapta a Judas and the Black Messiah 
című fi lmben nyújtott alakításáért.

A korona kapta a legjobb drámai 
tévésorozat, a Schitt’s Creek pedig a 
legjobb vígjátéksorozat díját. A brit 
királyi család életéről szóló A koro-
na két szereplője, a Diana hercegnőt 
alakító Emma Corrin és a Károly her-

ceget játszó Josh O’Connor a legjobb 
drámasorozatban játszó színésznő 
és színész trófeáját vitte el. A jobb 
napokat látott, kisvárosba költöző 
család életét bemutató Schitt’s Cre-
ek-sorozat az utolsó évadával nyerte 
el az amerikai elismerést. A sorozat 
sztárja, Catherine O’Hara a legjobb 

A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY MIATT IDÉN VIRTUÁLIS GÁLÁN ADTÁK ÁT A HOLLYWOODI FILMES ELISMERÉSEKET 

Tarolt A korona az Aranyglóbusz díj átadóján

A Károly herceget játszó Josh O’Connor és a Diana hercegnőt alakító Emma Corrin is trófeával tért haza
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vígjátékszériában szereplő szí-
nésznő díját kapta.

A legjobb idegen nyelvű fi lm díját 
a Lee Isaac Chung rendezte Minari 
című alkotás kapta, amely egy Ame-
rikában letelepedő koreai családról 
szól. Chadwick Boseman alakítását 
a Ma Rainey – A blues nagyasszo-
nya című fi lmben a legjobb drámai 
színész Aranglóbusz díjával ismerte 
el posztumusz a HFPA. Boseman, a 
Fekete Párduc sztárja tavaly hunyt 
el rákbetegség következtében. A Ma 
Rainey – A blues nagyasszonya a 
sztár egyik utolsó fi lmje volt.

A díjátadó gálán Jodie Foster a leg-
jobb női mellékszereplő elismerését 
kapta a The Mauritanian című fi lm-
ben nyújtott játékáért. A vezércsel 
című Netfl ix-produkció a legjobb 
limitált epizódszámú sorozat Arany-
glóbuszát nyerte el, és a sorozat 
főszerepét játszó Anya Taylor-Joy is 
díjazott lett. A drámai kategóriában A 
nomádok földje kapta a legjobb fi lm 
díját. A fi lmet rendező kínai szárma-
zású Chloé Zhao elnyerte a legjobb 
rendezőnek járó Aranyglóbusz-díjat 
is. A Borat utólagos mozifi lm a vígjá-
ték vagy musical mezőny fődíját vitte 
el. A fi lm főszereplője, Sacha Baron 
Cohen, aki a szatíra forgatókönyvét 
is jegyzi, a legjobb vígjáték- vagy mu-
sicalszínész díját szerezte meg.

 » A Fekete 
Párduc sztárja, 
a tavaly elhunyt 
Chadwick Bose-
man posztumusz 
díjat kapott.

 » KRÓNIKA

Száz éve elfeledett dinoszaurusz-
lelőhelyeket fedezett fel újra a 

Magyar Természettudományi Múze-
um és az ELTE-TTK őslénytani tan-
székének munkatársa által vezetett 
nemzetközi kutatócsoport a Hátsze-
gi-medence területén – közölte teg-
nap a Magyar Természettudományi 
Múzeum (MTM). Mint írták, a gazdag 
dinoszauruszlelet-anyag világszin-
ten is egyedülállónak tekinthető, mi-
vel a csontmaradványok a dinoszau-
ruszok kréta időszak végi eltűnését 
megelőző rövid időszakba engednek 
betekintést.

A közleményben felidézik, hogy az 
első világháborút megelőző néhány 
évben Kadic Ottokár geológiai tér-
képezést végzett az erdélyi Hátsze-
gi-medence nyugati részén, ahonnan 
egy páratlanul gazdag, dinoszau-
ruszok és más hüllők maradványait 
tartalmazó leletanyagot gyűjtött be. 
Ez a kréta időszak legvégét reprezen-
táló gyűjtemény tartalmazza azokat 
a maradványokat, melyek alapján a 
Magyarország nevét viselő első dino-
szauruszt, a Magyarosaurus dacust is 
leírták. A leletanyag begyűjtését kö-
vető történelmi események következ-
tében a lelőhelyek pontos helyzetére 
vonatkozó információk jelentős része 
elveszett, ellehetetlenítve a további 
őslénytani ásatásokat a területen. 
Az egykor feltárt több ezer fosszíliát 
tartalmazó gyűjteményi anyag egyik 
legértékesebb része, a Kadic Ottokár 
által felfedezett leletek a Magyar Bá-
nyászati Szolgálat Gerinces Gyűjte-
ményében tanulmányozhatók.

