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Krónika

Írta: Orthmayr Flóra (MetaFlora)

Előző Krónikánk utolsó napján kezdődött meg a Lósi 
Majorban a Gondor Urai című Tolkien Gyerektábor (június 
24–29.), amelyet ismét a Sindeon Egyesülettel közösen szer-
vezett meg a Magyar Tolkien Társaság. A 35 táborozó mind 
egy-egy saját várost uraló gondori nemes szerepében vett részt 
az Eldacar koronázásától Osgiliath ostromán át a pelargiri csa-
táig húzódó történetben, amelyet a progamban íjászat, vívás, 
tánc, mese és játék színezett.

Eldacar visszatérésétől folytatta a Rokonviszály történe-
tét az augusztus 2. és 12. között a szintén megszokott hely-
színen, Parádfürdőn zajló nagy nyári tábor. Itt Osgiliath, 
Minas Anor, Lossarnach, Ithilien, Umbar és Pelargir embe-
reinek kellett választaniuk, hogy kit követnek a két, a maguk 
különböző módján egyaránt tökéletlennek mutatkozó 
király közül, akik között a végső összecsapást összetett 
hadijáték jelenítette meg. A tábori mesterségek ezúttal 
párosával összekapcsolódtak, így bölcs-író, képzőművész-
iparművész, kósza-fotós, szakács-cukrász, zenész-színját-
szó, harcos-telepes és táncos-musical ikerrendek közül 
választhattak a jelentkezők.

A táborok mellett a nyár jellemző progamjai a Kósza-
Kommandó különböző naplemente- és napfelkelte-néző, 
barlangban vagy Pilis-tetőn éjszakázós alkalmai, illetve 
rövidebb piknikezős túrái voltak. A júliusi holdfogyatko-
zást sajnos még a Remete-barlangnál tanyázó kószák éles 
szeme elől is eltakarták a felhők.
 Ahogy a beszámolókból is kitűnhet majd, külföldre is 
kóboroltunk a nyáron, egyénileg vagy éppen szervezetten: 
hivatalos MTT-küldöttség csak a Gil-galad Szlovén Tolkien 
Társaság huszadik születésnapi ünnepségére látogatott el, de 
néhányan részt vettek a Litván Tolkien Társaság lettekkel és 
magyarokkal szervezett újabb ifjúsági cseréjén is, és persze 
kisebb-nagyobb csoportokban sokan megtekintették az ősz-
szel záruló oxfordi Tolkien-kiállítást is.
 A Tolkien halálának évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezés az időjárás szeszélye miatt szorult megint 
beltérbe az utolsó pillanatban: a Massolit Könyvesbolt és 
Kávézó kistermében beszélgethettek a résztvevők mulandó-
ságról és el-nem-múlásról. Szeptember 13-án csütörtök esti 
előadások sorozatával indult újra a Tolkien-kurzus a KRE 
BTK-n, október végén pedig megkezdődött a XIII. Tolkien 
Levelező Verseny is. A tavaszi Tolkien Körök helyszínén, 
a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban a hobbit-születésnapi 
hétvégén gyűlt össze a nosztalgiázó gondori népség apraja-
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nagyja a tábori találkozó alkalmából, és ugyanitt került sor 
decemberben a karácsonyi ünnepségre, amelyre többek 
között csúnyapulcsi-versennyel és karácsonyfadísz-újrater-
vezéssel készültek a szervezők. 

A szeptember 28-ára meghirdetett Mabon sajnos érdek-
lődés hiányában elmaradt, a lelkes kószák másnap reggel 
indultak az első kétnapos őszi túrájukra, ahol a nyári barlan-
gozások után immár fedél alatt, a Fekete-hegyi kulcsosházban 
töltötték az éjszakát. Őszi programjukba egy másik kétnapos 
túra mellett elfért még a Velencei-hegység felfedezése is, 
továbbá gyerekbarát séták a Budai-hegységben és a Duna 
mentén (vagy inkább medrében) Gödtől Vácig. A telet a 
misztikus Ziribár-hegyen köszöntötték, majd sort kerítettek 
a már szokásosnak mondható kőhegyi hétvégére is.

Mindeközben persze az októberi hosszú hétvégén lezaj-
lott a Kreatív Őszi Művészeti Találkozó is a Két Fa fényé-
ben Valinorrá változó Seregélyesi Általános Iskolában, ahova 
idén külföldi vendégek is érkeztek a Szlovák Tolkien Társa-
ságból. A bemutatóestre készülő rendek, középföldi hangu-
latot ígérő műhelyek és hétköznapibb témákat taglaló pane-
lek, valamint már szokásosnak nevezhető karaoke, bál és buli 
mellett még szabadulószobával, titkos maiákkal és kapszulás 
kávéval is felszerelt rendezvényt – érthető okokból – sokan 
egyenesen mini-táborként emlegetik.

A könyvgyűjtők számára sem volt unalmas ez az ősz: nyár 
végén megjelent a The Fall of Gondolin; szeptemberben végre 
a boltokba került a Középfölde Históriája első tényleg újdon-
ságnak számító kötete, a tavasz óta halogatott Beleriand dalai; 
novemberben pedig A szilmarilok terminológiailag újból 
felülvizsgált, Magvető-féle kiadása követte. És akkor az oxfordi 
kiállítás katalógusáról vagy John Howe A Middle-earth 
Traveller című vázlatkönyvéről még szó sem esett.
A kezdődő új évben az egyik biztos pont a január 5-i  
Tolkien Születésnap az Alternatív Közgazdasági Gimná-
ziumban, amely ezúttal a figyelem középpontjában álló soro-
zathoz kapcsolódva szintén a Középfölde Históriája címet 
viseli. A másik az augusztus 1–11. közötti napokra szervező-
dő nagy nyári tábor, a Mereth Aderthad – Az Újraegyesülés 
Ünnepe. A kettő között várható további eseményeket azon-
ban egyelőre homály fedi (bár januárra már annak is ki kell 
derülnie, hogy ki szervezi a következő Farsangi Bált): a 
friss hírekért érdemes követni a Magyar Tolkien Társaság 
facebook-csoportját és -oldalát, illetve feliratkozni  
a Tolkien.hu tematikus hírleveleire.
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https://tolkien.bodleian.ox.ac.uk/
https://www.facebook.com/groups/magyartolkientarsasag/
https://www.facebook.com/magyartolkientarsasag/
https://tolkien.hu/kozosseg/feliratkozasok

