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Írta: Orthmayr Flóra (MetaFlora)

Két év történéseit kell most áttekintenünk 2015 őszétől 
2017 nyaráig: s bár mindig akadnak egyedi fordulatok 
is, de a legtöbb rendezvényünkre minden évben újra sor 
kerül, így hát nem időrendben mentem végig ezen a két 
cikluson, hanem évszakok szerinti csoportosításban állí-
tottam egymás mellé őket. 
Vannak folyamatos programjaink is, ame- 
lyeket nem lehet egyes időpillanatokhoz so-
rolva kötni az év egy szakához. Ilyen például a  
KószaKommandó, amelynek tagjai töretlenül  
kalandoztak tovább az elmúlt két évben is: néha bar-
langokban, házakban vagy jurtákban aludtak a túrázók, 
máskor hóborította erdőben törtek utat. Tavaly  
szeptemberben és októberben is volt a családosokat 
célzó „BabaKommandó”, idén májusban pedig Vácot 
fedezte fel a „KultúrKommandó”.
Tanévek szerint kezdődik újra a Tolkien Levelező  
Verseny, amelynek tizedik és tizenegyedik évadja zajlott 
le ebben az időszakban. A hónapokig tartó versenysoro-
zat döntő fordulójára mindkét évben a Derkovits Gyula 
Általános Iskolában került sor. A tizedik év alkalmából 
pedig egy különleges kiadvány is megjelent az évek 
során összegyűlt kreatív alkotások legjobbjaiból.
Egyetemi félévek szerint tagolódik a Tolkien-kurzus 
története: a 2015/2016-os tanév mindkét félévében  
egyaránt  sikeres volt az ELTE BTK-n meghirdetett  
„J.R.R. Tolkien – Egy huszadik századi mitológia” és az 
„Emelt szintű Tolkien-szeminárium”. Az előadás nem 
maradt el a 2016-os őszi félévben sem, 2017 tavaszán 
azonban mindkét kurzus szünetelni kényszerült.

Ősz

Szeptember második napjára esik Tolkien halálának 
évfordulója, amelyről hagyományosan gyertyagyújtás-
sal, felolvasással emlékezünk meg – az elmúlt két évben 
éppen a fűben üldögélve a Kemal Atatürk sétaút fölött, 
a Budai Vár tövében.
2015-ben a megemlékezés másnapján kezdődött 
„Egyén, közösség , társadalom” című kétnapos konferen-
ciánk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ötödik 
konferenciánk valóban nemzetközi rendezvény lett –  
a 21 előadó közül 7 külföldről érkezett.

Az őszi találkozóra 2015-ben még a megszokott  
zebegényi helyszínre utaztunk, az ezt követő 10. évében  
viszont Esztergomba költözött az Őszi Művészeti  
Fesztivál és Találkozó, ahol a rövidebb műhely-
foglalkozások és a többalkalmas rendi foglalkozá-
sok után utolsó este a farsangok hangulatát idéző  
Halloweeni Bállal zárult a program.
A 2015 novemberi Hungaroconon is megjelent 
az MTT fegyverkiállítással, emléklap-írással és két 
ismeretterjesztő előadással.

Tél

A szokásos májusi közgyűlések mellett ebben az 
időszakban télre is be kellett iktatni néhányat:  
2015 decemberében kíséreltük meg először, hogy  
az MTT Alapszabályát az új előírásokhoz igazítsuk,  
és 2017 februárjában szavaztuk meg a végül a bíróság 
által is elfogadott verziót.
2016-ban és 2017-ben is a Keltában tartottuk január 3-án 
a nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozó Tolkien-
születésnapi koccintást – az elsőt a kettő közül, hiszen 
hagyományosan a születésnapi köszöntővel (vagy an-
nak megismétlésével) zárjuk a Tolkien-születésnapi 
rendezvényünket is, amelyre az utóbbi két évben régi-új  
helyszínen, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium-
ban került sor. A 2016-os Visszatérés Völgyzugolyba 
és a 2017-es Művészet-Mágia-Másodteremtés alcímű 
Tolkien-születésnapi programok a kevésbé népes 
ünnepélyek családiasabb hangulatával fogadták az 
ismeretterjesztő előadások utóbbi években kibővült 
közönségét, töretlen sikerrel vezetve át a rendezvényso-
rozatot a mozipremierektől mentes évekre.
A télbúcsúztató Farsangi Bál tematikája 2016-ban az  
Austen-filmek hangulatát, 2017-ben száz év ugrással  
az őrült jazzkorszakot idézte – nem engedve persze 
a megszokott keringőkből és az online táncrend- 
alkalmazásból sem.
2016-ban Mikesy Anna (Éogil), 2017-ben 
pedig Lakatos Dorottya (Dodie) kapta  meg 
az előző évi kiemelkedő vezetői tevékenysé-
get elismerő Mathom-díjat – a folyamatos  
háttérmunkával kiérdemelhető Csavardí(j)at  
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2016-ban Kiss Luca (Eoryn), Váczi Csilla (Stara) és 
Zrinyifalvi Eszter (Arapona); 2017-ben Hidász Botond 
(Grondir), Kriston Ágnes (Lindórie) és Sebestyén Csaba 
(Sebcsaba) vehette át.

