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Mióta foglalkozol Tolkien őseivel? 
2010 körül fogtam bele a kutatásba. Ekkor tudatosult 

bennem, hogy mindeddig senki sem vezette vissza, pon-
tosan honnan érkezett a Tolkien család Angliába a 18. 
században. Rájöttem, hogy a német és angol kutatóknak 
nehézséget okozhat hozzáférni a megfelelő a dokumentu-
mokhoz és gyűjteményekhez, mivel már az első kutatásom 
során megállapítottam, a Tolkien név nem Szászországban 
bukkant fel először (ahogy a Tolkien család állította), ha-
nem Kelet-Poroszországban (amelynek területén ma Len-
gyelország és Oroszország osztozik). Hivatásomnak és 
feladatomnak tekintettem e rejtély feltárását. 

Foglalkoztál korábban is családfakutatással – esetleg a 
sajátoddal?

Igen, mondhatjuk, hogy a saját családom kutatásával 
kezdtem. Az édesapám családja a lengyelországi Galíciából 
származik (amelyet Galícia és Lodoméria királyságként is 
ismerhettek), édesanyám révén pedig sziléziai vagyok Fel-
ső-Sziléziából, amely 700 éven át a német ajkú országok 
részeként kívül esett Lengyelország határain. A családom 
mindkét ága kedvét lelte a régi okiratok, fényképek, csa-
ládfák gyűjtésében, így már gyermekként sokat tudtam a 
felmenőimről. Egyetemi éveim kezdetén belefogtam az 
egyházi és egyéb nyilvántartások tanulmányozásába, hogy 
tovább mélyítsem a családtörténeti ismereteimet. Ma 
egyes ágakon már egészen a XVII. századig vissza tudom 
vezetni a családfámat, és DNS-alapú leszármazási vizsgá-
latokba is belefogtam.

Van különbség a két kutatás között?
Igen, a kettő nagyban különbözik egymástól. J. R. R. 

Tolkien származásnának kutatásában van valami csodá-
latos, egy fényes csillag ragyogja be az ősei útját. Bár a 
Tolkien család nem nemesi származású, a nevük annyira 
ritka és szokatlan, hogy könnyűszerrel követhető az ang-
liai, gdański és poroszországi feljegyzésekben, amelyek 
túléltek minden vészt, háborút és népvándorlást (bizo-
nyára tudjátok, hogy Kelet-Poroszországot és Gdańskot 
erősen megviselték a második világháború borzalmai). 
Az én családomról nem maradt fent ilyen sok feljegyzés. 
A Tolkien családot férfiágon sikerült visszavezetnem a  

Ryszard Derdziński (Galadhorn Galachalion Elvellon) lengyel Tolkien-kutató. Régóta foglalkozik Tolkien családfájával, a fel-
fedezéseiről főleg lengyelül, de időnként angolul is írva blogot vezet, 2021-ben könyve is várható a témában. A lengyel tolkienita 
közösség meghatározó alakja: idegenvezetőként tolkieni tematikájú utazásokat szervez, fórumot és tünde nyelvekkel foglalko-
zó weboldalt üzemeltet, könyveket fordít. A Tolkien ősök eredetéről, családfákról és a közösségi munkáról beszélgettünk.

A Tolkien család kutatója
Készítette: Selmeczi Szonja (Níniel-Nienor), fordította: Feró Zsófia

XVI. századig (és 
tudomásom van 
néhány XV. szá-
zadi családtagról 
is). A saját csalá-
domat férfiágon a  
XIX. század első 
feléig tudtam visz-
szavezetni.

Mi volt a legna-
gyobb meglepe-
tés a kutatásod 
során?

Kettő is volt: 
az egyik, amikor 
XVIII. századi 
londoni iratok-
ból kiderült, hogy J. R. R. Tolkien egyik felmenője, John 
Benjamin Tolkien (1752–1819) a lengyelországi Gdańsk 
városából érkezett Londonba 1770 körül. A másik meg-
lepetés pedig az volt, amikor felfedeztem, hogy a Tolkien 
és a Derdziński családok genetikai rokonságban állnak 
egymással – mindkettő az R-Z92 SNP haplocsoporthoz 
tartozik, vagyis az őseink balti poroszok voltak.

Milyen érzés, hogy van közös ősöd a Tolkien családdal?
A közös ősünk valószínűleg a bronzkorban élt, így 

nem érzek semmi különlegeset. A DNS-alapú leszárma-
zási vizsgálatok csak azt mutatják meg, mikor élt a közös 
ősünk, nem arra adnak választ, hogy ki kivel áll rokonság-
ban. Ilyen értelemben mindenki rokon, az egész emberi-
ség egy nagy család.

Megosztod a kutatásaid eredményét a Tolkien család-
dal? Érdekli őket?

Ó, igen! Már a kutatásom korai szakaszától fogva 
együttműködöm a Tolkien család néhány tengeren túli 
tagjával. Többek között megosztom a felfedezéseimet J. R. 
R. Tolkien unokájával, Michael Tolkiennal is (ő a Profesz-
szor második gyermekének, Michael Tolkiennak a fia), aki 
több szempontból is rengeteget segített. 
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http://tolkniety.blogspot.com/
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Hobbiból kutatsz vagy ez a munkád? Miből tartod fenn 
magad?

Ez a hobbim, és nem keresek vele pénzt, bár az utóbbi 
időben azok, akiket érdekel a kutatásom, támogathatnak a 
PayPalon keresztül. Szenvedélyként, hobbiként tekintek a 
kutatásra. A tényleges foglalkozásom idegenvezető, és 
időnként könyveket is fordítok. Sokat utazom, Budapestre 
és más csodás magyarországi helyszínekre is, de az elsőd-
leges úticéljaim az Egyesült Királyság és Észak-Európa. 
Szervezek Tolkien ihlette utazásokat is Angliába, Walesbe 
és Skóciába.

