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Szokatlan év van mögöttünk, minden kicsit más volt, mint 
általában – de a Lassiban ez leginkább csak a beszámoló-
kon látszik. A rendezvények kicsit mások és másfélék, több 
közöttük az online, máshol mindenki maszkot visel: de  
a lényeg, hogy minden elmaradás és lemondás mellett így 
is bőven van miről beszámolni. Az olvasást viszont nem 
kell korlátozni, a Lassi Laurië társasága most is biztonságos, 
még ha nincs is rá lehetőség, hogy az AKG-ban kiaggatott 
tündezászlók között lapozzatok bele először a nyomtatott 
példányokba. Sőt, és ezen a ponton minket is érint a jár-
ványhelyzet: az elmaradó rendezvények miatt az MTT-nek 
is spórolnia kell, így a nyomtatáshoz megint szükségünk 
lesz a támogatásotokra.
 Lezárult a mese- és novellaíró pályázatunk, a győztes 
műveket és a nyertesek névsorát a szokásosnál hosszabb  
Irodalom rovatban olvashatjátok. Ismét van nyereményjáték, 
és most az előző számban a tanulmányokhoz húzó Nyelvész 
rovat is a talányok felé kacsintgat, feladványként mutatja be 
a quenya és sindarin szavak viszonyát. A tanulmányok a te-
remtés és másodteremtés témakörét boncolgatják, az ajánlók 
között pedig olvashattok a Középfölde Históriája tavaly meg-
jelent negyedik kötetéről, a Bombadil Toma kalandjai verses-
kötet csak angolul közzétett extráiról, új rajongói kisfilmről 
és négy évtizedes rajzfilmről, valamint az Amazon-sorozat-
tal kapcsolatos fejleményekről. Átalakult a Kisokos: témája 
mostantól nemcsak az MTT, hanem Tolkien és Középfölde 
is, ebben a számban éppen a magyarul megjelent Tolkien-
könyvek.
 Továbbra is szeretnénk a Lassit nem csak nektek, de  
veletek írni: ha képpel, írással, ötlettel hozzátennél a követke-
ző számhoz, írj a szerkesztőség címére!

Jó olvasást, jó szórakozást!
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