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Táv-tavasz
Az év elején továbbra is nélkülöznünk kellett a személyes 
találkozókat, így idén január 3-án (a Professzor születésnap-
ján) és március 25-én (a Tolkien-olvasás napján) is csak a 
Teamsen gyűlhettünk össze.

Online (interaktívan a Microsoft Teamsen és a 
Facebookon közvetítve) folytatódott az őszi félévben 
megkezdődött Tolkien Kurzus és Akadémia előadás-
sorozat is, a videók azonban a vizsgaidőszak végeztével 
már csak a regisztrált résztvevők számára elérhetőek.
 A Tolkien Napok idén nemcsak abban volt rendhagyó, 
hogy szintén online tartottuk, hanem az időpontja és hossza 
is változott: március utolsó hétvégéjének mindkét napján 
csatlakozni lehetett az előadások hallgatásába. Virtuális prog-
ramokkal is készültek a szervezők: online szabadulószoba, 
társasjáték, beszélgetések várták az érdeklődőket. A bemuta-
tóesten került sor a művészeti pályázat eredményhirdetésére 
és a Magyar Tolkien Társaság díjazottainak kihirdetésére. A 
Mathom-díjat idén Orthmayr Flóra (Metaflora), Csavar-
dí(j)at Forgács Máté (Hirannor Luinthôn), Kriston Ágnes 
(Lindórie) és Orthmayr Flóra (Metaflora) érdemelte ki. 
Díszoklevelet kapott Kaszab Zsuzsanna (Melian) a 
KószaKommandó vezetéséért, Simon Csaba Péter (fqqdk) 
pedig a KÖMT-ök szervezése során nyújtott munkájáért.
 Az Online Tolkien Klub áprilistól júniusig megren-
dezett összesen öt alkalmán a kvízeket, online társasjáté-
kokat és VersesTalit sokszor éjszakába nyúló beszélgetés, 
illetve a Virtuális Beltaine esetében gitározás és énekszó 
zárta.

Most először valódi helyszín nélkül, teljes egészében a 
Teamsen keresztül kellett megtartani a májusi közgyűlést 
is, ahol a szervezeti tagok Deák Adrienn (Pillangó), 
Mikesy Anna (Éogil) és Sági Kiss Dániel (Alew) társelnö-
ki hármasát választották meg az egyesület vezetésére a 
következő három évre, a Felügyelő Bizottságba pedig az 
eddigi tagokat választották újra.

Nyárkezdet
Június közepén tértünk vissza az online világból a valóság-
ba: 12-én zajlott a Tolkien Levelező Verseny csapatos 
kategóriáinak élő döntője és eredményhirdetése a Margit-
szigeten, a kószák pedig ezalatt az Országos Kéktúra Felső-
vadász és Bódvaszilas közötti szakaszával folytatták a 
„Másfélmillió lépés Beleriandban” projektet. Június 18-án 
ünnepeltük az MTT 19. születésnapját (utólag) és a nyári 
napfordulót (előre) a Líthas keretében a technobuli által 

elfoglalt szokásos helyszín helyett a szomszédos réten, és 
itt adta át az új Elnökség a korábban bejelentett idei díjak 
mellett Kiss Kincső (Thilanna) Galadriel-díját is, ame-
lyet még a tavalyi Közgyűlés ítélt oda.

További tervek
Az újonnan (hobbit lámpásokkal és megyei anekdoták-
kal) beindult kreatív klubsorozat mellett a nyár nagy 
várakozása természetesen a tavalyról elhalasztott augusz-
tus végi hobbittábor, a Vigasság a Dombon túl. Megint 
aktív a KószaKommandó, bár nyáron szokás szerint 
inkább rövidebb, illetve éjszakai programokkal. Szep-
tember utolsó hétvégéjén élő szerepjátékot rendezünk: 
az Azanulbizar LARP története a nagy törp–ork hábo-
rú idején játszódik. Hogy a továbbiakban mit tesz majd 
lehetővé a nemzetközi helyzet és a szervezői lelkesedés, 
azt még meglátjuk, mindenesetre folytatódik a Kreatív 
Klub, szeptember 10-ig lehet pályázni az idei Kreatív 
Őszi Művészeti Találkozó és Tolkien Levelező Verseny 
megszervezésére, és megkezdődtek a jövő évi 20. MTT-
születésnap és 6. Tolkien-konferencia előkészületei is. 
Az aktuális hírekért kövessétek a Magyar Tolkien Társa-
ság Facebook-oldalát, illetve érdemes feliratkozni a 
Tolkien.hu tematikus hírleveleire is.

Megjelenések
Februárban jelent meg magyarul a Tolkien világai, majd 
áprilisban a franciából fordított Az ifjú Tolkien. A második 
félévre csúszott Az elveszett út és más írások, és két fontos 
angol nyelvű kiadványt is ígérnek az őszre. Szeptember 
2-án jelenik meg a Carl F. Hostetter által szerkesztett The 
Nature of Middle-earth (Középfölde természete) amely 
korábban csak időszaki kiadványokban vagy egyáltalán 
nem publikált, leíró jellegű kései Tolkien-szövegeket tar-
talmaz például gondori folyókról és jelzőtüzekről, a szavak 
nélküli kommunikáció működéséről, illetve arról, hogy 
kinek nőhet szakálla. Októberben pedig A Gyűrűk Ura új, 
harminc eredeti Tolkien-illusztrációt tartalmazó, egyköte-
tes angol kiadása várható. Az Andy Serkis által felolvasott 
teljes szövegű A Gyűrűk Ura hangoskönyv szeptemberre 
készül el. A New Line Cinema, a Warner Bros és a Sola 
Entertainment egy Pörölykezű Helm történetét feldolgo-
zó egész estés animációs filmen dolgozik A Gyűrűk Ura:  
A rohírok háborúja címmel, a japán Kamijama Kendzsi 
rendezésében. Az Amazon-féle másodkori sorozatot 
pedig jelenleg 2022 közepére ígérik.

2021. január–június 
Írta: Orthmayr Flóra (Metaflora) és Selmeczi Szonja (Níniel-Nienor)

https://www.facebook.com/magyartolkientarsasag
https://tolkien.hu/kozosseg/feliratkozasok