A Magyarországon elhelyezett gerin-
ces anyag régóta foglalkoztatja a nem-
zetközi paleontológus társadalmat, 
mert számos olyan értékes leletet tar-
talmaz, melyek csak ott vizsgálhatók. 
Ilyenek a Magyarosaurus dacus törpe 
növésű Sauropodához, az Allodapo-
suchus őskrokodilhoz vagy a Kallo-
kibotion teknőshöz tartozó maradvá-
nyok, melyek első említése ehhez a 
leletanyaghoz köthető. „A Budapesten 
tárolt Hátszegi-leletanyag kiemelkedő 
őslénytani jelentősége régóta nem-
zetközi érdeklődésre tartott számot, 
azonban mindig problémát jelentett, 
hogy ezek pontos lelőhelyei és így az 
egykori környezet, melyben ezek az 
élőlények egykoron élhettek, nem volt 
ismert. A lelőhelyek újrafelfedezését 
az tette lehetővé, hogy nemrégiben 
előkerült az a térkép, amelyet Kadic 
Ottokár használt az ásatásai során, és 
rajtuk egyértelmű jelöléseket találtunk 
az egykori lelőhelyekre vonatkozólag” 
– idézik a közleményben Botfalvai Gá-
bort, a Magyar Természettudományi 
Múzeum és az ELTE TTK Őslénytani 
Tanszékének munkatársát, a kutató-
csoport vezetőjét.

A térkép a több mint száz évvel ez-
előtti topográfi ai viszonyokat tükröz-
te, ezért a lelőhelyek beazonosításá-
ba bevonták Albert Gáspárt, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Intézet munkatársát is, aki modern 
térinformatikai eszközök segítségével 
lokalizálta a régi térképen jelölt lelő-
helyek mai helyzetét. „A többhetes 
terepi kutatómunka során sikerült 
beazonosítani a Kadic Ottokár által 
megkutatott lelőhelyeket, ahonnan to-
vábbi csontmaradványokat is sikerült 

begyűjteni. A több mint száz gerinces 
maradvány közül kiemelhető egy ösz-
szetartozó csigolyasor, mely egy Sau-
ropoda dinoszauruszhoz tartozott, de 
találtunk értékes maradványokat más 
dinoszauruszoktól, különféle krokodi-
loktól és teknősöktől is” – fogalmazott 
Csiki-Sava Zoltán, a Bukaresti Egyetem 
munkatársa. Hozzátette, tudományos 
szempontból a legértékesebb fosz-
szíliák mindössze néhány milliméter 
nagyságúak, melyekre Magyar János 
bukkant rá a leletek preparálása so-
rán. Kifejtette, ezek a kisméretű ma-
radványok ugyanis az emlősökhöz 
tartoznak, és így ezek a leletek tekint-
hetőek a Hátszegi-medence legidő-
sebb emlősmaradványainak.

Ezt követően a csont- és fogmarad-
ványokat geokémiai elemzéseknek 
vetették alá, hogy bebizonyítsák, az 
új gerinces maradványok biztosan 
ugyanazokról a lelőhelyekről származ-

nak, mint a gyűjteményben található 
csontok. Az elvégzett geokémiai, föld-
tani és őslénytani kutatások rávilágí-
tottak arra, hogy a vizsgált leletanyag 
a Hátszegi-medence egyik legidősebb 
dinoszaurusz-lelőhelyét képviseli, 
mely nélkülözhetetlen segítséget nyújt 
a kréta időszak végi kihalási eseményt 
megelőző rövid időszak ökológiai fo-
lyamatainak behatóbb megismerésé-
hez. Az elért eredményeknek köszön-
hetően tisztázták azokat a rétegtani, 
ökológiai és evolúciós kérdéseket, 
melyek hosszú ideje fennálltak ezzel a 
páratlanul gazdag és őslénytani szem-
pontból nagyon értékes leletanyaggal 
kapcsolatban, lehetővé téve a modern 
őslénytani kutatások folytatását és 
az újabb leletek felkutatását a terüle-
ten – foglalta össze Botfalvai Gábor a 
kutatás főbb eredményeit, melyek a 
Cretaceous Research szakfolyóiratban 
jelentek meg.

Ismét megtalálták a száz éve elfeledett erdélyi dinoszauruszlelő-helyeket

 » A gazdag 
dinoszaurusz-
lelet-anyag 
világszinten is 
egyedülállónak 
tekinthető, mivel 
a csontmaradvá-
nyok a dinosza-
uruszok kréta 
időszak végi eltű-
nését megelőző 
rövid időszakba 
engednek bete-
kintést.

Hosszúnyakú dinoszaurusz (Sauropoda) csigolyái a Hátszegi-medencéből




