
Lassi Laurië xv|.2. 1

TartalomBeköszönő

Lassi Laurië – A Magyar Tolkien Társaság hivatalos kiadványa ☐ Magyar Tolkien Társaság © 2019  
Székhely: 1203 Budapest, Török Flóris u. 19. ☐ Felelős kiadó: Füzessy Tamás, Kutassy Zsófia, Mikesy Anna  
Szerkesztőség: lassi.szerkesztoseg@tolkien.hu ☐ Rendelés: lassi.rendeles@tolkien.hu 
Főszerkesztők: Orthmayr Flóra, Selmeczi Szonja  

 

Tolkien Nap – Középfölde Históriája
Farsangi Bál – Lupercalia
Szervezői hétvége   
Tolkien Levelező Verseny: Quendi kategória 
Tolkien Levelező Verseny: Döntő
Találkozás a KószaKommandóval

Beszámolók

Summary     

Krónika

Interjú

Tanulmányok

Talányok

A jánló

Irodalom

MTT-Kisokos

2

3

14

4
4

6
5

7

9

18

24

25

32

2019. január–május

A Sárkánybarlang sikertörténete
Quenya kalandok

Az Elveszett Út
Középfölde ételei
Orkok szociolingvisztikai szempontból

Mit is hívunk HNE-nek?

Tolkien: az életrajzi film
A Clamavi De Profundis
Gondolin bukása
A Gyűrűk Ura sorozat: Irány a másodkor?
Az összecsapás – társasjátékban

26

Mandos csarnokai
Kószálok, mert vágyom
Brí felé

30
31

8

11

22

27
28
29

Szerkesztőség: Hernádi Janka (Hirfael), Kiss Kincső (Thilanna), Mervay Bence (Orand), Mikesy Anna (Éogil),  
Tóth-Palásthy Luca (Laerthel), Papp Miklós Levente (Adanedhel ) ☐ Lektor: Barna Bálint (Gandalf ) ☐ Korrektor: 
Simon Csaba Péter (fqqdk) ☐ Tördelő: Selmeczi Szonja (Níniel-Nienor) 
Grafikai tervezés: Szerján Krisztina, Hernádi Janka ☐ Tengwar font: Tengwar Parmaite by Måns Björkman
Címlapfotó: Kostyál Zsigmond (Sú) ☐ Borítók: KószaKommandó: Hernádi Janka (Hirfael), Kaszab Zsuzsanna 
(Melian), Kálmán Dániel (Ben), Orthmayr Flóra (Metaflora) ◆ TLV döntő: Fehér Viktória (Elbereth) ◆ Tolkien Nap: 
Kálmán Dániel (Ben), Krizsán Anna Regina (Snuffles)
HU ISSN 1589-6315 (nyomtatott) ◆ HU ISSN 2560-1598 (online)

 8`BiE1zY

31

Meglepetééés!

Sok év után újra én, Gumipók köszöntelek benneteket ennek a 
jubileumi kiadásnak az alkalmából. 

Bevallom, nem hittem volna, hogy valamikor még a Lassi 
első oldalára fogok köszöntőt írni, így amikor az újság jelenlegi 
szerkesztősége felkért, óriási mosollyal az arcomon fogadtam el 
ezt a megtiszteltetést. 

Tizenhét év telt el, amióta az újság megszületett: az ötlet 
– ha jól emlékszem – egy szegedi vendéglátó egység aszta-
lainál fogalmazódott meg bennünk, még valamikor az alakuló 
ülés idején. Óriási lelkesedéssel vettem ki a részemet az elin-
dulás körüli rengeteg munkából, és büszkén vállaltam az első 
főszerkesztőség felelősségteljes és imponáló pozícióját.

Nem tudtuk akkor, hogy milyen lesz a végeredmény, lesz-
nek-e olvasóink, tudunk-e minőségi tartalmat a Lassiba pakolni, 
és nem is álmodtunk róla, hogy az újság megéri a huszonötödik 
számot és a tizenhét évet. Óriási dolog ez, és hasonló jó érzéssel 
tölt el, mint amikor az első színes borítós, ropogósan friss Lassit 
megkaptam a nyomdában, és végigpörgetve beszívhattam a pa-
pír és a frissen száradt festék illatát.

Tizenhét év hosszú idő. Az akkori szerkesztőség tagjai azóta 
átadták helyüket újaknak, akik az újságot nemcsak hogy életben 
tartották, de a hangulatot és a tartalmi színvonalat is megőrizték, 
sőt minden tekintetben feljavították. Mint a Tolkien Társaság 
aktívan szervező tagjai, ők is ismerik a receptet: végy egy fela-
datot, ne tegyél bele mást, csupán a szíved, a lelked, és akkor 
az eredmény nem marad el. Nem is maradt. És ez a huszonöt 
megjelent Lassi egy óriási teljesítmény.

Elnézést kérek, ha kicsit nosztalgikusra és érzelmesre sike-
rült ez a bevezető, de az MTT nekem mindig az a hely lesz, ahol 
legszebb éveimet töltöttem, és ahol a legemlékezetesebb élmé-
nyek történtek velem. Változnak az idők, változnak az emberek, 
kissé eltávolodtam már a közösségtől, de valahányszor kezembe 
fogok egy frissen megjelent Lassit, ugyanazt a büszkeséget ér-
zem, mint az első alkalommal. És ugyanígy érezhet mindenki, 
aki írásával, fényképével, illusztrációjával vagy munkával töltött 
szabadidejével hozzátett valamit bármelyik számhoz.

Királyházi Csaba (Gumipók)