Mik ezek a Tolkien-utazások pontosan? Milyen helyeket 
látogattok meg, hogyan lehet hozzátok csatlakozni?

Általában a Tolkienhoz köthető oxfordi, Oxford kör-
nyéki, birminghami és londoni helyeket tekintjük meg, de 
szívesen ellátogatunk Tolkien nyaralásainak helyszíneire, 
az Angol Riviérára, Walesbe, Cornwallba, Norvégiába is. 
Időnként átmegyünk Angliából Skóciába, hogy megnéz-
zük a St. Andrews-i Egyetemet, ahol Tolkien előadást tar-
tott, és meglátogassunk más fantasy-sorozatokhoz, példá-
ul a Harry Potterhez kötődő helyszíneket is. Ha lehet, úgy 
időzítjük az utazásainkat az Egyesült Királyságba, hogy 
egy Tolkien-kiállítást, -musicalt vagy -színdarabot is meg-
nézhessünk egyúttal. 

Mi motivált arra, hogy elkezdd poroszra fordítani A 
hobbitot? 

Ez csak amolyan kísérletezés. Szerettem volna látni, 
hogyan fest A hobbit kezdete J. R. R. Tolkien porosz ősei-
nek rekonstruált nyelvén. Egyúttal én is meg akartam va-
lamennyire tanulni ezt a nyelvet. Eddig még csak a könyv 
első oldalával vagyok kész, és csak egy további oldalt ter-
vezek lefordítani. Nagy segítségemre van a Poroszország 
területéről származó Glabis Niktorius, aki kiválóan beszéli 
a poroszt.

A tolkieni nyelvekkel is sokat foglalkoztál egy időben. 
Még mindig? Beszéled valamelyiket?

Már a Tolkien műveivel való első találkozásomkor 
(csupán 12 éves voltam akkor) elhatároztam, hogy meg-
tanulom a rúnákat és a tündék beszédét. Így tehát a Tol-
kien iránti szenvedélyemnek mindig is része volt a nyel-
vészeti érdeklődés. Részt vettem Nancy Martsch quenya 
leckéinek lengyelre fordításában az 1990-es években. A 
Gyűrűk Urát három fordításban is kiadták Lengyelor-
szágban: Maria Skibniewska változatához a D. (naptá-
rak), és E. (írások és ábécék) függelékeket fordítottam 
én, az Amber kiadó változatához mindet. A 2000-es évek 

elején pedig létrehoztam egy (más nyelvek mellett) neo-
quenya és neo-sindarin fordításoknak szentelt webol-
dalt, ez a Gwaith-i-Phethdain. Amikor megjelentek a 
filmek, elemezni kezdtem őket nyelvészeti szempontból. 
Továbbra is fordítok és írok ezeken a nyelveken, főképp 
quenyául. De az írás és a beszéd két külön dolog. Csak 
remélni tudom, hogy ha találkozom egy tündével az 
erdőben, képes leszek beszédbe elegyedni vele!

Lengyelre fordítottál mást is?
A már említetteken túl lefordítottam A hobbit művé-

szetét, valamint Michael W. Perry Untangling Tolkien című 
kronológiáját is. Amikor Peter Jackson filmjei megjelen-
tek, a filmkönyvek fordításában szintén részt vettem. A ra-
jongóinknak pedig elkészítettem a The History of Middle-
earth (Középfölde Históriája) több szövegének nem 
hivatalos fordítását is.

Van egy elég komoly fórumotok is, az Elendili. Ebben 
milyen szerepet játszottál?

Az Elendilinek társalapítója vagyok két barátom, Tom 
Goold és Athrandir mellett. Az Elendili a forrása a jelenle-
gi projektjeinknek, például az Elendilion híroldalnak. 
Maga a fórum 2003 decemberében indult, és 2006 táján 
volt a legaktívabb. Aztán megkezdődött a Facebook kor-
szaka, és a társaságunk ma már a közösségi média világá-
ban működik. Facebookon megtalálható az Elendili cso-
port és az Elendilion oldal is. Az élénk közösségi életnek 
köszönhetően tudjuk megszervezni a Tolkien-utazásokat, 
és van kinek szerkesztenünk a Simbelmynë című kiadvá-
nyunkat (amely ingyenesen letölthető PDF-formátum-
ban az Elendilionról).

Létezik jelenleg a Lengyel Tolkien Társaság?
Természetesen! De amit Lengyel Tolkien Társaságnak 

hívunk, az valójában a katowicei székhelyű Sziléziai 
Fantasy Club Tolkien-szekciója, amelynek tényleges neve 
Parmadili, vagyis „Könyvbarátok”. Sok Tolkien-művet a 
mi csoportunk tagjai fordítottak lengyelre. Ez a csoport 
szerkeszti és adja ki a Symbelmynët; továbbá az Aiglost, 
egy Tolkien témájú szaklapot, amely időről időre angolul 
is megjelenik.
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Ryszard Derdziński blogja a kutatásairól:
•http://tolkniety.blogspot.com/ 

Ha érdekel a kutatás, támogathatjátok Galadhorn munkáját:
•PayPal.me/Galadhorn 
•Patronite.pl/Galadhorn

http://www.elvish.org/gwaith/language.htm
http://elendili.pl
http://www.elendilion.pl/
http://www.elendilion.pl/category/simbelmyne/
http://aiglos.tolkien.com.pl/
http://tolkniety.blogspot.com/
https://www.paypal.com/paypalme/Galadhorn
https://patronite.pl/galadhorn

