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Nyár 
Június első napján szokatlan túrára, erdőfürdőre indult a 
KószaKommandó: csendes, meditációval teli sétára a nap-
sütötte Kutya-hegyre, titokzatos Zajnát-tetőre. Ezzel szem-
ben a hónap második felére inkább az énekszótól hangos 
éjszakai tábortüzek voltak jellemzőek: egy remetebarlangi és 
egy legénybarlangi hétvége közé ékelődött a nyári napforduló 
ünnepe, a Líthas, majd júliusban a Csergezán-kilátóban, illet-
ve a fekete-hegyi kulcsosházban, augusztusban az ágasvári 
turistaházban töltöttek egy-egy éjszakát a kószák.

Június 23-tól június 28-ig zajlott az immár harmadik éve 
a Sindeon Egyesülettel közösen megszervezett Tolkien 
Gyerektábor Verőcén. A tábor története Rohan megalapí-
tását követte végig: az Anduin forrásvidékéről vándoroltak 
az ifjú éothéodok Gondor hívását követve új országukba, 
Lovasvégre, ahol még Meduseld aranycsarnokát is felépítet-
ték a kalandozásaik során gyűjtött elemekből.

Messzibb múltba nyúlt vissza a Nagy Nyári Tábor 
augusztus 1. és 11. között Parádfürdőn: a Mereth Aderthad 
alkalmából Gelion-vidéki, himladi és dorthonioni noldák, 
ossiriandi nandák, brethili és falasi sindák gyűltek össze 
Fingolfin hívására Ivrin tavainak partján, és igyekeztek tün-
déhez méltó könnyedséggel eligazodni a quenya nevek és 
sötét titkok rengetegében.

Ősz
A szeptemberre a hagyományos kisebb találkozók jellemző-
ek: az Orczy-kertben emlékezhettünk meg Tolkien halálá-
nak évfordulójáról, a hétvégi tábori találkozó azonban 
kénytelen volt a Három Hollóba menekülni az esővel fenye-
gető időjárás elől. Mabon alkalmából szeptember utolsó pén-
tekén a Fenyőgyöngye mellett raktunk tábortüzet.

Októberben kezdődött meg a XIV. Tolkien Levelező 
Verseny, a KószaKommandó pedig továbbra is szinte min-
den második hétvégén útra kelt. Ősszel zajlott le a Lassi Laurië 
könyvjelzőpályázata is: Haász Petra győztes alkotásából 
készül a könyvjelző, Matola Szilviát pedig különdíjjal jutal-
mazta a zsűri.

Megint Seregélyesen került sor 2019. október 31. és 
november 3. között a Kreatív Őszi Művészeti Találko-
zóra, amelyet a változatos műhelyprogramok, halloweeni 
bál és karaoke mellett ezúttal ent-tematika, napi három 
ínyenc étkezés, folyamatos tea-ellátmány és rekordlét-
szám jellemzett.

Külföld
Az 50 éves brit és nemzetközi The Tolkien Society eddigi 
legnagyobb ünnepe volt az augusztusi Tolkien 2019 Bir-
minghamben, amelyre a világ minden tájáról érkeztek az 
érdeklődők és díszvendégek: az elhangzott előadások 
némelyikét meghallgathatjátok az esemény YouTube-
csatornáján.

Tolkien, Voyage en Terre du Milieu (Utazás Közép-
földére) címmel nyílt meg október 22-én a Tolkien-kiállí-
tás harmadik (és várhatóan utolsó) állomáshelyén: Párizs-
ban, a Francia Nemzeti Könyvtárban, ahol az Oxfordban 
és New Yorkban bemutatott eredeti kéziratok és rajzok 
mellett a könyvtár saját gyűjteményének darabjai, vala-
mint négy, Tolkien festményei alapján Aubusson-ban 
készült óriási faliszőnyeg is megtekinthető. 

Október 29-én indította el saját Facebook-oldalát  a 
wisconsini Marquette Egyetem Tolkien Gyűjteménye, 
amely nemcsak a Tolkien-kéziratok egyik leggazdagabb 
kincsesbányája, de olyan projektekkel is foglalkozik, mint 
a rajongói kiadványok digitalizálása vagy a rajongókkal 
készített interjúk gyűjtése.

Az Amazon-féle sorozatot végül Új-Zélandon kezdik 
forgatni, és az első részek felvétele utáni hónapokban már 
írják a második évadot is.

Jövő
Év elején még lehet pályázni Gyerektábor, Tolkien Klub, 
HNE, Tavaszi Találkozó szervezésére, illetve a Lassi 
Laurië és a Tolkien.hu szerkesztésére: a pályázati kiírások 
a Tolkien.hu dokumentumtárában olvashatók. 

A Tolkien Nap 2020-ban rendhagyó módon nem janu-
árban, hanem február 1-jén lesz az előző évek megszokott 
helyszínén, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban. 

Az oroszos tematikájú Slavic Madness Farsangi Bál 
február 22-én várható.

Sok év után ezen a tavaszon megint lesz élő szerepjáté-
kos rendezvényünk is, mégpedig március első hétvégéjén 
Kismaroson: az Orthel története a Sirion vidékén játszó-
dik a Nirnaeth Arnoediad utáni években.

A következő Nagy Nyári Tábor 2020. július 30. és 
augusztus 9. között lesz Parádfürdőn, az ötéves elhatáro-
zásnak megfelelő hobbit-tematikával.

Az aktuális eseményhírekért figyeljétek az MTT 
Facebook-csoportjának kiemelt bejegyzéseit!

https://youtu.be/7sTxmEFPNQo
https://tolkien.hu/mtt/item/3234-konyvjelzopalyazat
https://www.facebook.com/pg/Tolkien2019/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoyx2jXs6Le_eOnAo90fwjvVxq3lhoO29
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoyx2jXs6Le_eOnAo90fwjvVxq3lhoO29
https://www.bnf.fr/en/agenda/tolkien-journey-middle-earth
https://www.bnf.fr/en/agenda/tolkien-journey-middle-earth
https://www.bnf.fr/en/agenda/tolkien-journey-middle-earth
https://www.facebook.com/TolkienMarquette/
https://tolkien.hu/kozosseg/dokumentumok/nyilvanos-dokumentumok/palyazati-kiirasok/palyazati-kiirasok-2019
https://orthel.home.blog/
https://www.facebook.com/groups/magyartolkientarsasag/
https://www.facebook.com/groups/magyartolkientarsasag/