Tavasz

A Tolkien-olvasás napját 2016-ban a FSZEK  
Terézvárosi Gyermekkönyvtárában ünnepeltük kis 
létszámban (ebben az évben „Élet, Halál és Halha-
tatlanság” volt a téma), 2017-ben pedig a Paladar  
Lakásétteremben egy jó uzsonna mellett merülhettek el 
a résztvevők Tolkien verseiben és dalaiban.

2016 tavaszán kapott erőre két, előtte-azóta megakadt 
lendületű rendezvény-sorozatunk is, a Tolkien Klub 
és a misztikus nevű Heren Nolmion Endorëo (vagyis  
Középfölde-kutatók Rendje). A HNE három szombat  
délutáni összejövetele egy-egy Tolkien-születésnapi 
előadás témáját folytatva a mitológiai párhuzamokat,  
Aragorn személyét és a Sötét Oldal titkait vette sorra 
bevezető előadásokkal bátorított közös vita keretében.  
A játékos hangulatú Tolkien Klub januártól júliusig hét  
alkalommal is összegyűlt, előbb a Világcsücsökben,  
illetve a Batthyány Alapítvány termében, majd a jó 
idő közeledtével szabadtéri helyszíneken, általában a  
Margitszigeten.

A Tavaszi Találkozó 2016 áprilisában a Dinnyési  
Templomkert Hagyományőrző és Turisztikai  
Központban – vagyis a harmadkori Umbarban –,  
2017-ben pedig a gondori Visegrádon állította játékos 
vagy éppen harcias kihívások elé a résztvevőket.
2016 májusában a Közgyűlés Tolkien-díjat ítélt 
oda Füzessy Tamásnak (Ankalimonnak) a Tolkien 
életművének magyarországi megismertetésében végzett 
folyamatos kimagasló munkájáért, illetve Galadriel-díjat 
Kaszab Zsuzsannának (Meliannak)az MTT életét évek 
óta meghatározó tevékenysége jutalmául.

Nyár

Tavaly nyáron három tábor közül elsőként az általános 
iskolás korosztályt invitálta a númenori hajósok közé  
A Titokzatos Sziget című gyerektábor. Az augusztusi 
nagy nyári tábor (Eorl háza címmel) Rohanban zaj-
lott, igen nagy érdeklődés közepette: május utolsó 
napján már elérte a jelentkezők száma a maximális 
százötvenet. E kettő közé ékelődött be – mind időben, 
mind a résztvevők korát és létszámát tekintve – az  
Erasmus+ program által támogatott Restoring the Shire 
finn-litván-magyar ifjúsági tábor.
Azóta pedig újra itt a nyár – idén júniusban lett 15 éves a 
Magyar Tolkien Társaság: a születésnapot a korábbi szo-
káshoz visszatérve a nyárköszöntő Líthason ünnepeltük 
meg tortával, dallal, emlékekkel. 
Persze idén sem maradtunk nyári táborok nélkül sem, 
de ezekről majd inkább télen mesélünk…

Hogyan tovább?

Ez egyelőre rajtatok múlik – a Közgyűlés döntött  
a szokásos rendezvényekről, az Elnökség és a Tanács 
kiírta a pályázatokat: augusztus 27-ig lehet jelentkez-
ni az őszi találkozó, a Tolkien Levelező Verseny és a  
Tolkien-nap megszervezésére, de már nyitva áll  
a pályázat a jövő év szokásos programjainak,  
programsorozatainak szervezői, valamint a jövő évi 
szerkesztőségi csapatok számára is.
Ha pedig mások megszerveznek valamit, arról se ma-
radj le: aktuális programjainkról elsősorban a Magyar 
Tolkien Társaság facebook-oldalán és a Tolkien.hu  
portálon értesülhetsz, de érdemes feliratkozni  
tematikus hírleveleinkre is!
 

Fotó: Orthmayr Flóra (Metaflora)


