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Nyár
Jó hírrel indult a nyár: június 12-én számos halasztás után 
végre megjelent magyarul a Középfölde Históriája IV. 
kötete, a Középfölde formálása. Június 19-én (a hivatalos 
napfordulónál pár nappal korábban) a Líthast a hagyomá-
nyos tábortüzes programmal ünnepelhettük. Június 25-én 
a Középfölde Kutatók Rendje tavaszi félévének záró alkal-
mára a Pótkulcsban gyűltek össze az érdeklődők, hogy  
„A halál – ajándék vagy büntetés?” témáról beszélgessenek.      

A járvány miatt azonban a nyár további része már nem 
a megszokottak szerint alakult, elmaradt a nagytábor és a 
gyerektábor is. De ha már a hobbittábort el kellett halasz-
tani, augusztus 21-én nagy sikerrel zajlott az MTT történe-
tének első főzőversenye „hobbit módra”, az ételfőzés  
és -kóstolás mellett vetélkedőkkel, közösségi programokkal.

A Kószák is kihasználták a lehetőséget, hogy enyhül-
tek a korlátozások. A Pomázhoz közeli Kő-hegyen egy pik-
nikkel ünnepelték meg a tavaszi kijárási korlátozások 
végét, és júniustól augusztusig hat túrára került sor olyan 
tájakon, mint a Gödőllői-dombság, a Vértes, a Nagy-
Kopasz, a Nagykovácsi mellett elterülő Széltörés-erdő, 
vagy éppen az Esztergomhoz közeli Fekete-hegy – utóbbi 
esetben a kulcsosházban „ottalvósan”. Dobogókő és 
Dömörkapu közt pedig történetének első (kissé esős) 
éjszakai túrájára indult a KószaKommandó július végén.

Ősz (és tél)
Szeptember 2-án megtartottuk a hagyományos megemlé-
kezést Tolkien professzor halálának évfordulóján, ezúttal 
az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Szeptember 5-én 
a májusról elhalasztott éves közgyűlés már félig online, 
félig élőben zajlott. Hasonlóképpen vegyes formában 
indult újra a Tolkien Kurzus szeptember 15-én: a Károli 
Gáspár Református Egyetem hallgatói a félév elején még 
személyesen is látogathatták az órákat keddenként 18 órá-
tól, míg a további érdeklődők – egyben a tavaszi Tolkien 
Akadémia folytatásaként – online formában kapcsolód-
hattak be az előadásokba és az azokat követő beszélgetés-
be. Az idei tanév újdonsága, hogy a kurzus két féléves, így 
tartalmában is bővített, tehát azoknak is érdemes meghall-
gatniuk az előadás-sorozatot, akik korábban már részt vet-
tek rajta. (Az előadások megtekinthetők az MTT 
Facebook-oldalán.) 

Októberben újra elindult a Tolkien Levelező Verseny 
is. Újdonság, hogy a „nolda” csapatos és egyéni kategóriák 
közül már csak egyéni van, ide tizenketten neveztek idén. 

A „hobbit” kategóriába tíz, a „dúnadanba” hat csapat 
jelentkezett, míg a  nemzetközi „quendi” kategóriába  
33 fő, 18 országból.

A KószaKommandó a november közepén bevezetett 
korlátozásokig tovább járta az erdőket, szeptember végén 
a nógrádi várat, októberben egy-egy túrán a Pilist és Zebe-
gényt látogatták meg, novemberben pedig Kóspallagról 
Kismarosra sétáltak át. Emellett folytatódott a „Másfél-
millió lépés Beleriandban” projekt, azaz az Országos Kék-
túra útvonalának bejárása többnapos túrák keretében. 
Szeptember 10–13. közt a Sátoraljaújhelytől Regécig, 
október 15–18. közt a Regéctől Felsővadászig tartó sza-
kaszt teljesítette a csapat.

Az év előrehaladtával a világ lassan belátta, hogy még 
egy ideig együtt kell élnünk a koronavírus-járvánnyal, így 
egyre több komoly esemény szerveződik online. Az MTT is 
megvalósította első nagyobb lélegzetvételű „palantíros” 
programját: november 26–29. között zajlott az első Kreatív 
Online Művészeti Találkozó, számos online vezetésű kéz-
műves foglalkozással, közös mozgással, sütisütéssel, elő-
adással, beszélgetéssel. A szervezők sikeresen elérték, hogy 
közösségi hangulat is kialakuljon, és a rendezvény több 
legyen, mint „online órák” sora: a különféle tematikus 
Discord-csatornákon lehetett például kakaózni a konyhá-
ban, együtt „bulizni” a többiekkel (amihez a megszokott 
MTT-s DJ-k keverték a zenét), illetve a „KOMT bingó” 
keretében reprodukálni egy-egy tipikus találkozós élményt. 

December 18-án került sor az MTT Karácsonyra, 
amelyet élő online pásztorjáték és előre felvett karácsonyi 
kórus nyitott, majd a „karácsonyi húzás” keretében postán 
eljuttatott ajándékok közös bontogatása következett, 
végül kvíz és egyéb játékok a Discordon.

Jövő
2021-ben is érdemes lesz várni a Tolkiennal kapcsolatos 
magyar könyvmegjelenéseket. John Garth tavaly kiadott 
kötete, a Tolkien világai februárban várható magyarul a Cor-
vina Kiadónál, és a Középfölde Históriája V., Az elveszett út és 
más írások  munkálatai is jól haladnak, idénre tervezi a meg-
jelenést a Helikon Kiadó. A korábban megszokott, Tolkien 
januári születésnapjához közeli időpont helyett a Tolkien 
Napot idéntől a Tolkien-olvasás napja, azaz március 25. kör-
nyékén tervezzük megrendezni – a járványhelyzet alakulásá-
tól függően személyesen vagy online. Aki addig sem akar 
tolkieni ismeretterjesztés nélkül maradni, kövesse a Tolkien 
Kurzus és Akadémia februártól folytatódó előadásait!

2020. június–december 
Írta: Kiss Kincső (Thilanna)

https://www.facebook.com/watch/1967121623512467/1088811241550395
https://www.facebook.com/watch/1967121623512467/1088811241550395

