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Írta: Orthmayr Flóra (MetaFlora)

Az MTT-ben…
Mint az már szokásossá vált, idén is két, különböző kor-
csoportnak szóló, de összehangolt tematikájú nyári tábort 
szerveztünk. A Gyerektábort ezúttal a Sindeon Egyesület-
tel közösen rendeztük június utolsó hetében, az ő meg-
szokott verőcei helyszínükön, mindkét csapat táborszer-
vezési hagyományaira egyaránt építve. A tábor története a  
Gyűrűk születésének ötszáz éves történetét mesélte el.
A másodkor 1590-es éveiben, közvetlenül az Egy Gyűrű 
megalkotása előtti időkben játszódó Nagytábor története 
már csak a végkifejletre koncentrált, a titokzatos, bár lát-
szólag jóindulatú Annatar mesterkedéseire és a résztvevő 
tündék, törpök és emberek általa is szított konfliktusaira. A 
Gyűrűk kísértése című táborra az elmúlt évekhez hasonlóan 
augusztus elején, Parádfürdőn került sor. 
Augusztus végén tettük közzé a Tolkien.hu portálon a Lassi 
Laurië első online is megjelenő számát, amelyet hagyomá-
nyos nyomtatott formátumban októberben vehettek kézbe a 
gyűjtők.
Szeptember 2-án a Paladar lakásétteremben emlékeztünk 
meg együtt Tolkien halálának évfordulójáról; két héttel 
később sokkal vidámabb és frissebb emlékek felidézésére 
volt lehetőség a Károli Gáspár Református Egyetemen meg-
tartott Tábori Találkozón; majd az évben utoljára még egy-
szer tábortűz köré gyűltünk meséket mondani az őszi nap-éj 
egyenlőség, a Mabon alkalmából.
Az október 23-ával meghosszabbított hétvégét használta ki 
az idei Kreatív Őszi Művészeti Találkozó, amely a nyári tá-
borok békés környezetben készülődő gonoszával szemben a 
jóra törő kreatív alkotást helyezte sötét, morgothi környezet-
be Őrizd a fényt! címmel Seregélyesen.
Idén ősszel is elindult a Tolkien Levelező Verseny, immár 
tizenkettedik alkalommal: újdonságként idén a dúnadan és a 
nolda kategória az első két fordulóban ugyanazokon a felada-
tokon dolgozhatott, és csak a második forduló után kellett 
végleg eldönteniük a csapatoknak, hogy a könnyebb vagy a 
nehezebb úton folytatják a küzdelmet.
A KószaKommandó az őszi-téli hónapokban is távban és 
időben egyaránt változatos hosszúságú programokra indult 
– a félnapos normafai kis őszi sétától az ottalvós börzsönyi és 
kőhegyi hétvégéig.
Novemberben került sor a közösség minden, a szerve-
zés iránt érdeklődő tagja számára nyitott egész hétvégés  
szervezői képzésre – korábban ilyen szervezői közösségépí-
tésre és tudásmegosztásra csak egy-egy nagyobb szervező-
munka részeként volt alkalom.

2017. június–december

Szintén a már összeszokott „ismerős” közösségnek szó-
ló rendezvény volt a sok év után újra megrendezett MTT  
Karácsony december 21-én, ajándékozással, pásztorjátékkal 
és ünnepi hangulattal.

…és a nagyvilágban.
A 93 éves Christopher John Reuel Tolkien ( J. R. R.  
Tolkien harmadik fia) augusztus végével lemondott igazgatói 
szerepéről a vagyonkezelő Tolkien Estate és a jótékony célú 
Tolkien Trust szervezetekben, de változatlanul ő az irodalmi 
hagyaték gondozója.
November elején jelent meg az egy évtizeddel korábbi első 
kiadáshoz képest nemcsak javított, de három kötetnyire  
bővített The J.R.R. Tolkien Companion and Guide, a legát-
fogóbb kézikönyv J. R. R. Tolkien életéről és műveiről.
November 13-án az Amazon hivatalosan is megerősítette a 
már korábban felröppent hírt, hogy megszerezte A Gyűrűk 
Ura televíziós adaptációjához szükséges jogokat. A hírek 
szerint a tévésorozat A Gyűrű Szövetsége előtt játszódó törté-
netszálakat fog kibontani, de a megegyezés esetleges spin-off 
sorozatok lehetőségét sem zárja ki.
November végén, illetve december elején jelent meg a  
Középfölde Atlasza és az Elveszett mesék könyve újból felül-
vizsgált magyar kiadása.
December közepén zárultak le a Tolkien című film forgatási 
munkálatai. 
Készülőben van egy dokumentumfilm-sorozat is: a 2018 
novemberére tervezett A Hobbit, a Wardrobe, and a Great 
War (Egy hobbit, egy ruhásszekrény és egy nagy hábo-
rú) című ötrészes sorozat az azonos című könyvet követve  
C. S. Lewis és J. R. R. Tolkien barátságának és háborús élmé-
nyeinek keresztény hitükre és írói munkásságukra gyakorolt 
hatását vizsgálja.

Mi várható 2018-ban?
A „sötét oldal” tematikát folytatva a Rosszfiúk Középföldén 
állnak a 2018. január 6-i Tolkien Nap középpontjában is, 
amelyre az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban kerül 
sor. A Lassi Laurië ezen száma mellett erre a napra jelenik 
meg a 2015. szeptemberi Egyén, közösség , társadalom konfe-
renciánk anyagából összeállított tanulmánykötet is.
Várhatóan 2018-ban is sor kerül megszokott rendszeres 
programjainkra: már dolgoznak a Farsangi Bál, a Nagy Nyá-
ri Tábor és a Tolkien Kör klubalkalom-sorozat szervezői, 
folytatódik a KószaKommandó is, számos más tervezett 
program megvalósítására pedig még nyitva állnak a pályá-
zatok.
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