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MTT-Kisokos
Érdekességek a Tolkien Táborok történetéből

Írta: Kiss Kincső (Thilanna)

Az MTT 2003 óta minden évben szervez Tolkien Tábort, 
és ezt az eseményt nem is kell bemutatni senkinek – számos 
beszámoló szerepelt már róla a Lassi Laurië hasábjain is. 
Úgy gondoltuk azonban, összegyűjtünk néhány érdekes-
séget a táborokkal kapcsolatban.

Mivel jó ideje Parádfür-
dő a tábor helyszíne, az öt-
hat évnél kevesebb ideje tá-
borozóknak meglepő lehet 
belegondolni, hogy 2014 
előtt legfeljebb két egy-
mást követő tábort sikerült 
ugyanarra a helyszínre szer-
veznünk – többnyire nem 
saját jószántunkból, hanem 
mert a táborhelyet eladták, 
bezárták, felújították, vagy 
pont, hogy nem újították 
fel, pedig már túlságosan 
leromlott az állapota. Nem 
véletlen, hogy régi tábo-
rokra még hivatkozhatunk 
úgy, hogy „Velem 2” vagy 
„Kácsárd 1”, de a „Parádfür-
dő 5”-be már valószínűleg 
mindenki belezavarodna… 

Köztudott, hogy a táborokat teljesen önkéntes alapon 
szervezzük, a helyszíni segítőtől a felelősségteljes táborve-
zetői posztig minden szinten. Érdekesség, hogy táborve-
zető került már ki a legkülönbözőbb civil foglalkozásúak 
és végzettségűek közül: történelemtanár, régész, könyv-
táros, informatikai vagy épp pénzügyi szakember, illetve 
filmesztéta is akadt köztük (a teljesség igénye nélkül). 

Ha a keretjátékban a táborozók által megjelenített kü-
lönböző középföldi népekre gondolunk, meglepő lehet, 
hogy ezek között a leggyakoribbak nem a tündék vagy ép-
pen a hobbitok, hanem az emberek népei: utóbbiak szinte 
minden táborban előfordultak a csapatidentitások közt (a 
2007-es és 2019-es „szín tünde”, illetve a 2015-ös „szín 
hobbit” keretjátékokat kivéve), és többször – többek bá-
natára – csak embercsapatok voltak. Hobbit és törp csapat 
is csak három-három alkalommal volt – szóval lehet, hogy 
lassan ideje egy „csupa törp” keretjátéknak is!

Mára az is alapvető, hogy a táborban a csapatok mel-
lett rendi közösségekbe is tartoznak a táborozók, így talán 

nem mindenki tudja, hogy (bár 2004-ben már volt egy 
ilyesféle próbálkozás) a rendek csak 2007-ben, az ötödik 
táborban jelentek meg. 2012-ben pedig azt is kipróbáltuk, 
milyen az, amikor a rendi formációkban töltik a résztve-
vők a csapatidőt is – ez bizonyos tevékenységű rendekben 

kiemelkedően, másokban 
elég rosszul sült el. Szinte 
minden táborban előfor-
dultak a „klasszikus” har-
cos, táncos, kézműves, író, 
zenész rendek, és régebben 
a színjátszó, a közelmúltban 
a szakács/cukrász volt még 
általános. De előfordult 
már például játékíró, tár-
sasjátékos, pipás, „főzős és 
életmód”, körömdíszítő, va-
lamint több különféle egye-
di képzőművészeti rend is. 
A „legkülönlegesebb” rend, 
amibe nem is mehet bárki, 
természetesen a babarend. 
Ez szintén viszonylag új fej-
lemény: bár 2011-ben már 
volt hasonló próbálkozás, 
2014 óta biztosítja a ba-

barend évről évre a gyerekeknek is az élményteli progra-
mokat és a szülőknek a „normál” rendben való részvétel 
lehetőségét.

Az ismétlődő rendi és csapatfoglalkozások mellett a 
táborok egyik kiemelkedő eseménye a hadijáték, amely-
ről talán sokan nem is gondolnák, hogy eredetileg szám-
háborúból fejlődött ki. A sima számok leolvasása mellett 
hamar megjelentek a tengwar számok, illetve a szalagté-
pés és kislabdadobás mint játéktechnikai elemek. Valami-
kor Szanticskán koptak ki végleg a számok, és azóta évről 
évre egyedileg a keretjátékhoz szabott hadijátékkal készül 
a szervezői csapat.

Ha kíváncsiak vagytok további érdekességekre, érde-
mes böngészni a Tolkien.hu fórumát és más bugyrait, no 
meg sokat beszélgetni, és közösen minél több változást, 
furcsaságot és különlegességet összegyűjteni.

A cikkhez szükséges adatok összegyűjtésében nyújtott segítségért köszönettel 
tartozom Barna Bálintnak (Gandalfnak), Lőki Dánielnek (Estel Adánielnek), Si-
mon Csaba Péternek (Efkúnak) és Orthmayr Flórának (Metaflorának).
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Keretjátékos év Keretjátékos helyszín Valós helyszín Év

Fák Évei 1133–1495. Valinor Kácsárd 2007

E.k. 20. Ivrin tavai Parádfürdő 2019

E.k. 455. Esgalmar Velem 2004

E.k. 472. Aerrion Szanticska 2009

E.k. 472. Nan Thurin (Dor-lómin) Városlőd 2013

M.k. 835. Fortirios Várgesztes 2005

M.k. 1600 körül Eregion Parádfürdő 2017

M.k. 3428. Eryn Vorn Kácsárd 2008

H.k. 1447. Minas Anor Parádfürdő 2018

H.k. 1974. Fornost Szorospatak 2006

H.k. 2003. Ost-in-Edain Velem 2003

H.k. 2050. Thaliondor (Eregion) Parádfürdő 2014

H.k. 2460. Vásárfalva (Bakacsinerdő) Szanticska 2010

H.k. 2460–2500 közt Setétvölgy (Szürkehegység) Nagyvisnyó 2012

H.k. 2759. Rohan Parádfürdő 2016

H.k. 3001. Öregdomb (Megye) Parádfürdő 2015

H.k. 3020. Királyfő (Ithilien) Boldogkőváralja 2011






