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A lapszámunk által lefedett időszak elején a megszokottak 
szerint zajlott az élet. 2019. december 22-én az MTT kará-
csonyi összejövetele a vártnál jóval nagyobb érdeklődésre 
tartott számot, mintegy hetvenen ünnepeltünk a Grand 
Guri Serházban. 2020. január 3-án az elmaradhatatlan 
koccintás a Professzor születésnapján szintén sokakat 
vonzott, a nemzetközi este 9 órás időpont mellett este 
7-kor és 11-kor is koccintottak az aktuálisan jelenlévők.

2020. január 16-án elhunyt Christopher Tolkien, róla 
önálló rovatban is megemlékezünk. 

Sokévi hagyományt megtörve a Tolkien Nap nem 
január elején, hanem 2020. február 1-jén került megrende-
zésre az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, az előadá-
sok mellett egy Tolkien életét bemutató kiállítással és két 
szabadulószobával. A rendezvényhez kapcsolódóan lezaj-
lott egy Művészeti Pályázat is, erre érkezett alkotások látha-
tók a külső borítóoldalakon is. 

Nem maradhatott el a Farsangi Bál sem, 2020. február 
22-én az Oktogon Tánccentrumban gyűltünk össze egy kis 
„szláv őrületre”. Mathom-díjat idén Fehér Viktória 
(Elbereth), Csavardí(j)at dr. Váczi Csilla (Stara), Kriston 
Ágnes (Lindórie) és Deák Adrienn (Pillangó) kapott. A 
Társaság Elnöksége Díszoklevéllel honorálta Sebestyén 
György és Pék Ágnes a Tolkien Táborok szervezése során 
nyújtott szerteágazó, sokéves segítségét.

Február 27-én elindult az új Heren Nolmion Endóreo 
– Középfölde Kutatók Rendje beszélgetéssorozat, az első 
alkalommal a Művészet, varázslat, másodteremtés? témát 
járták körül a résztvevők.

2020. március 6–8. között Beleriandba, a Sirion vidéké-
re képzelhették magukat az Orthel élő szerepjáték résztve-
vői Kismaroson, hogy a Nirnaeth Arneodiad után közösen 
találják meg a túlélés módját.

Nem maradt tétlen természetesen a KószaKommandó 
sem: januárban és februárban a budai hegyekben, a Kevélyek-
alján és Pilisszántó környékén jártak, március elején  
a Vörös-kőváron. Ezen kívül egy új, nagy kihívásba is belekez-
dett egy kisebb csapat: a „Másfélmillió lépés Beleriandban” 
becenevű projekt keretében az Országos Kéktúra útvonalát 
tervezik végigjárni keletről nyugatra, ennek első fejezeteként 
március 12–15. közt – éppen a korlátozások életbe lépése 
előtt – egy többnapos túrát tettek az Országos Kéktúra zemp-
léni szakaszán, és ősszel folytatni remélik a sorozatot. (Az 
egyes túrákhoz a szálláshelyek elérhetősége függvényében 
akár alkalmanként is lehet csatlakozni, nem feltétlenül szük-
séges az egész Kéktúra teljesítésére elköteleződni.) 

A koronavírus-járvány miatti korlátozások ugyan 
megakadályozták a szokásos élő rendezvényeinket, de 
nem maradtunk tolkieni programok nélkül az online tér-
ben sem. Március 25-én – ahogy sok más országban is – 
online szerveztük meg a Tolkien-olvasás napja alkalmá-
ból tartott felolvasást. 2020. április 22-től szerdánként 
elindult a Tolkien Akadémia, Füzessy Tamás előadásso-
rozata, amely az egyetemi Tolkien Kurzus témáira alapoz, 
de el is tér attól. A mintegy hatvan perces előadásokat 
további egy-egy óra beszélgetés követi a Teams videóchat 
funkciójával. (Az előadások utólag is megtekinthetők 
online az MTT Facebook-oldalán.) Április 30-án a 
Beltaine is virtuálisan, képmegosztós nosztalgiával zajlott.

Április és május utolsó csütörtökjein a Középfölde 
Kutatók Rendje beszélgetései is lelkes közönséggel zaj-
lottak le online a Discord platformon csak hanggal, videó 
nélkül, aktív írásbeli beszélgetéssel kiegészítve. A témák 
ezúttal Nők a tolkieni mitológiában és Átkok, eskük, jóslatok 
voltak. Május három péntekén pedig A Gyűrűk Ura ottho-
ni újranézésére és közös online nosztalgiázásra biztattuk a 
filmek kedvelőit.

Még a kijárási korlátozások alatt, de a kiscsoportos 
sporttevékenységekre vonatkozó enyhítések következtében 
néhány lelkes kósza újra útra kelt május majd’ minden hét-
végéjén Budán, illetve a Pilisben. A korlátozások feloldását 
követően május 29-én pedig az idei első Remete-barlangi 
éjszakázásra is sor kerülhetett.

A koronavírus-járvány sok külföldi társaság eseményeit 
is az online térbe szorította, vagy elhalasztásra ítélte. Előbbi-
nek köszönhetően számunkra is elérhetővé vált például a 
Tolkien Society éves díszelőadása az interneten, vagy éppen 
Andy Serkis Hobbitathlonja (a teljes A hobbit felolvasása) 
május 8-án. A körülményekre való tekintettel sajnos az 
Amazon sorozatának forgatása is bizonytalan időre leállt.

A Középfölde által inspirált játékok iránt érdeklődők-
nek fontos hír lehet az elmúlt időszakból, hogy a Cubicle7 
elvesztette a The One Ring és az Adventures in Middle-earth 
szerepjátékok jogait, ugyanakkor a Sophisticated Games és 
Francesco Nepitello a Fria Ligan (Free League) nevű kiadó-
val állapodott meg a The One Ring második kiadásának 
elkészítéséről.

Június elején jelenik meg a Középfölde Históriája 
régen várt negyedik kötete (a Középfölde formálása) 
magyar fordítása, valamint John Garth új könyve angolul 
The Worlds of J.R.R. Tolkien: The Places that Inspired 
Middle-earth címmel. 

2019. december – 2020. május 
Írta: Kiss Kincső (Thilanna)

https://www.facebook.com/watch/1967121623512467/256040805686945/

