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Írta: Orthmayr Flóra (Metaflora)

MTT-programok téltől tavaszig 
A már szokásos helyszínnek tekinthető Kelta Pubban 
január 3-án több mint húszan mondtunk köszöntőt a 
Professzorra a nemzetközi kilencórás időpontban – de az 
este egészét tekintve többen is megfordultak a találkozón, 
még a nyomdából aznap frissen érkező új Lassi Laurië is 
bemutatkozott az érdeklődőknek. Tolkien születésnapjá-
nak estéjére egyébként a Magyar Tolkien Társaság hivata-
los egyesületi tagjainak száma éppen elérte Bilbó váloga-
tott születésnapi meghívottjainak számát, vagyis a 
nagytucatot (bár ezt a kifejezést emberekre nemigen illik 
alkalmazni).

Az ezt követő hétvégi Tolkien Nap témája idén a har-
madik kötet magyar kiadásánál járó Középfölde Históri-
ája sorozat volt, a programok között a szokásos ismeretter-
jesztő előadások és gyerekprogramok mellett megint volt 
táncház, tünde nyelvek és írások oktatása, valamint bemu-
tatóest, újdonságként pedig az őszi találkozón bevált 
szabadulószobára és csoportos drámajátékra is lehetett 
jelentkezni.

A Lauder Javne Iskolában megrendezett „Lupercalia” 
Farsangi Bálon különböző ókori kultúrák keveredtek 
keringő, gladiátorviadal, jövőbe tekintés és jelmezverseny 
keretében. A Társaságért végzett folyamatos háttértevé-
kenység elismeréseként Csavardí(j)at kapott Madar 
Bálint (ValM), Peller Henriett (Sil) és Sőreg Réka (Ari-
kon); a Mathom-díjat pedig Sági Kiss Dániel (Alew) 
érdemelte ki ebben az évben. A Lassi Laurië sem maradt le 
a díjkiosztóról: az Elnökség Díszoklevéllel jutalmazta 
Selmeczi Szonja (Níniel-Nienor) és Orthmayr Flóra 
(Metaflora) főszerkesztők többéves munkáját.

A Tolkien-olvasás napja alkalmából szervezett talál-
kozó sok érdeklődőt vonzott a HungaRióba március 25-én 
– ráadásul nemcsak Magyarországról, hanem a Spanyolor-
szági Tolkien Társaságból is érkezett két vendégünk a ter-
vezett időkeret másfélszeresére nyúló alkalomra, így 
magyarul, angolul és spanyolul is olvastunk rejtélyes, 
misztikus és borzongató részleteket Tolkien műveiből.

A KószaKommandó idei téli–tavaszi programjában a 
kétnapos Naszály-túra és a Káli-medence négynapos 
bebarangolása mellett nyolc egynapos túra is elfért: janu-
árban például hó alatti jégen csúszkáltak az Erzsébet-büfé 
felé, aztán megjárták a hármashatárhegyi panorámautat a 
februári ködben, márciusban az omladozó kisvasútsínt 
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követték végig a Csarna-völgyben, jelöletlen utakon 
kalandoztak Dobogókőnél áprilisban, majd Vadálló-köve-
ket látogattak májusban; mindemellett még áprilisban 
összehozták az év első legénybarlangos éjszakáját is. A 
Beltaine ezúttal áprilisvégi naplemente-nézés helyett a 
másnapi májusi napsütésben rendezett mini piknikként 
valósult meg, amelyhez a kis létszám ellenére sem volt 
egyszerű szabad tűzhelyet találni a zsúfolt erdőben.

A kószálásokon kívül az egyetlen rendszeres program 
ezen a tavaszon a KRE BTK által meghirdetett Tolkien 
kurzus volt, amelynek csütörtök esti alkalmain a külsős 
résztvevők az egyszerű betévedés helyett immár külön 
előregisztrációval vehettek részt. Persze tovább követték 
egymást az ősszel indult XIII. Tolkien Levelező Verseny 
fordulói is, egészen az április 27-én a Derkovits Általános 
Iskolában megrendezett döntőig, amelyhez levezetésként 
egy teaházas Tolkien Klub alkalom is csatlakozott.

Mindeközben a nagyvilágban
Januárban nyitott meg a new york-i Morgan Library & 
Museumban a korábbi oxfordi Tolkien: Maker of Middle-
earth kiállítás amerikai verziója. A kiállítás katalógusát 
(amely időközben az angol mellett már német fordításban 
is megjelent) áprilisban Hugo-díjra jelölték a művészeti 
kötetek ideiglenes kategóriájában, de a díj sorsa csak 
augusztusban dől majd el. 

Áprilisban viszont egy egész állandó múzeum is nyílt 
Tolkien-témában: a maga nemében egyedülálló 
Moszkovszkij Muzej Tolkinyisztyiki (Московский Музей 
Толкинистики – Moszkvai Tolkienisztikai Múzeum) az 
oroszországi Tolkien-rajongók közös mathomgyűjteménye 
és rendezvényhelyszíne, ahol sok más műalkotás és emlék-
tárgy között például entszobrokkal és szamizdat Tolkien-
kiadásokkal is találkozhatnak a látogatók.

Itthon folytatódott a könyvmegjelenések sora: május 
végén készült el a Gondolin bukása első magyar kiadása a 
Magvetőnél, amelyet A szilmarilok és a Húrin gyermekei 
szintén keménykötéses, illusztrált újrakiadása előzött meg 
áprilisban, illetve májusban.

Hiába vártunk azonban a Tolkien filmre, amely Finn-
országban és Angliában már május 3-án látható volt: bár a 
Mafilm Audio bejelentette, hogy készül a szinkron, de 
egyúttal az is kiderült, hogy csak a DVD, illetve Blu-ray 
megjelenéshez – mozikba itthon nem kerül a film.
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