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Az év legelső eseményét, a Tolkien-születésnapi  
köszöntőt már harmadik éve tartottuk a Kelta Pubban, dup-
lázva: a hét órára meghirdetett koccintáson több mint húsz 
résztvevő volt, de kisebb létszámban a nemzetközileg aján-
lott kilenc órás időpontban is ittunk a Professzor tiszteletére.

A következő szombaton a Tolkien Nappal folytattuk az 
ünneplést az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban.  
A Rosszfiúk Középföldén alcímű rendezvényt az ismeret-
terjesztő előadásokban és más programokban gazdag nap 
végén az Ardú Nua együttes koncertje és egy újabb születés-
napi köszöntő zárta. Erre a napra jelent meg a legutóbbi Lassi 
és a 2015-ös Tolkien-konferencia anyagából összeállított 
Egyén, közösség, társadalom című tanulmánykötetünk is.

A Farsangi Bál a történelmi korszakokra koncentráló 
előző két év után most videojátékok szereplőit hívta  
Árkádiába (vagyis a Tília Táncstúdióba). A szokásos tán-
cok és versengések mellett a bálterem csillogásába belefára-
dók a játékterem kékes félhomályában nosztalgiázhattak 
különféle régi játékok között. Hagyományosan ez az este a 
Társaságért és céljaiért végzett munka elismerésének alkal-
ma is: a Mathom-díjat idén Kiss Tündének ítélte az Elnök-
ség, a Csavardí(j)at pedig Bartalos Nikoletta (Dorwinion), 
Krizsán Anna Regina (Snuffles) és Papp Miklós Levente 
(Adanedhel) érdemelte ki ebben az évben. Emellett 
Kutassy Zsófia (Idhren) is a bálon vehette át a Társaságban 
végzett sokéves munkájáért a Közgyűlés által tavaly meg-
szavazott Galadriel-díjat.

Egy év kihagyás után ebben a félévben újra elindult  
a „J.R.R. Tolkien: Egy huszadik századi mitológia” című 
egyetemi kurzus, amelyet ezúttal a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Angol 
Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke hirdetett meg.

Február végén kezdődött meg az utóbbi évek Tolkien 
Klubjainak közösségi találkozóit a korábban szokásos kéz-
műves foglalkozásokkal és ismeretterjesztő előadásokkal 
élénkítő Tolkien Kör eseménysorozat a Terézvárosi Gyer-
mekkönyvtárban. A középföldi műalkotásokról, fegyverek-
ről, térképekről és gondori történelemről szóló előadások 
mellett gyurmázás, ékszerkészítés és társasjáték-tervezés 
szerepelt a programban.

A Tolkien-olvasás napja alkalmából szokásos közös olvas-
gatásra Budapesten a Massolit Könyvesbolt és Kávézóban 
került sor, de emellett Székesfehérváron, az Igézőben is meghir-
dettük az eseményt – a Tolkien Society által megadott kiemelt 
téma idén „Az Otthon melege: a hobbitlét sokfélesége” volt.

2018. január–június 

Április elején jelentette be a HarperCollins kiadó a  
The Fall of Gondolin (Gondolin bukása) önálló kötet 
augusztus 30-i megjelenését, amely a történet különféle 
(és külön-külön már ismerős) szövegváltozatait gyűjti egy-
be Alan Lee illusztrációival – tehát minden szempontból  
a Beren és Lúthienhez hasonló kiadványra számíthatunk, 
amely ezek szerint mégsem Christopher Tolkien utolsó 
szerkesztői munkája volt.

A XII. Tolkien Levelező Verseny az április 28-án a 
Lauder Javne Iskolában megrendezett döntővel zárult, ame-
lyen tizenhat csapat és három egyéni versenyző vett részt. 

A TLV döntő másnapján kezdődött a háromnapos Tava-
szi Találkozó a Marót-hegyi Sólyomfészekben. A rendez-
vény programja hangsúlyozottan kötetlen, de nagyon változa-
tos volt: az élelmiszerbiztonságról szóló előadástól a juggeren 
és a szerepjátékon át a versírásig minden belefért.

Áprilisban végre megjelent a Beren és Lúthien várva 
várt magyar fordítása az Európa Könyvkiadónál, a Magve-
tő pedig A hobbit új kiadásával csatlakozott a Tolkien-
kiadók sorához: ők A szilmarilokkal folytatják majd ősszel, 
a Helikon pedig még a nyárra ígéri a Középfölde Históriája 
harmadik kötetét, a Beleriand dalait.

Májusban az MTT is támogatta az Olasz Tolkien Társa-
ság (AIST) indiegogo-kampányát, amelyben végül összesen 
9 853 euró gyűlt össze a „La Tana del Drago” (Sárkánybar-
lang) tudományos központ létrehozására.

A tavaszi Közgyűlés Füzessy Tamás, Kutassy Zsófia és 
Mikesy Anna társelnöki hármasát választotta meg a Társa-
ság vezetésére a következő hároméves időszakra, a Felü-
gyelő Bizottság pedig az eddigi tagok újraválasztása mellett 
Szalai Zsuzsannával bővült.

Június elsején nyílt meg Oxfordban a „Tolkien: Maker 
of Middle-earth” című különleges kiállítás, ahol kéziratok, 
illusztrációk, térképek és tárgyak máskor sosem látható 
összeállítását csodálhatják meg a látogatók. 

Június 24-én a Kőhegyi Menedékházban ünnepelte 15. 
születésnapját a Kósza Kommandó, amely egyébként ebben 
a félévben is igen aktív volt: egy kétnapos fekete-hegyi és egy 
négynapos mátrai alkalom mellett is elfért minden hónapban 
a két hagyományos, rövidebb kirándulás, és már április végén 
sor került az év első legénybarlangos éjszakájára is. A Beltaine 
a Tavaszi Találkozóval való egybeesés miatt a szokásosnál 
kicsit szűkebb körben zajlott, a Líthashoz viszont még az ala-
kulóban lévő Magyar Jugger Klub edzése is csatlakozott.
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