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Kevés dolognak örülünk annyira jelenleg, mint hogy  
elkészült a huszonkettedik Lassi Laurië. Szerkesztőségünk 
ismét minden lelkesedését bevetve dolgozott azon, hogy igé-
nyes, minőségi újságot forgathassatok – vagy görgethessetek.

Tizenöt évvel ezelőtt a Lassi Laurië  harmadik számában az ak-
kori szerkesztőség büszkén számolt be róla, hogy a lap ISSN  
számot kapott – most ehhez annyit tudunk hozzátenni, hogy 
kapott még egyet: a digitális kiadásváltozathoz. Az előző 
szám kapcsán izgalmas kérdés volt, hogyan válik be az elsőd-
legesen online megjelenés és az előrendeléses nyomtatás, de 
a kísérlet sikeres volt, a továbbiakban is ebben a formában 
fogjuk folytatni. Ez a megoldás igényel némi figyelmet a ha-
gyományos formátum kedvelői részéről: érdemes feliratkoz-
ni a Tolkien.hu portálon a „Lassi Laurië folyóirat” témára, 
hogy értesítést tudjunk küldeni az új megjelenésekről.

Ebben a számban is találtok beszámolókat, verset, novellát 
és fejtörőt. Azonban a tábori rendek munkáját most nem 
csak az Irodalom rovatban mutatjuk be: az illusztrációk je-
lentős része a „Filibert testvér miniatúrafestő műhelye” 
névre is hallgató képzőművész rend alkotása. Tanulmány-
ként újfent egy kurzusdolgozatot és egy korábbi előadást 
használtunk fel, előbbi a dalok szerepét vizsgálja a közép-
földi népek mindennapjaiban, utóbbi a Mandos Második 
Próféciájával kapcsolatos tudnivalókat tekinti át. Ezúttal 
interjúból is kettőt hoztunk: az egyikben Mirach, a TLV 
nemzetközi kategóriájának többszörös győztese mesél on-
line tolkienita alkotói közösségekről, a másikban Füzessy Ta-
más (Ankalimon) árul el részleteket a Középfölde históriája 
magyar kiadását hátráltató nehézségekről. Külön öröm szá-
munkra, hogy a megújuló Ajánló rovatba a szűkebb ismerősi, 
rendezvénylátogatói csapaton kívülről is sikerült szerzőket 
toboroznunk: ezúton szeretnénk biztatni titeket is, hogy  
tudassátok velünk, ha szívesen írnátok kritikát egy-egy  
Tolkien munkásságához kapcsolódó, újonnan felfedezett 
könyvről, játékról vagy zenéről.

Jó olvasást, jó szórakozást!
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